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VÝROČNÝ ZBOROVÝ KONVENT
Príhovor zborového dozorcu, brata Ing. Milana Dreveňáka
pri príležitosti zborového konventu konaného dňa 27. 2. 2011 v Chráme Sv. Trojice

ATMO

Milé sestry a bratia,

Napomínam vás
teda ja, väzeň
v Pánovi: Žite
tak, ako je hodné
povolania,
ktorým ste boli
povolaní...
Ef. 4, 1

vítam vás všetkých na dnešnom výročnom zborovom konvente. Chceme spoločne
ďakovať za život a prácu v cirkevnom zbore v roku 2010, od posledného konventu
konaného 14.2.2010. Zároveň pripravujeme zámery služby a práce na rok 2011.
Výročný zborový konvent sa už pravidelne koná počas hlavných Služieb Božích.
Konvent bol minulú nedeľu riadne ohlásený. Zborové presbyterstvo zasadalo 18.2.2011 a
prerokovalo kňazskú správu vrátane správ jednotlivých zložiek, hospodárenia nášho zboru
za rok 2010 a rozpočtu na rok 2011. Je pravidlom, že súčasťou tejto správy je správa o
hospodárení našej spoločnosti Patmos s.r.o. a Relevant n.o. v roku 2010. Zborové
presbyterstvo tieto správy prijalo a odporučilo ich predložiť dnešnému konventu na
schválenie.
Tak ako je to v našom zbore pravidlom, všetky tieto správy sme uverejnili
v zborovom časopise Patmos, ktorý máte v túto nedeľu k dispozícii tu v chráme, ale aj
v predajni a na fare. Správy budú krátko vysvetlené a nebudú sa celé čítať. Bude k nim len
krátky komentár a diskusia, v rámci ktorej sa k nim môžete vyjadriť, prípadne vzniesť svoje
výhrady alebo návrhy na ďalšiu prácu a život nášho cirkevného zboru.
Za službu v minulom roku sa chcem poďakovať bratom zborovým farárom, farárom
vo výslužbe, presbyterom, kurátorom, pracovníkom s mládežou, s detskou besiedkou,
spevokolom Sion, dirigentke, kantorom, kostolníkom a všetkým pracovníkom farského
úradu. Moje poďakovanie za službu na službách Božích patrí bratovi biskupovi VD ECAV a
tajomníkovi BÚ VD. Nesmieme zabudnúť ani na tie sestry a bratov, ktorí akýmkoľvek
spôsobom poslúžili pri akciách v zbore, na biskupskom úrade, výletoch a biblických
táboroch detí a mládeže. Nech sú všetkým na povzbudenie slová z Listu Efezským, 4. kap.
verše 1 - 2: „Napomínam vás teda ja, väzeň v Pánovi: Žite tak, ako je hodné povolania,
ktorým ste boli povolaní, vo všetkej pokore, nežnosti a trpezlivosti, znášajte sa vospolok
v láske.“ Prajem vám všetkým v tomto roku veľa požehnania. Zároveň vám touto cestou
ďakujem za dôveru pri mojej opätovnej voľbe v službe dozorcu tohto zboru (10.10.2010). Je
pre mňa záväzkom pokračovať v práci, aby náš zbor mohol naďalej napredovať. Chcem vás
však všetkých pozvať k väčšej obetavosti, modlitbám, spoločnej službe v práci pre náš zbor,
aby sme ho spoločne zveľaďovali na chválu a slávu Božiu a na požehnanie nám všetkým.
Ing. Milan Dreveňák - zborový dozorca

Modlitba na úvod konventu
Chválime Ťa a oslavujeme, Otče náš, za Tvoju milosť, ktorú si nám daroval vo svojom Synovi Ježišovi
Kristovi, našom Pánovi. V Jeho mene Ti ďakujeme za všetko požehnanie, ktoré sme ako jednotlivci,
rodiny, ale i ako Tvoj ľud, Tvoja cirkev prijali v roku 2010 v našom živote, ale i v živote nášho
cirkevného zboru. Ďakujeme za mnohých v našom spoločenstve, ktorí našli odvahu slúžiť Ti v moci
Ducha Svätého a s radosťou svedčiť o Tvojej láske. Tešíme sa, Pane náš, že môžeme vidieť prítomnosť
Tvojho požehnania a lásky vo všetkom, čo sme mohli vykonať na Tvoju chválu, požehnanie a záchranu
mnohých, zvestujúc Tvoje evanjelium. Ďakujeme Ti, Bože, že si vypočul naše modlitby, obživil nás
v Tvojom Synovi a našom Pánovi Ježišovi Kristovi a daroval nám radosť z novej skúsenosti Tvojej
záchrany, ochrany a milosti. Ďakujeme za chvíle, keď nás oslovilo, osvietilo a usmernilo Tvoje Slovo, aby
sme žili na slávu Tvojho mena, Otče, Synu a Duchu Svätý. Milosrdný Bože a Otče náš, v pokore
ďakujeme za prinavrátenie nového kolégia, založenie evanjelickej základnej školy. Ďakujeme že napriek
mnohým našim nedostatkom a slabostiam si sa k nám v uplynulom roku priznával.
Amen.
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„Bol farizej, menom Nikodém, popredný muž medzi Židmi. Ten prišiel k Nemu v noci
a hovoril Mu: Majstre, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha; lebo nikto nemôže činiť
znamenia, aké Ty činíš, ak len Boh nie je s ním. Ježiš mu povedal: Veru, veru, hovorím ti:
Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. Nikodém Mu povedal: Ako
sa človek môže narodiť, keď je starý? Nemôže predsa druhý raz vojsť do života matky a
narodiť sa. Odpovedal Ježiš: Veru, veru ti hovorím: Ak sa niekto nenarodí z vody
a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z tela, je telo a čo sa
narodilo z Ducha, je Duch. Nediv sa, že som ti to povedal: Treba sa vám znovu narodiť.
Vietor veje, kam chce; čuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide; tak je
s každým, kto sa narodil z Ducha.“
Evanjelium Jána 3, 1 - 8

2

,

PATMOS

č. 1 / 2011

ΑΩ

www.patmos.sk
www.patmos.sk

1. Biblický úvod na text Evanjelium Jána 3, 1 - 21
vysvetlenie - nešlo o utajenie, ale o možnosť nerušene, bez
rozptyľovania všedného dňa hovoriť o dôležitých problémoch
života. To je to podstatné aj v bohoslužobnom živote nášho
cirkevného zboru. Nejdeš na liturgiu, k farárovi, nejdeš
v prvom rade na konvent, sestra a brat, milá mládež, ale ideš
k Pánovi Ježišovi.
Nikodém, prišiel preto, že počul o Jeho divoch,
znameniach, zázrakoch. To všetko spôsobilo v jeho živote, že
sa vynorili bytostné otázky... Sú to otázky o Bohu, v
ktorých neraz i my ako cirkev, farári, seniori, biskupi bezradní.
Neraz si nechceme priznať, že v premenách doby majú svoje
bytostné otázky mládež, manželia, deti, chorí, starí,
nezamestnaní, sociálne ohrození, dezorientovaní situáciou
v zbore, v cirkvi, spoločnosti, ale i svojom meniacom sa živote.
Nikodém prichádza, aby sa stretol s Ježišom.
To je výzva pre nás. Takto sme mohli prijať aj čas
uplynulého roka 2010. Koľkokrát si prišiel za Ježišom
v spoločenstve cirkevného zboru? Koľkokrát si sa s Ním stretol
a naslúchal Jeho slovu, keď si stál na križovatke svojho života?
Pochopil si, čo Ti hovorí, pochopil si Jeho slovo?
Nikodém prichádza ako veriaci. Prichádzame my ako
veriaci alebo pochybujúci? Známy luteránsky teológ Gerhard
Ebeling tvrdil, že „do kostola môžeme prichádzať ako
pochybujúci, ale odchádzať z neho by sme mali ako veriaci“.
Aby to nedeľné stretnutie s Kristom premohlo naše
pochybnosti, malú vieru či neveru a premenilo našu nedôveru
v novú dôveru vo viere.
Keď Nikodém oslovuje Pána Ježiša „učiteľ“, dáva najavo,
že udivujúce nie sú len Jeho činy, ale predovšetkým Jeho
slovo...
To slovo má moc. Čítame v evanjeliu Marka: „Učil ich,
ako kto má moc a nie ako zákonníci.“ (Mk1,22b).
To je dôležité; aby sme sa stretli s týmto živým a mocným
slovom v spoločenstve cirkvi. Snáď je na mieste otázka, koho
si do tohto spoločenstva pod vplyvom tohto slova priviedol.
Možno že ťa niekto priviedol... Nie je na mieste tvrdenie: tu
nemôžem nikoho priviesť, lebo ON nič nepochopí. Akosi sme
zabudli na to evanjelické, to čo tak jednoducho vyslovil Dr. M.
Luther v Malom katechizme: „Verím, že zo svojho vlastného
rozumu nemôžem v Ježiša Krista veriť, ani k Nemu prísť, ale že
má Duch Svätý evanjeliom povolal...“ On nám pomáha prísť
k Ježišovi, aby sa udial ten veľký div záchrany - keď sa nám
otvoria oči, aby sme videli, poznali, že „k Bohu je možné prísť
jedine skrze Boha.“ (Eduard Thurneysen)
„Nediv sa, že som ti povedal: Treba sa vám znovu narodi ť.“ (7)

Velebný konvent, bratia a sestry v Pánu!
Z Božej milosti podávam správu o duchovnom živote
a hmotnom hospodárení nášho cirkevného zboru za minulý
rok. Milý cirkevný zbor, sestry a bratia, v súvislosti s naším
prečítaným textom by som vás rád pozval k spoločnému
rozhovoru, premýšľaniu nad duchovným životom nášho
cirkevného zboru. Náš pohľad chcem sústrediť na rok 2010.
Určite to bude zaujímavý rozhovor v zmysle prečítaného textu
z Evanjelia podľa Jána, 3. kapitoly, verše 1 - 21. Rozhovor
o našom záujme o sl. Božie, našej ochote otvoriť Písmo, zložiť
ruky k modlitbe, zapojiť sa do duchovného zápasu o naše
rodiny, manželstvá, ale predovšetkým o deti a mládež. Ak je
ten rozhovor úprimný, musíme sa porozprávať aj o starostiach,
bolestiach či sklamaniach, ktoré nás postretli, ale i našej ochote
finančne podporiť prácu v cirkevnom zbore.
Náš život bol aj v uplynulom roku plný stretnutí. Stretnutie
uprostred zmien nášho života, nášho zboru, ale i cirkvi
a spoločnosti. Uplynulý rok bol v spoločnosti, ale i v našom
meste volebným rokom, a tak sme mali možnosť znova vidieť
zmeny charakterov, rétoriky strán. Ale môžeme si aj položiť
otázku, čo sa zmenilo v našom živote. Alebo, ktoré stretnutie
nám pomáha obstáť v premenách doby, ale i nášho života?
Ján nám podáva zaujímavý príbeh. Stretnutie Pána Ježiša
s Nikodémom. Myslím si, že väčšina evanjelikov by tento
príbeh mohla poznať. Prvých 10 veršov tejto perikopy je
skutočne rozhovorom učiteľa a žiaka. Potom ale nasleduje
ďalších jedenásť veršov, a to už je monológ učiteľa, Majstra,
Pána Ježiša. To je zvesť, ktorá nás znepokojuje. Pán Ježiš
zvestuje spásu a súd tomuto svetu. „Lebo tak Boh miloval svet,
že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale ve čný
život mal každý, kto verí v Neho. Lebo neposlal Boh Syna na
svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil.“ ( Ján 3, 16 - 17). No
to, či bude jeho príchod záchranou alebo odsúdením (vôbec tu
nejde o rok 2012, vtedy bude končiť iba voľba generálneho
biskupa), o tom rozhodujeme my sami naším postojom
k Ježišovi. Buď ho vo viere prijímame, alebo ho jednoducho
odmietame.
Rád by som tu vyslovil myšlienku D. Bonhoeffera, ktorý
povedal: „Kto nevie prijať svoje spoločenstvo, cirkevný zbor,
ten neprijíma Krista.“ Zvečerieva sa, blíži sa koniec dňa.
Žijeme v tme etických noriem, problémov, ktoré rozbúrili
pokojnú hladinu aj nášho života viery a to tým, čo prijala
Švédska evanjelická cirkev v otázke sobášov homosexuálov.
Vo svete v čase Pána Ježiša vládla tma. Tá akoby sa zvláštnym
spôsobom rozprestrela aj nad nami, nad Prešovom, ale
i národmi sveta.
V tme nášho života, frustrácie, v kríze už akejkoľvek je
dôležité:

II.

Život v spoločenstve, na službách Božích, teda rozhovor
s Pánom Ježišom nás zaväzuje. Nejde tu len o nejakú
intelektuálnu rozcvičku. Dobre sme sa porozprávali. Tento
rozhovor začína vlastne tam, kde my zvyčajne končíme. Nejde
v ňom iba o to, aby sa Nikodém dozvedel nejaké zaujímavé
informácie o Božom kráľovstve, ale musia sa mu otvoriť oči.
Oči viery, aby pochopil, že ten Dobrý učiteľ prichádza
z Božieho sveta. Tu by som rád podotkol na adresu nás
všetkých, že dobrú odpoveď si nemôžeš „vygooglovať“ na
svojom počítači. Ten, ktorý má odpoveď, neprišiel z
teologickej fakulty z Bratislavy, nenosí ani biskupský kríž,
nezastáva úrad seniora. Ten Učiteľ, ktorý sa rozpráva

I. PRÍSŤ K JEŽIŠOVI
II. OTVORIŤ OČI
III. ZNOVU SA NARODIŤ
I.

JEŽIŠ NÁM OTVÁRA OČI

PRÍSŤ K JEŽIŠOVI

Je symbolické či symptomatické čítať: „Bol farizej menom
Nikodém, popredný muž medzi Židmi. Ten prišiel k Nemu
v noci a hovoril Mu.“ (Ján 3, 2) To „v noci“ je obraz doby, je
to obraz nášho hľadania, nášho stavu. Noc nevedomosti, noc
hriechu a našej slepoty, obraz našej krízy… Máme aj iné
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Čo sa deje s dnešným evanjelikom, čomu nerozumie,
aký má problém? Čo sa tu odohráva, čím sme zaťažení
natoľko, že nevidíme a nechápeme cestu nového života?
Čo nechápe ani Nikodém? Viera verí v nemožnosti, ale
nie v nezmysly. Počíta s paradoxmi ale nie s absurditami.
Proti nášmu telesnému narodeniu sa z rodičov v rodine
stavia evanjelium naše duchovné – spirituálne - narodenie
z Ducha. Ján kladie dôraz na poznanie, že na tom novom
živote môžeme mať podiel už tu. Preto použije obraz
vetra, aby sme si uvedomili, že sú veci, ktoré pôsobia.
My ich vnímame, ale nevidíme. „Vietor veje.... (8a)
Nehovoríme, že neexistuje, lebo sa ho nemôžeme
dotknúť. Boha tiež spoznávame len z Jeho pôsobenia
a nemôžeme sa Ho dotknúť, ale On koná, pôsobí... 8b
Nikodém to nechápal. My sa len musíme pýtať sami
seba: ako je to s naším pochopením evanjelia?
Rozumieme tomuto posolstvu lepšie ako Nikodém, člen
židovskej veľrady? Hovorí stále o tom, čo môže človek,
ale nechápe, čo môže Pán Boh s človekom a v človeku.
To sa deje v spoločenstve zboru, v cirkvi.
„Narodiť sa z vody a Ducha.“
Martin Luther chápal život kresťana ako nový
a neustály
návrat kresťana ku krstu. Svoj krst si
v rozhodujúcich okamžikoch života aj pripomínal. Som
pokrstený/pokrstená - to je predsa celkom osobné
vyznanie. Odkaz na vodu. To, v čom sa zhoduje väčšina
výkladov, je obraz vody pri krste... Naše prvé narodenie
bolo telesné, asi vo väčšine prípadov sa odohralo
v nemocnici, ale naše druhé narodenie sa udialo
v „kostole“ – v cirkvi. Nezáleží na tom, či sme boli
pokrstení dávno, ako deti, alebo ako dospelí.
No si na správnej ceste... aj keď sa stratíš, návratom
nie je druhý krst, ale pokánie a otvorenie sa Kristu pri VP
a spovedi. „Veď neposlal Boh Svojho Syna, aby odsúdil
svet, ale aby ho spasil.“ (17)
Preto Pán Ježiš hovorí Nikodémovi, ale i nám
pokrsteným varovnú vetu: „Kto neverí, už je odsúdený,
pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho.“
Toto slovo je akoby v tieni evanjelia, ktoré tak radi
citujeme a poznáme: „Lebo tak Boh miloval svet, že
svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale ve čný
život mal každý kto verí v Neho.“ (Ján 3, 16)
Dnes je kresťanstvo akoby na ústupe, pohanstvo - tma
dominuje. Svet tmy, Egypt hriechu, nás zotročuje. Ako
kedysi Izrael aj my „otročíme Egyptu“. Potrebujeme ako
Nikodém prísť k Pánovi Ježišovi, nevyrušovať sa
vedľajšími vplyvmi a nájsť duchovné pravdy o spasení
pre svoju dušu. Potrebujeme osobné a nové stretnutie
s Pánom Ježišom, vždy znovu a znovu v spoločenstve
cirkvi, na službách Božích, stretnutiach mládeže,
modlitebného spoločenstva, stretnutiach rodín, vyučovaní
náboženstva, konfirmácie, pri Večeri Pánovej a krste.
Sestry a bratia, milý cirkevný zbor, milá mládež...!
Jednej horúcej noci v skorej kresťanskej dobe prišiel vysoko
vzdelaný muž, ktorý sa volal Nikodém vidieť mladého
Rabbiho, Ježiša z Nazaretu. Tento muž chcel skutočne
diskutovať. Začal konverzáciu s výrokom, ktorý ukazoval na
jeho osobné hľadanie pravdy (Ján 3, 2): „Rabbi, vieme, že si
prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nikto nemôže činiť divy, ktoré
ty činíš, keby nebol s ním Boh.“
Starodávna konverzácia Nikodéma a PJK je
relevantná aj v tme dnešného sveta a našich dní...

s Nikodémom, je Boží Syn. On nám otvára oči, aby sme videli
možnosť záchrany v Pánovi Ježišovi a nového života v Božom
kráľovstve! „Ježiš mu povedal: Veru, veru, hovorím ti: Ak sa
niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie.“ ( Ján
3, 3)
Uzrieť, vidieť nový Boží svet, vstúpiť na územie Božej
vlády - to sa nedá na ceste povrchnosti, telesnosti, ak sme
oslepli v hriechu. Osvetľuje to aj skúsenosť, ktorú máme
v pastorálnej službe. Stáva sa aj to, že o krst požiadajú rodičia,
ktorí nie sú manželmi. A keď im vysvetľujeme, že žijú
v hriechu, že kresťan takto nemôže žiť, tak nechápu. Tradičná
odpoveď je: „Kde to žijete, pán farár? Veď vo svete je to teraz
tak!“ Skutočne potrebujú otvoriť oči, aby poznali, ako sa
mýlia, že ignorujú Božiu pravdu a cestu požehnania. Je to
radosť, keď sa im otvoria oči a oni činia pokánie, sľúbia, že
si dajú vzťah do poriadku. Otvoriť oči potrebujeme všetci, ale
aj tí, ktorí si myslia, že sú „dobrí evanjelici“, len nedeľa im už
ako sviatočný deň v spoločenstve nič nehovorí. Myslia si: som
evanjelik, ale potrebujem si v nedeľu oddýchnuť, nejdem do
chrámu a mám čas pre seba a aj sa pomodlím. Nevidia, že
duchovne chradnú, bez spoločenstva zboru zomierajú. Vidím
zvláštny trend aj u mládežníkov. Kristus ÁNO, ale
spoločenstvo, a to ešte v nedeľu v kostole nie! Potrebujú
otvoriť oči, že oni sami si nemôžu zaobstarať privátne
požehnanie mimo spoločenstva cirkevného zboru. Pozor!
Potrebujeme vidieť, chápať, že deti a mládež, ale aj svet
potrebuje oslovenie skrze naše svedectvo viery, prorocké slovo
i službu.
Pán Ježiš otvára oči Nikodémovi a otvára ich aj nám.
Evanjelici, otcovia, mamy, krstní rodičia, starí rodičia,
mládežníci, Nikodémovia, pozor: „Čo sa narodilo z tela je
telo...“ Čo produkujeme my a prinášame na svet my, je ľudské,
ale to DUCHOVNÉ sa rodí len z Ducha Svätého, pod dotykom
Božieho slova a milosti. Tvoja zbožnosť ťa nezachráni. Svoju
spásu nemôžeš získať svojimi skutkami tak, ako si
zaobstarávaš veci tohto sveta. Spása nie je tvojou možnosťou,
ale je to Božia možnosť, Boží dar. Nie je v nás sila, aby sme
dosiahli nebo, uzdravili sa zo svojej slepoty, našli cestu v tme...
Svetlo je Božím darom v Kristu. Záchrana je v Božom svete,
v Božom Kráľovstve, ale cesta tam nie je na spôsob otvorených
hraníc Schengenu. Tu nejde o cestu polepšovania sa, ale
premeny. Pán Ježiš nám otvára oči, aby sme boli novým
stvorením v Ňom. Potrebujeme sa zmeniť vnútorne – a to
nikto nedokáže sám. Ani tí, čo sa o to snažia. O čo viac ani
tí, čo o to nestoja. „Nediv sa, že som ti povedal: Treba sa vám
znovu narodiť.“ (7)
III.

ΑΩ

NARODIŤ SA ZNOVA

Môže sa také niečo udiať? Zmeniť našu orientáciu,
uvedomiť si, že svet potrebuje nový typ evanjelika – kresťana?
Lebo to, odkiaľ vychádzame, určuje náš cieľ. Ak máme
smerovať k Božiemu Kráľovstvu, do večnosti, nie k smrti,
nemôžeme prichádzať z hriechu. Z tmy pominuteľnosti a smrti,
našej slepoty. Narodiť sa zhora – „narodiť sa z Ducha.“
Nikodém nechápe nič z toho, čo Pán Ježiš hovorí. Situácia
dnes nie je inou. Keď my dnes hovoríme s ľuďmi o živote vo
viere, často začnú diskutovať o tom, aké majú rodinné
duchovné dedičstvo, že ich starý otec bol dobrý evanjelik, oni
ani nie sú prihlásení do cirkevného zboru a nechápu ani, prečo
by sa pri sčítaní ľudu mali prihlásiť, že sú evanjelici a
spoliehajú na tradíciu veriacich predkov a seba.
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mysliacich ľudí nevie, kam sa skutočne obrátiť. Pozvime
ich v pokore do spoločenstva zboru, teda k Pánovi
Ježišovi. To dôležité v tme nášho života, frustrácie,
v kríze už akejkoľvek, je: Prísť k Pánovi Ježišovi, aby
nám otvoril oči a Duchom svätým nám pomohol žiť
v našom krste – v Kristu - nový život.
Nech je aj celá správa, ktorú si budete môcť prezrieť
a prečítať, takým naliehavým pozvaním.
Amen.

Nikodém vlastnil poznanie, ale bolo nedostatočné.
Chýbalo mu niečo, čo by dalo všetko dokopy. Nikodém
poznal určité veci, ale pri jeho skúmaní ho to priviedlo do
osobnej krízy. Tak je to známe i ľuďom dneška. Hoci
máme mnohé informácie vedy a techniky, predsa
potrebujeme integrujúce bytostné informácie, ktoré sú
nevyhnutné pre nový život. Mnohým sa znalosť o Pánu
Bohu dostala, ale pravé osobné poznanie a vyznanie,
Ježiša Krista ako svojho Pána chýba. Dnes mnoho

2. Bohoslužobný život
v iných cirkevných zboroch z dôvodu pozvania či funkcie
seniora. Bolo teda do 408 bohoslužobných stretnutí,
nehovoriac o ďalších misijných stretnutiach. Teda príležitostí
bolo dosť, ale predsa nemôžeme konštatovať, že sa
neočakávane mení situácia s návštevnosťou. Zvláštne
bohoslužobné stretnutia sú uvedené v chronologickom
prehľade.
Radi slúžime v cirkevnom zbore, ale v minulom roku
sa stala táto služba pre farárov náročnejšou, lebo popri
starostiach v senioráte je veľkou starosťou neobsadenie dvoch
kaplánskych miest v našom CZ. Sestra farárka L. WágnerováMalá pokračuje v materskej, po riadnej materskej dovolenke
od 11.01.2010 do 25.07.2010 a odsťahovala sa z kaplánskeho
bytu v zborovom dome Patmos. Počet sl. Božích sa nezmenil
a bez pomoci bratov farárov na dôchodku či farárov na BÚ VD
a hostí nie je jednoduché všetko zvládnuť. Napriek zložitosti
situácie zborovým farárom pomohli, poslúžili a pomáhali bratia
farári, sestry farárky, ktorým úprimne ďakujeme a vyprosujeme
im Božej milosti a požehnania v Pánovi Ježišovi.
Chcem poďakovať za pomoc v zvesti Božieho slova
a bratskú výpomoc aj pri prisluhovaní velebnej sviatosti VP
v našom cirkevnom zbore týmto bratom farárom a farárkam:
bratovi biskupovi v. v. Jánovi Midriakovi, br. farárom na
dôchodku – br. farárovi O. Kočovi st., br. farárovi J. Velebírovi
st. a sestre farárke Zuzane Kolárovskej, ďalej br. biskupovi VD
S. Sabolovi, tajomníkovi biskupa VD – br. farárovi P.
Mihočovi, br. duchovnému spirituálovi M. Oráčovi, sestre
farárke L. Wágnerovej-Malej, br. farárovi z Tatier P.
Kušnírovi, s. farárke na mieste seniorálneho kaplána M.
Ferjovej. Povzbudili a oslovili nás aj hostia: Tom Brock
z USA, Tomáš Gulan z Biblickej školy v Martine, Jaroslav
Kopčok zo Srbska, Tomáš German - nám. farár z CZ Sabinov,
Marián Čom – farár v CZ Modrá,
Miloslav Velebír
z Austrálie, prof. Ján Štefan KU EBF z Prahy, Daniel Jurčo
kazateľ CB, Ján Velebír – konsenior ŠZS z Bardejova poslúžil
prednáškou o L. Stöckelovi. Na dvoch bohoslužobných
miestach máme aj čítané sl. Božie – v Kojaticiach
a Petrovanoch - ďakujem ochotným sestrám a bratovi za ich
službu. Problémom ostáva len nízka návštevnosť.
Akosi zabúdame - ako Nikodém - z tmy tohto sveta, ale
i vlastného života prísť za Pánom Ježišom. Otvoriť svoje srdce,
život Jeho slovu. Dnes sme zavalení rôznymi ponukami.
Prostredie, ktoré je vôkol, relativizuje cirkev, Božie Slovo,
sviatočný deň, morálne hodnoty. Ak chceme zodpovedne
prejsť realitou „neľudského kapitalizmu“ a „finančnej
bezohľadnosti konzumu“ a správne sa rozhodovať i obstáť,
potrebujeme spoločenstvo cirkevného zboru, kde sa otvárajú
i ponúkajú aj iné možnosti a stretnutia, aby sme obstáli a našli
pomoc i záchranu v Ježišovi našom Pánovi.

Bohoslužobný život

Bohoslužobný život v našom cirkevnom zbore by
malo byť predovšetkým to požehnané prichádzanie k Pánovi
Ježišovi. To ako sme v tomto smere využili mnohé príležitosti,
je ukryté aj v číslach štatistík. Tabuľky však nezachytia to, čo
sa deje v našom srdci a ako sa pretvára náš život viery i naše
vzťahy. To čo konštatuje kurátor z Kojatíc, je pravdou o nás.
Brat kurátor konštatuje, že v roku 2010 navštívilo chrám
v Kojaticiach o 295 menej členov. Teda chrám je blízko, mnohí
už do matkocirkevného chrámu neprídu a bratia a sestry sa
strácajú. Pritom ale silnie požiadavka na farárov, aby sme
prichádzali častejšie. Musím len konštatovať, že je to
neúnosné, a to aj preto, že personálne obsadenie je
nepostačujúce. Je potrebné obsadiť dve kaplánske miesta.
Veľmi pociťujeme odchod sestry farárky Mgr. Lenky
Wágnerovej-Malej, ktorá je od 25.07.2010 na riadnej materskej
dovolenke. Napriek zložitej (neobsadenie kaplánskych miest)
situácii, bohoslužobný život má v našom cirkevnom zbore
rôzne formy a misijné príležitosti. Ak si uvedomíme, koľko
iných farárov nám poslúžilo, o únave zo služby iba jedného
nemôže byť v zbore ani reči. Skôr vidím iný problém. Totiž že
si budeme stále niekoho pozývať - zvlášť na stretnutia, ktoré sa
konajú mimo chrámu. Nebezpečenstvo je v tom, že zabúdame,
že sa my máme meniť v Kristu.
Hlavné
služby
Božie
boli
na
všetkých
bohoslužobných miestach v zmysle zborového štatútu
a tradične sú najlepšie navštevované. Sl. Božie o 11:00 hod. sú
špecifické, lebo v prvú nedeľu v mesiaci sú s VP a poslednú
pre rodiny s požehnaním detí. Je tu možnosť aj pre mládež
a ROS, aby sa viac zapojili svojou službou. V závere roka 2010
pribudli aj „SMS“ – Sekčovské misijné stretnutia. Pripravujú
ich členovia ROS a návštevnosť bola oslovujúca a ostáva len
dúfať, že to nebola iba zvedavosť, čo tam priviedla ľudí. Brat
farár Ján Jágerský nás na prvom stretnutí vyzval, aby sme boli
všetci misionármi a pozývali vlažných a stratených v našom
meste. Preto je na mieste otázka, kde sú ostatní z 3678 členov,
ktorých máme v našej zborovej kartotéke. (Posledné sčítanie
hovorí, že sa k ECAV na Slovensku prihlásilo 5511 ľudí
v Prešove). Kde sú ti ostatní, keď priemerná účasť na sl.
Božích v chráme je 405 členov? V našom meste je veľká
príležitosť na misijnú prácu. Je veľa tých, čo sú evanjelici,
myslia si, že sú kresťania, ale jeden zo znakov ich života viery
sa stratil, a to je cesta do spoločenstva, na služby Božie.
Nezabúdajme, že to má byť vždy cesta k Pánovi života,
dobrému Pastierovi, Pánovi Ježišovi Kristovi. Spolu bolo 352
služieb Božích v cirkevnom zbore a 56-krát bola prisluhovaná
VP, okrem nemocníc a domácností. V štatistike neuvádzame
služby Božie pre študentov EKG, kde tiež poslúžime zvesťou
Božieho slova. Nie sú tu uvedené ani služby Božie vykonané
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V tabuľkách je možnosť vidieť náš záujem o stretnutie s Kristom v spoločenstve cirkvi na sl. Božích:
počet členov
Rok

hlavné sl. Božie
priemerná
počet za rok
účasť
PO - 9.00 h.
61
551
PO - 11.00 h 19
148

kartotéka

sčítanie

2005

3530

5511

2006

3591

5511

PO - 9.00 h.
PO - 11.00 h

59
21

2007

3586

5511

PO - 9.00 h.
PO - 11.00 h

2008

3611

5511

2009

3643

2010

3678

Rok
Filia
Počet služieb Božích
Priemerná účasť
Počet adventných
Priemerná účasť
Počet pôstnych
Priemerná účasť

večerné sl. Božie
počet
priemerná
za rok
účasť

stredtýždňové SB
počet
priemerná
za rok
účasť

53

68

41

53

517
121

56

65

42

60

61
21

515
117

43

63

42

56

PO - 9.00 h.
PO - 11.00 h

59
20

548
105

52

84

40

80

5511

PO - 9.00 h
PO - 11.00 h

62
18

543
95

52

57

40

56

5511

PO - 9.00 h
59
PO - 11.00 h 20

494
126

60

70

41

52

Rokycany
28
89
3
23
6
22

2009
Janov
26
92
3
24
6
20

Kojatice
30
39
3
17
6
18

Rokycany
29
85
4
24
6
20

Janov
27
72
4
19
6
21

2010
Kojatice
28
35
4
16
6
15

Petrovany
12 nešp.
30

Čítané sl. Božie sa konali v Kojaticiach 14-krát o 5 menej ako v roku 2009 s priemernou účasťou 8 členov fílie.
Čítané sl. Božie sa konali v Petrovanoch 16-krát s priemernou účasťou 10 členov fílie. V Petrovanoch máme aj požehnané
stretnutie Evanjelický piknik. V roku 2010 to už bol 7. v poradí za účasti domácich, ale aj hostí, starostu obce a podporovateľov
a priaznivcov s rodinami. Nám milými hosťami sú už tradične členovia rodinného spoločenstva zboru. Po nešporných službách
Božích trávime spolu požehnané popoludnie pri rozhovoroch, programe pre deti, ob čerstvení a dokonca rozmanitej kávičke
z kávomatu, o čo sa stará náš spolubrat. Požehnaním je aj to, že do prípravy a priebehu akcie sa s láskou zapájajú bratia a sestry
v hojnom počte. Vydareným stretnutím bol aj športový deň v Rokycanoch, ktorý pripravil tím detskej besiedky.

Adventné večierne
Prešov
počet
priemerná
za rok
účasť

Rok

Rok
2009
2010

ÚSTP
12
12

Pôstne večierne
Prešov
počet
priemerná
za rok
účasť

2007

3

56

6

64

2008

3

68

6

55

2009

3

66

6

56

2010

4

72

6

56

Petrovany
12
12

M. Šariš
2
2

V. Šariš
2
2

Gregorovce
2
3

6

Žipov
2
2

Župčany
2
2

Podhradík
3
4
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3. Sviatosti
Krst svätý
Duchom Svätým nás prebúdza a volá k životu viery.
Potrebujeme, aby krstní rodičia a rodičia prežili svoju
zodpovednosť za duchovný rast a výchovu svojich detí. Sme
radi, ak je tu niekto, kto by žil za nás a rozhodoval a vždy nám
radil. Sme radi, ak sa o zbor stará. Ale od členov sa toho veľa
nechce. A to je náš problém.
Služba deťom, krstným deťom v príhodný čas je veľmi
dôležitá. Vo svojom misijnom poverení nás Kristus naliehavo
žiada, aby sme všetky národy činili Jeho učeníkmi tým, že ich
budeme krstiť a učiť. Čomu učíme naše deti a krstné deti?

V uplynulom roku bolo v našom zbore 66 krstov; z tohto 61
krstov detí - 36 chlapcov a 25 dievčat a 5 krstov dospelých.
Máme krsty aj v rámci sl. Božích aj v nedeľu po sl. Božích.
S rodičmi vedieme pastorálny rozhovor a množia sa prípady,
keď rodičia nie sú zosobášení a je ťažké im vysvetľovať ich
povinnosť vychovávať dieťa v kresťanskej viere, ktorú sami
neberú vážne. Apoštol hovorí v Liste Galatským: „Ale veď
ktorí ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli.“ (G 3,
27). To, čo tu počujeme - nie kedy a ako - ale v koho.
V KRISTA. To je program posvätenia, zapojenia do toho, čo
nám ON daroval svojou obeťou - rúcho milosti, nového života,
ktoré je obrazom prijatia a poukazom na to, čo to znamená byť
v Kristu.
Večera Pánova

Boh nám daruje svoju milosť prostredníctvom svojho slova a svojich sviatostí. Možno práve poznanie, že sme pri
výchove niečo podstatné zanedbali, by nás malo viesť k pokániu. Isť k VP znamená uvedomovať si význam krstu, lebo cesta
k obnove nášho duchovného života nevedie cez znovupokrstenie sa, ale cez pokánie. Tým, že máme účasť na večeri Pánovej,
zostávame v Kristovi a On zostáva v nás. Kristovo telo a krv - dary milosti - sú pokrmom, ktorý dáva silu k novému životu, ktorý
začal v krste. To nám ukazujú slová „za vás sa vydáva“ a „za vás sa vylieva na odpustenie hriechov“; totiž že sa nám v tejto
sviatosti týmito slovami dáva odpustenie hriechov, spravodlivosť, život a spasenie. Lebo kde je odpustenie hriechov, tam je aj
život a spasenie.“ ( M. Luther: Malý katechizmus) . Neváhajme pristúpiť k stolu Pánovmu a dajme si námahu dávať do poriadku
naše vzťahy v rodine, manželstve a cirkevnom zbore. Nezabúdajme, že tu nejde o formalitu, ale obnovu, lebo Pán Boh potrebuje,
aby sme v tomto svete boli nositeľmi nádeje, pokoja a lásky v Kristu v moci Ducha Svätého. Pán Ježiš aj nám hovorí: „Moje ovce
počujú môj hlas. Ja ich poznám a ony ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú naveky, nik mi ich nevytrhne z ruky.“
(Ján 10, 27 - 28)
K Večeri Pánovej pristúpilo v roku 2010 spolu 5 374 komunikantov. VP bola prisluhovaná aj mimo chrámu: v ÚSTP 6krát a raz na stretnutí mládeže. Nižší počet kounikantov je spojený s poklesom počtu konfirmandov.

Večera Pánova
bola prisluhovaná v r. 2010 v chráme 56x, v nemocnici 18x a doma 32
x

Krsty
Rok

Chrám

nemocnica

doma
spolu

detí

dospelých

spolu

m

ž

m

ž

m

ž

2005

42

4

46

1785

2974

5

17

17

40

4840

2006

65

0

65

1913

2954

7

15

15

44

4948

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
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4. Konfirmácia
Konfirmácia úzko súvisí so sviatosťami, ale práve tie sa nám z nášho života vytrácajú. Výučba konfirmácie bola dvojročná a
používame na nej knihu Verím a sľubujem. Problém je stále ten istý - strata duchovného zázemia rodiny. Aj keď som si dal za
cieľ viacej pracovať a stretať sa s rodičmi konfirmandov, je to náročné. Vidím nepochopenie konfirmácie vtom, že pre mnohých
ide len o nejakú záverečnú skúšku z biblických a vieroučných vedomostí a nevidia, či menej ju chápu ako príležitosť pre nás
všetkých, aby sme si uvedomili význam nášho krstu a večere Pánovej v našom živote viery.
Zmyslom konfirmačnej prípravy je pomôcť našim dospievajúcim deťom budovať si osobný vzťah viery v Pána Ježiša, nájsť
cestu k modlitbe a čítaniu Božieho slova. Oboznámiť sa s dejinami ECAV a nášho cirkevného zboru a nájsť svoje miesto v cirkvi.
Rodičia a krstní rodičia by počas konfirmačnej prípravy mali chodiť s deťmi do chrámu a priniesť svojim deťom svedectvo viery
o Pánovi Ježišovi. Vysvetliť im zmysel a výhody života s Kristom. Najväčšia bolesť v súvislosti s konfirmandmi je v duchovnej
ľahostajnosti, nezáujme, ba až úplnej nevere ich vlastných rodičov.
V roku 2010 sa slávnosť konfirmácie konala v našom zbore 2. mája a samotnej slávnosti predchádzala skúška konfirmandov
v sobotu 1. 5. 2010. Brat farár Ondrej Koč po dvojročnej príprave konfirmoval 22 chlapcov a 12 dievčat, spolu 34. Okrem
konfirmácie detí boli konfirmovaní aj dvaja dospelí.
Tohtoročná konfirmačná slávnosť bude v našom zbore vo 4. nedeľu po Veľkej noci (22. 05. 2011) a skúška s VP pre rodičov,
krstných rodičov a príbuzných bude v sobotu 21. mája 2011 o 14:00 hodine.
Konfirmácia
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010

chl.
29
25
31
29
23
22

detí
diev.
43
24
29
26
21
12

spolu
72
49
60
55
44
34

8

dosp.

Spolu

8
0
6
3
5
2

80
49
66
58
49
36
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5. Pristúpili a vystúpili z cirkvi
presťahovaní prihlásilo 23 členov, ktorých vedieme v zborovej
kartotéke. Prajem im Božieho požehnania a modlíme sa, aby sa
v anonymite mesta, ale aj cirkevného zboru nestratili, ale našli
tu svoj duchovný domov a miesto služby.

Do zboru bolo po predchádzajúcej duchovnej
a katechetickej prípave krstom prijatých 5 sestier a jedna sestra
prestúpila z rím. kat. cirkvi. Zo zboru resp. z cirkvi oficiálne
v minulom roku vystúpil Lukáš Vasilko. Do nášho zboru sa po

6. Bohoslužobné výkony
Sobáše
Ak si pozorne prejdete štatistiku, tak je len smutné
konštatovať, že narastá počet krížnych manželstiev
a rozvedených. Taktiež rastie aj vek tých, ktorí uzatvárajú
manželstvo. Nie je tajomstvom, že mnohí už majú za sebou aj
niekoľkoročnú intímnu skúsenosť, lebo už spolu bývajú, a tak
je duchovná príprava či rozhovor dosť náročný. Snažili sme sa
mladým ľuďom vstupujúcim do manželstva pri príprave
vysvetliť, čo to znamená uzavrieť kresťanské manželstvo
a ukázať Ježiša Krista, aby s Ním mohli budovať jednotu
a vzťah, ktorý obstojí v búrkach života. Tam kde manželstvo a
rodina stoja na Kristovi, tam je jediná záruka, že manželia

zostanú stáť bok po boku verní svojmu sľubu až do smrti.
„Preto dajte pozor na seba a nespreneverujte sa manželke
svojej mladosti.“ ( Mal 2, 15)
V roku 2010 uzavrelo manželstvo v našom zbore 28 párov.
Z toho bolo 7 čisto evanjelických a 21 krížnych. Okrem toho
bolo 6 požehnaní manželstva, z toho 5 krížnych. Pozitívnou
skúsenosťou je to, že snúbenci radi prichádzali k tejto príprave,
aby v zodpovednosti pred Pánom Bohom a ľuďmi prijali svoj
vzťah a manželstvo ako priestor, kde má byť oslávený Pán
Boh.

Pohreby
V roku 2010 sme ich v zbore mali 53. Vyprevadili sme 29
mužov a 23 žien a 1 dieťa. Jedno úmrtie bolo veľmi nečakané
a ťažké pre rodinu, seniorát, dištrikt a cirkev. 30. januára sme
sa v Chráme sv. Trojice lúčili s manželom, otcom, farárom
Mgr. Radimom Cingeľom, riaditeľom BÚ VD, ktorý nás
nečakane opustil vo veku 33 rokov. Samotný pohreb bol
veľkou manifestáciou kresťanskej nádeje v Kristu, Jeho kríži
a vzkriesení. Bola to dôstojná rozlúčka za účasti farárov,
biskupov, mesta a ekumény; cca do 1600 prítomných. S Božou
pomocou sa nám podaril v spolupráci s BÚ VD zvládnuť
s dôstojnosťou a ďakujem všetkým za pomoc, ale i oferu,
ktorou sme podporili rodinu zosnulého brata farára.
Pohreby sú príležitosťou, osloviť a svedčiť o nádeji života
a vzkriesenia v Pánovi Ježišovi. Náročné sú pohreby

v DS v Prešove, kde mnohokrát nemá kto spievať.
V pokore sa snažíme povzbudzovať nádejou života
a vzkriesenia, ale i napomínať, aby ľudia počuli evanjelium
nádeje. Pán Ježiš jasne hovorí: „Kto verí v Syna, má večný
život, kto však neposlúcha Syna, neuvidí život, ale hnev Boží
zostáva na ňom.“ ( J 3, 36) Práve aj v nestálosti nášho života je
potrebné pristupovať k stolu Pánovmu. Kristus hovorí: „Kto je
moje telo a pije moju krv, má večný život, a ja ho vzkriesim
v posledný deň.“
V tejto súvislosti môžem len spomenúť, že sa nám, akoby
zázrakom vrátila časť evanjelického cintorína v Prešove
a prebiehajú rokovania ohľadom jeho ďalšieho spravovania.

odhl.
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0

0

0

45

3

47

2

1

0

0
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6

0

45

6

5

1
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1
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1

4

1
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0
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2

6

0
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3

29
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1
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23

1

2

1

38

4

evanj.

krížne

požehn.

spolu

muži

ženy

deti

2005

11

15

0

26

19

28

0

47

2006

2

14

4

20

23

24

0

2007

4

20

3

27

23

22

2008

6

20

4

30

24

2009

11

16

4

31

2010

7

21

6

34

9
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7. Biblická a vnútromisijná práca v zbore
Biblické hodiny dospelých
Biblické hodiny dospelých sa v roku 2010 nekonali. Namiesto nich sa stretávame raz do týždňa v priebehu celého roka na sl.
Božích vo štvrtok večer v chráme Božom. Tieto bohoslužby sa konali 41-krát s priemernou účasťou 52 členov.

Biblické hodiny dorastu a mládeže
Posledný večer sme hovorili o príchode Izraelcov do Kanaánu,
do zasľúbenej zeme, ktorú pre nich Pán Boh pripravil a že aj na
nás čaká zasľúbený cieľ, a to večný život v nebi.
September – December:
Sú určité charakteristické znaky, podľa ktorých vieme,
že organizmus je živý. Živý organizmus dýcha, rastie,
potrebuje prijímať výživu, vylučuje, hýbe sa,... a podobne je to
aj s naším „duchovným človekom“. Potrebujeme kvalitnú
výživu, a to slovo Božie. A práve pri tejto téme sme vyzvali
dorasťákov k pravidelnému štúdiu Biblie. Neustály kontakt s
Pánom Bohom je nevyhnutný ako dýchanie. Organizmus
potrebuje vylučovať nepotrebné látky, ktoré v duchovnom
živote predstavuje hriech, proti ktorému je potrebné bojovať a
vyznávať ho a vyzvali sme dorasťákov k tomu, aby bojovali
proti hriechu. Hovorili sme o citlivosti na najjemnejšie Božie
podnety a vyzvali sme mladých ľudí k tomu, aby si nenechali
otupiť svedomie, aby neboli ľahostajní voči Božiemu hlasu aj
napriek nátlaku, ktorý prežívajú v konkrétnych názoroch
spoločnosti napríklad na odpisovanie v škole, či sex pred
manželstvom a iné názory, s ktorými sa bežne stretávajú.
Naším cieľom v tejto sérii bolo motivovať všetkých
dorasťákov pre život s Ježišom, aby sa Ním nechali uchvátiť,
aby každý deň prehodnocovali svoje motívy a aby ich život
mal jasný cieľ.
Pravidelne raz za mesiac sa namiesto dorastu koná
veľká spoločná mládež, ktorá je pripravovaná pre dorast,
mládež a vysokoškolskú mládež.
December
V decembri sme začali novú sériu o Ježišovom živote,
ktorú plánujeme preberať až do júna roku 2011. Začali sme
témou proroctiev o Ježišovi Kristovi, ďalšou témou o zmysle
Vianoc, Ježišovom narodení a daroch, ktorými nám prichádza
poslúžil brat farár Ondrej Koč.
29.12. – 02. 01. – Zimný výlet – „Nechajme sa prekvapi ť“
Touto myšlienkou výletu sme chceli ukázať mládežníkom, že
máme Boha, ktorý dokáže veľmi veľa a že mi často chceme len
také „odrobinky“, rovnako ako v príbehu o tom, ako Ježiš
uzdravil chorého pri liečivom jazere. Chorí žiadal od Ježiša,
aby ho zaniesol do vody, keď sa zvíri, no neuvedomoval si, že
sa rozpráva s niekým, kto ho môže uzdraviť jediným slovom.
Miesto: Lúčka-Potoky
Zúčastnilo sa ho 33 mládežníkov
Daniel Harčár

Pokračovali sme v zabehnutých spôsoboch práce
s dorastom, stredoškolskou mládežou, vysokoškolskou
mládežou. Požehnaním sú zvlášť mesačné spoločné stretnutia,
kde je zrazu aj vyše 80 mládežníkov. Veľmi sa tešíme
z iniciatívy poslúžiť v nedeľu piesňou a pozdravom v rámci sl.
Božích. Teším sa, že máme ochotných spolupracovníkov
a tímy, ktoré v spolupráci so zborovými farármi pripravujú
program na jednotlivé stretnutia. Ťažkou prácou je zapojenie,
oslovenie konfirmandov, ktorí potrebujú príklad i povzbudenie
vo viere.
Na doraste sa pravidelne každý piatok o 17:00 stretáva
približne 40 ľudí. Každé stretnutie je tvorené biblickým
slovom, ktoré je zvestované bratom farárom, niekým starším
z mládežníkov alebo prípadne sme si pozvali nejakého hosťa.
Tím dorastu v roku 2010 tvorili:
do februára: Peter Harčar, Andrea Hadbavná, Vladimír Gál,
Danka Kudlová, Ivana Argayová, Lenka Gogová, Dávid
Motýľ, Martin Olejár, Juraj Svat
Január - Február
Nový rok sme spoločne začali na zimnom výlete v
Kráľovej Lehote. Na dorastoch sme preberali 10 Božích
prikázaní, ktoré sme začali už v demcebri 2009.
Marec – jún:
V mesiacoch marec až jún sme na dorastoch mali tieto
témy:
Príbeh spasenia: - hlavný cieľ: poukázať na problém hriechu,
ale aj na Božie riešenie, a to cez dokonalú obeť Ježiša Krista,
vďaka ktorému nás čaká večný život.
Boží bojovníci: - ukázať dorasťákom, že sme bojovníci, ktorí
bojujú na Božej strane. To, čo nám bolo niekedy prirodzené, je
teraz naším nepriateľom a snaží sa nás zničiť - vplyv sveta,
diabol, žiadosť tela.
Božia výzboroj: - hlavný cieľ: poukázať, ako efektívne obstáť v
boji, ako používať Božiu výzbroj (Ef 6, 10 - 13).
Na konci júna sme pripravili, ako to už býva zvykom, Garden
party pre konfirmandov, ktorí sa v tomto roku konfirmovali.
Cieľom každej Garden party je zabaviť sa, ukázať
konfirmandom, že konfirmáciou sa ich aktivita a život v
cirkevnom zbore nekončí, a práve preto ich pozývame na
dorast a zároveň aj na dorastový výlet, ktorý sa koná v auguste.
Júl – August:
Počas letných prázdnin sa dorastový tím zameral na
prípravu a uskutočnenie letného dorastového výletu s názvom
„Z Egypta do Kanaánu“, ktorý sa uskutočnil v dňoch od 19.
do 24. augusta 2010. Na biblickom príklade putovania
Izrealcov z Egypta do zasľúbenej zeme sme hovorili o našom
putovaní zo starého života do nového skrze Ježiša Krista. Tak
ako aj Izraelci zažívali chvíle, keď sa Hospodin postaral a dal
im všetko, čo potrebovali, tak sa stará aj dnes a vie presne, čo
kedy potrebujeme; ale hovorili sme aj o tom, ako často Izraelci
reptali a nedôverovali Bohu a radšej sa chceli vrátiť späť do
Egypta a ako sa sťažujeme a málo dôverujeme Bohu aj my.

Stredoškolská, vysokoškolská a pracujúca
mládež
Stretávali sme sa pravidelne každú sobotu na fare o 17:00.
Každé stretnutie bolo tvorené biblickým slovom, ktoré bolo
zvestované niekým starším z mládežníkov, príp. sme si pozvali
nejakého hosťa. Pravidelne sa na stredoškolskej mládeži
stretávalo cca 40 mládežníkov.
Tím stredoškolskej mládeže v roku 2010 tvorili:
10
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f)

Spoločenstvo (slovo: Daniel Harčar; svedectvo: Dávid
Motýľ, Nathan Garner)
Približne 30 účastníkov campu nemalo predtým možnosť
počuť o týchto témach.
Výsledkom tábora bolo, že sa začali 3 nové skupinky (2
dievčenské a 1 chlapčenská) a našu mládež začalo pravidelne
navštevovať cca 10 nových stredoškolákov, ktorí sa rozhodli
odovzdať svoj život Pánu Bohu a prijať odpustenie hriechov
skrze obeť Ježiša Krista!

Ján Šimočko, Kamil Draganovský, Lisa Cockerham, (do
júla 2010) Soňa Lazorová, Ján Figura, Daniel Harčar (od
júla aj) Martin Vrabeľ, Monika Macejová, Anka
Valkučáková
Počas letných prázdnin sa naša mládež zamerala na
prípravu a uskutočnenie letného evanjelizačného campu
s názvom „KECY camp 2010 - Redeem (vykúpiť)“, ktorý sme
pripravili spoločne s americkým zborom North Star z Atlanty.
Americký zbor zabezpečil 13 mladých ľudí z ich zboru, ktorí
nám pomáhali programovo, pri výučbe angličtiny a pri
nadväzovaní vzťahov s mladými stredoškolákmi z Prešova,
ktorí doposiaľ nepoznali Ježiša Krista ako svojho Pána
a Spasiteľa. Kecy camp mal pre nás dve hlavné časti:
1. Samotný tábor
2. Potáborové akcie počas celých letných prázdnin
KECY camp 2010 – Redeem
Dátum 15.7. – 21.7.
Miesto: Krompachy Plejsy
Cena: 100 eur (pravdaže si museli plnú sumu zaplatiť aj všetci,
ktorí slúžili na tomto campe a taktiež Američania, ktorí si ešte
k tomu museli zaplatiť aj letenky na Slovensko a naspäť, za čo
sme zboru North Star veľmi vďační)
Zúčastnilo sa 87 ľudí. (54 účastníkov, 21 slovenský tím, 13
americký tím)
Počas tábora sme so stredoškolákmi z Prešova preberali témy:
ako „byť hrdinom“, rodina, hriech, vykúpenie, večný život
a spoločenstvo.
Ku každej z tém boli pripravené biblické texty, ktoré boli
čítané (v angličtine čítala Lee Ann Barton, v slovenčine Peter
Harčar) a taktiež svedectvá ľudí z tímu, ktorí sa s nimi zdieľali
pred všetkými ľuďmi na tábore, za čo im veľmi ďakujeme.
a) Byť hrdinom (príbeh: Racháb; svedectvo: Maruška
Kožlejová)
b) Rodina (príbeh: Júda – Jozefov najstarší brat);
svedectvo: Daniel Harčar)
c) Hriech (príbeh: kráľ Dávid; svedectvo: Jeremy Bruder
– americký tím)
d) Vykúpenie (príbeh: Ježišova obeť; svedectvo: Martin
Vrabeľ)
e) Dokonalý svet (večný život) (hovorila Maruška
Kožlejová)

Vysokoškolská a pracujúca mládež sa stretávala pravidelne
v stredu o 18.00 hod. v zborovej sieni na fare. Tím spolu
s bratom farárom J. Bakalárom pripravuje témy a oslovuje
prednášajúcich. Stretnutia navštevujú študenti a staršia – už
pracujúca - mládež a prichádzajú sem ľudia zo širokého okolia.
Stretnutia boli tvorené biblickým slovom podaným buď členom
tímu alebo pozvaným hosťom, ktorým za službu ďakujeme.
Na vysokoškolskej a pracujúcej mládeži sa pravidelne
stretávalo približne 40 ľudí.
Tím vysokoškolskej a pracujúcej mládeže v roku 2010
tvorili: Slavomír Kušnír, Marek Ilenin, Maruška Kožlejová,
Peter Michalčík, Ján Čerenský, Katarína Kendická, Jakub
Konček a od septembra Dušan Havrilla, Kamil Draganovský
a Laura Glasebrook.
Za tím Ján Čerenský

Práca žien – spoločenstvo evanjelických žien
„Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený, a tým je Ježiš Kristus.“ (1 Kor 3,11).
Nestretáva sa ich veľa, ale tie sestry, ktoré pravidelne
prichádzajú na stretnutie žien, túžia po Božom slove, modlia
sa a dokážu si byť oporou i povzbudením na ceste viery. Po
odchode zborovej kaplánky na MD prevzali túto službu sestra
E. Ištvanová a A. Rubisová - úprimne im ďakujem. Na
spoločné stretnutia prichádzali sestry aj v tomto roku každý
druhý utorok o 17. hod. do zborovej siene na faru.
V uplynulom roku sa stretli celkom 20-krát a priemerná účasť
bola 17 sestier. Ďakujem bratovi biskupovi v. v. Jánovi
Midriakovi, ktorý slúži výkladmi z Listu Korintským. Chcel by

som touto cestou osloviť aj vás, ostatné sestry, aby ste
prichádzali do tohto spoločenstva a počúvajúc Božie slovo
mohli rásť vo viere. Tešíme sa z tohto spoločenstva a služby
našich sestier. Prajem vám, milé sestry, aby ste v našom
cirkevnom zbore boli spoločenstvom, ktoré pomôže
prekonávať starosti sestrám v ich zápasoch a problémoch, aby
ste vedené Duchom Svätým vytvárali priestor, kde sa dokážete
i môžete podeliť o radosti a starosti, ale hlavne o svedectvo
života vo viere.
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Spevokol
to požehnané stretnutie, pri ktorom sme všetci cítili, že ako
bratia a sestry v Kristu práve prežívame spoločný advent.
Aj keď každoročne vyzývam bratov a sestry nášho
zboru, ktorí majú dar pekného hlasu, aby prišli medzi nás
a pomohli nám spievať Pánovi, nemôžem konštatovať, že sa
naše rady nejako masívne rozšírili. Stále máme nedostatok
mužských hlasov, kde nám skôr ubúda ako pribúda ochotných
spevákov. Iba štyria muži v base a štyria v tenore - taký je
výsledok. V alte pribudla jedna členka, ktorú s radosťou vítam
medzi nami aj preto, lebo sestra Ľubica Cinová je prvou pani
farárovou, ktorá si našla čas na službu v spevokole (za
posledných osem rokov). V sopráne sme privítali tiež jednu
novú členku, sestru Slávku Kancírovú. Jej príchodom sa zvýšil
počet manželských párov v našom zbore na štyri.
Ďakujem všetkým členom spevokolu za ochotu
venovať svoj voľný čas na naše nácviky i vystúpenia. Je to
vlastne čas, ktorý nám bol darovaný a my raz budeme vydávať
počet z toho, ako sme ho využili. A tiež z toho, ako sme využili
talenty, ktoré nám boli zverené. Ďakujem tiež za spoločenstvo
bratov a sestier, ktoré sa stalo súčasťou môjho života a za ktoré
som Pánovi veľmi vďačná.
Ďakujem každému, kto mi pomáha v tejto službe
a prosím Pána, aby sa priznal k tomu, čo spoločne konáme
a dával nám dostatok síl, aby sme to mohli robiť čo najlepšie.

„Nepoznám sladšie potešenie nad modlitbu a spev, Pane.
Aké to duši uľahčenie, keď Ti vyliať môže žiale.
To dáva silu v slabosti, upokojí v dňoch úzkosti.“
(ES 310)
Náš zborový spevokol SION zvyčajne možno počuť
pri slávnostných príležitostiach, kedy sa spoločne s ostatnými
bratmi a sestrami pridáva k oslave a chválam Trojjediného
Boha. Cieľom našich vystúpení je podať osobné vyznanie,
osloviť tých, ktorí nás počúvajú, a tiež aspoň trochu prispieť
k tomu, aby slávnostné chvíle boli ešte slávnostnejšie a krajšie.
Nie vždy sa nám to podarí tak, ako by sme chceli, ale
v každom prípade do toho vkladáme svoju lásku k Pánovi,
k bratom a sestrám, ktorým spievame, a aj lásku k spevu ako
takému. Každý z nás (myslím tým členov nášho spevokolu) má
rád duchovné piesne. Dá sa povedať, že mnohých sprevádzali
od kolísky, v radostných i smutných dňoch každodenného
života. S nimi ráno vstávali a večer usínali, utiekali sa k Bohu
o pomoc, s nimi ďakovali za mnohé dobrodenia. Aká škoda, že
dnes v našich rodinách tak zriedkavo znejú krásne piesne
z Evanjelického spevníka, či iné duchovné piesne. Kto z nás
môže s autorom citovanej piesne úprimne vyznať „Nepoznám
sladšie potešenie nad modlitbu a spev, Pane“? Vrúcne si
želám, aby takých ľudí bolo v našom zbore čím viac. Potom by
nebolo problémom získať nové hlasy do nášho zborového
spevokolu...
V uplynulom roku spevokol SION pri rôznych
príležitostiach vystúpil 21-krát a zaspieval 49 piesní. V chráme,
počnúc Novým rokom, potom v čase pôstu, na Veľkú noc,
Svätodušnú nedeľu, sviatok Svätej Trojice, v advente, počas
Vianoc a pri ukončení kalendárneho roku. Z iných príležitostí
spomeniem slávnosť konfirmácie, pamiatku posvätenia
chrámu, slávnosť pri ukončení obnovy Starého kolégia a
Pamiatku reformácie. Spievali sme tiež pri dvoch sobášnych
a dvoch pohrebných príležitostiach. Mimo nášho chrámu sme
sa zúčastnili na otvorení konferencie EVS (Úzkou cestou) a na
pozvanie rímskokatolíckych veriacich z Gregoroviec sme
spievali na adventnom ekumenickom večeri v tejto obci. Bolo

„K Tvojmu boku, Spasiteľu, úzko primknúť sa mi daj!
Vyslyš moju prosbu vrelú, k službe si ma povolaj!
Povolaj, povolaj, i mňa k službe povolaj.“
(ES 633)
Na záver všetkým bratom a sestrám, ktorí
prednedávnom spievali v chráme pieseň č. 633, odkazujem:
Pán vás práve povolal...! Ako Mu odpoviete?
Mgr. Oľga Adamkovičová,
dirigentka zborového spevokolu

Modlitebné spoločenstvo
príručka MOST, kde sú vytlačené aj články prispievateľov
a návrhy na sobotné modlitby a úvahy doma.

Stretávanie modlitebného spoločenstva viedol brat farár
Mgr. Luboš Činčurák, ktoré spolu s manželkou vedie 1x v
mesiaci – okrem letných prázdnin - modlitebné stretnutia
v rámci seniorátu, a to vždy v druhú sobotu v mesiaci o 8.30
hod. na fare nášho evanjelického a. v. cirkevného zboru
v Prešove. Chýba nám koordinátor z nášho cirkevného zboru,
ktorý by inicioval spoločné stretnutia k modlitbám. Na
modlitby v sobotu večer je MOS pripravovaná modlitebná

Nech sa Pán Boh prizná aj k tomuto spoločenstvu a žehná
tejto službe, sestry a bratov, ktorí sa modlia za cirkev, farárov,
mládež a prebudenie v našej cirkvi i našom zbore. Budeme
radi, ak sa na prácu koordinátora tohto spoločenstva nájde
pracovník aj v našom cirkevnom zbore.

Rodinné spoločenstvo – ROS
navzájom vo viere. Taktiež sa učíme riešiť problémy dnešnej
rodiny a aj výchovy detí na základe Božieho Slova. Vytvárame
tak spoločenstvo pre nás dospelých, ale zároveň si vytvárajú
určité spoločenstvo aj naše deti. Sme radi, ak medzi nás
prichádzajú aj tí, ktorí vlastné rodiny nemajú – sme predsa v
Pánovi Ježišovi jednou rodinou.
Toto spoločenstvo sa stretáva 1x mesačne, každú 1.
nedeľu v mesiaci o 15:30 hod na fare. Počet rodín na tomto

Rodinné spoločenstvo – RoS - vzniklo v prešovskom
zbore koncom roku 2006. Jeho hlavným poslaním je
povzbudzovanie rodín zboru vo viere v Ježiša Krista skrze
spoločenstvo. Je to otvorené spoločenstvo pre každú rodinu úplnú alebo neúplnú, s deťmi aj bez nich. Je otvorené aj pre
tých, ktorí sa do manželstva ešte len chystajú. Cez štúdium
Biblie, zdieľanie sa s problémami, ale aj skúsenosťami a cez
spoločné modlitby sa snažíme pomáhať si a povzbudzovať sa
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stretnutí sa pohybuje okolo čísla 10 až 15, dúfame, že nás bude
v budúcnosti viac a viac. Na stretnutiach preberáme biblické
témy, ale i témy zo života rodín. Pri vykladaní Slova si
pozývame rôznych hostí - spomeniem, že naposledy sme tu
mali manželov Mihočovcov, brat farára D. Cinu. Niekedy si
témy spracovávame aj sami, pričom nám s rým výrazne
pomáha brat farár Bakalár. Tento čas trávime čiastočne s deťmi
a čiastočne bez nich. Teda v čase vykladania Slova a následnej
diskusie majú deti svoj vlastný program (svoje spoločenstvo).
V tomto čase sa o nich stará sestra Barnová, sestra Gajdošová a
sestra Šalamunová, ktoré sa zúčastňujú týchto stretnutí a majú
na starosti detský program. Za túto obetavú službu
spoločenstvu RoS Prešov im veľmi pekne ďakujeme.
Ďalšou formou stretávania RoS sú skupinky. Sú to
malé skupinky rodín (4 - 5 rodín), ktoré sa stretávajú po
domácnostiach. V našom zbore zatiaľ fungujú 2 takéto bunky –
na Solivare a v Gregorovciach. Ich obsahom je tiež štúdium
Slova a jeho aplikácia v rodinách, ale v úzkom okruhu ľudí, čo
prináša so sebou možnosť riešiť a zdieľať sa s vnútornými
a osobnými problémami, ale aj radosťami a skúsenosťami
jednotlivých účastníkov a zároveň sa za to aj modlíme.
V rámci spoločenstva RoS organizujeme aj ďalšie
akcie na vzájomné spoznávanie sa upevňovanie vzťahov, ale aj
misijné akcie zamerané na pozývanie nových ľudí:
- Na prelome rokov 2009/10 sme zorganizovali 4-dňové
stretnutie pre rodiny z nášho zboru na Sigorde, kde sme prežili
krásny a požehnaný čas. Pripravili sme pestrý program pre deti

aj dospelých. Počas tohto pobytu sme preberali tému strachu
z rôznych uhlov pohľadu.
- V júni 2010 sme spolu s prešovskou detskou besiedkou
pripravili a absolvovali spoločný víkendový výlet na Sigorde.
- Silvestrovský výlet sme si zopakovali aj túto zimu. Znova
sme sa vrátili do prostredia Nízkych Tatier, na ranč Svarín.
Témami, ktoré budovali našu vieru, nám poslúžil brat farár
Peter Mihoč. Výlety sú vzácne aj časom, ktorý môžeme tráviť
spolu a ktorý slúži nielen na rozhovory a spoznávanie sa, ale aj
na zdieľanie našich skúsenosti o ceste za Pánom Ježišom.
Na záver chceme srdečne poďakovať všetkým, ktorí
sa starajú o požehnané fungovanie tohto spoločenstva a zvlášť
bratovi seniorovi Bakalárovi s manželkou Ankou, ktorí
prichádzajú na tieto stretnutia. Taktiež ďakujeme aj CZ Prešov,
ktorý nám vytvára vhodné podmienky na fungovanie tohto
spoločenstva.
Zároveň chceme pozvať všetkých vás, ktorí ešte
váhate, žiť život vo viere v nášho Pána Ježiša Krista aj skrze
toto spoločenstvo RoS. V prípade akýchkoľvek otázok o tomto
spoločenstve vám radi odpovieme na tel. čísle 0904 703 161
(Verčimák Slavomír).
Prípravný tím RoS

Zborové večierky
Ostávajú otvoreným priestorom služby a možnosťou pre ochotných spolupracovníkov v cirkevnom zbore.

Projekt Hniezdo
Ďakujem všetkým, ktorí zobrali na seba toto bremeno
náročnej služby, ktorá by nebola možná bez Relevantu
a ochotných bratov a sestier, pre ktorých je táto práca aj
svedectvom ich života viery. Pán Vám žehnaj!

V rámci potenciálnej klientely sme volali aj do detských domovov
a iných zariadení sociálnych služieb. Vytvárame databázu klientiek,
ktoré by k nám mohli prísť teraz, aj po ukončení školy v mesiacoch
máj/jún.

1.1 Klientky, ktoré opustili „Hniezdo“ v roku 2010
1.7.2010 – 30.8.2010 bola v „Hniezde“ klientkou
Mária, no tá sa rozhodla odísť a momentálne je v ČR, nie je
klientkou žiadneho sociálneho zariadenia. V marci tohto roku
odišli z nášho zariadenia aj Tatiana a Erika, ktoré sú
momentálne u sestier mníšok v kláštore.
1.2 Klientky, ktoré sú v „Hniezde“
Momentálne máme štyri klientky. Amália pracuje
v BA už skoro rok a pol, 1.7. 2010 prišla do „Hniezda“. Iveta,
ktorá rieši zdravotné problémy, aby sa mohla zaradiť do
pracovného procesu, „brigáduje“ na našom farskom úrade.
Bude vykonávať absolventskú prax v OZ Tobiáš v Prešove.
14.7. 2010 prišla do „Hniezda“ Andrea - bude maturovať a po
ukončení školy si bude hľadať prácu. V rámci jej možností sa
zapája do diania v našom cirkevnom zbore. 10.12. 2010 prišla
do „Hniezda“ Veronika - hľadá si brigády, chodí vypomáhať
na farský úrad, upratovať, rada sa zapája do vyrábania
výrobkov a tiež sa zapája do diania v našom zbore. Vo
februári 2011 plánujeme prijať ešte jednu klientku. Bude to
mamička s dieťaťom.

2. Personálne zabezpečenie:
1. Marek Ilenin bol a je štatutárnym zástupcom a riaditeľom
Relevantu a zodpovednou osobou za útulok „Hniezdo“.
2. Alena Matijová je vedúcou útulku „Hniezdo“. Je v
„Hniezde“ každú stredu 8 hod.
3. Ivana Blecharžová je pracovníčkou v „Hniezde“ a je tu
každý pracovný deň od 8:00-16:00 hod.
2.1 Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby:
Prostredníctvom ÚPSVaR - dobrovoľnícka služba
absolventská prax (20 hodín/týždeň)
- 2.9.2010 - 31.12.2010 Andrea Gaľová
- 15.1.2010 – 30.4.2010 Semiha Mustafajiová

a

2.2 Dobrovoľníčky z USA
Momentálne je dobrovoľníčkou - Laura Glasebrook
V „Hniezde“ je Laura v pondelok – stredu, štvrtok učí
na Strednej škole elektrotechnickej v Prešove. Jej čas
v „Hniezde“ je vyplnený napríklad spoločným nakupovaním
potravín s klientkami, spoločným varením, vyrábaním
výrobkov, ktoré sa predávajú. Spoločne s dievčatami trávi
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voľný čas napríklad aj tak, že po vykonaní všetkých povinností
si spoločne zahrajú spoločenské hry. Mala na starosti aj
organizovanie dobrovoľníkov, ktorí spoločne na farskom úrade
pred Vianocami vyrábali výrobky spolu s dievčatami, ktoré sa
následne predávali na vianočných trhoch v meste Prešov.
Dvakrát v týždni je v „Hniezde“ aj počas víkendu. Chceme
vytvoriť dobrovoľnícky tím, ktorý by Laure pomáhal pri
vykonávaní aktivít, no zatiaľ sa nenašli mladí ľudia, ktorí by
mali dostatok voľného času.

4.2 Zaviedli sme:
-

-

Predchádzajúcou dobrovoľníčkou bola – Lisa Michel
Cockerham
Bola dobrovoľníčkou a veľkou pomocou v „Hniezde“
od septembra 2009 do augusta roku 2010. Bola v „Hniezde“
každý deň 4 hodiny. Jej pracovnou náplňou bolo: v pondelky a
stredy chodiť s Tatianou na faru. Mala na starosti predaj
výrobkov v predajni Patmos a vypĺňala nielen voľný čas
dievčat, ale spolu s nimi aj varila, nakupovala a v rámci svojich
možností sa s nimi rozprávala. Pomáhala s predajom na trhoch
a jarmokoch a taktiež sa aktívne spolupodieľala na výrobe
výrobkov.

-

3. Pracovná terapia:

-

-

-

Je to odborná činnosť na osvojenie si pracovných návykov
a zručností pri vykonávaní pracovných a kreatívnych aktivít
pod vedením inej osoby za účelom rozvoja mentálnych a
pracovných schopností a taktiež lepšieho začlenenia sa do
spoločnosti. V našom zariadení majú klientky pracovnú terapiu
4 hodiny denne. Patrí tu:
-

-

ΑΩ

komunikačný systém Daily contact notes, ktorý slúži na
denné záznamy a následné preposielanie ľuďom, ktorí sú
súčasťou „Hniezda“. Taktiež sa zasielajú priebežné správy,
ak je niečo, o čom je potrebné informovať.
vytvorili sa kvalitné individuálne plány rozvoja našich
klientiek
prepracovali a doplnili sme pravidlá bývania v „Hniezde“
a systém trestov a sankcií
aktualizovali sme informácie a fotografie na webovej
stránke
pracujeme na získaní sponzorov (ako napr. Kronospan,
ktorý „Hniezdu“ daroval materiálnu pomoc vo forme PC,
materiál na pracovnú terapiu)
napísali sme článok do časopisu Patmos a ešte stále
pracujeme na modlitebnom e-maile
pracujeme na organizovaní nového tímu dobrovoľníkov,
ktorí by pomáhali s novými aktivitami projektu
s klientkami
vytvorili sme manuál o kreatívnej činnosti

4.3 Projekty:
Realizovaný projekt: Jeden pre druhého, ktorý bol
podporený Nadáciou pre deti Slovenska v rámci programu
Hodina deťom.
Koordinátorky projektu: Mgr. Alena Matijová a Mgr. Anna
Garanová

upratovacie práce farských priestorov,
„predaj“ na jarmokoch, burzách,
vyrábanie kreatívnych vecí, ktoré sú „predávané“ za
odporúčané dobrovoľné ceny v predajniach alebo na
vyššie spomenutých burzách, jarmokoch,
upratovacie práce v byte – útulku,
varenie, pečenie (učenie sa nových jedál, dezertov),

Aktivity boli realizované pomocou 4 tímov :
1. Tím Cemjata: vedúca tímu - Petra Lenhardtová
2. Tím Šarišské Michaľany: vedúca tímu - Martina Pecinová
3. Tím Hniezdo: vedúca tímu - Ivana Blecharžová
4. Tím Tvorivé dielne: vedúca tímu - Henrieta Rešovská
4.5 Synapsia - sieť pomoci rodine, deťom a mládeži v
ohrození

3.1 Burzy a jarmoky

Vďaka tomu, že Relevant n.o. je členom Synapsie, sa
nás na zasadnutí mestského zastupiteľstva zastala pani
poslankyňa Andrea Turčanová, ktorá je tiež členkou Synapsie
a poukázala na skutočnosti, prečo nie je dobré, aby sa byt,
v ktorom je „Hniezdo“ predal ako prebytočný majetok mesta
Prešov, za čo jej patrí naša vďaka. Taktiež vďaka dobrej
spolupráci s partnermi Synapsie sa naša klientka bude môcť
zúčastniť absolventskej praxe v OZ Tobiáš v Prešove.
Na záver musíme povedať, že naozaj vidíme, ako sa
Pán Boh stará o celú túto službu. Veľakrát, keď sme už nemali
chuť, alebo vôľu pokračovať, sa udialo niečo, čo nám jasne
ukázalo, kto je za týmto dielom a potvrdilo, že to nie je určite
naše dielo, ale Jeho.

V tomto roku sme vďaka Bohu vykonali 5 predajov,
kde klientky získali komunikačné zručnosti pri „predávaní“,
mohli si precvičiť manipuláciu s peniazmi – vydávanie,
pracovnú výdrž a iné pracovné zručnosti.
4. Iné:
4.1 Sťahovanie
Veľmi dôležitá bola zmena miesta poskytovania
sociálnych služieb v zariadení „Hniezdo“. Presťahovali sme sa
zo Šrobárovej 12 na Ďumbiersku 20 na sídlisku Sekčov. Je to
štvorizbový byt na prízemí. Spoločne za pomoci
dobrovoľníkov z mládeže sme všetko presťahovali, nový byt
sme vymaľovali a zariadili. Jeho veľkou prednosťou je, že je
oproti predchádzajúcemu väčší a platí sa tu nižší nájom, keďže
je prenajatý od mesta Prešov.

Pripravila Ivana Blecharžová

8. Výchovná práca
14

,

PATMOS

č. 1 / 2011

www.patmos.sk
www.patmos.sk

ΑΩ

rodičmi na Sigorde (Rekreačné zariadenie Zelený breh). Mohli
sme sa spolu spoznávať, študovať Božie slovo a zabaviť sa
počas teplých letných dní.
Detský biblický tábor sa konal v dňoch 12.7. –
17.7.2010 v rekreačnom zariadení Škola v prírode 1. máj v
Tatranskej Lomnici pod vedením zborového brata farára Koča.
Témou bolo "Šťastné kráľovstvo", ktoré bolo nakazené pýchou,
klamstvom, lakomstvom zbabelosťou... Aby bolo naozaj
šťastné, potrebovali sme pomoc niekoho, kto by nás týchto
zlých vlastností zbavil. Takto sme mohli deťom priniesť zvesť
evanjelia a poukázať na Božiu moc, ktorá mení ľudské srdcia.
V uplynulom sme niektorí členovia DB tímu mali
možnosť zúčastniť sa aj "Konferencie pracovníkov detských
besiedok" vo Veľkom Slavkove. Na konferencii, ktorú
organizoval BÚ VD, sme sa oboznámili s témami na šk. rok
2010/2011 o "Božej škole" a vypočuli si prednášky
vychytených teológov o vyučovacom systéme židov za čias
Pána Ježiša. Pozreli sme sa tiež aj na školu, ktorou si prešli
apoštol Peter a Pavol a navštívili praktické semináre a získali
veľa ďalších informácií.
Vianočný program sa ako každý rok konal 25.12. v
popoludňajších hodinách v priestoroch fary. Deti nacvičili
program o tom, že Vianoce nie sú preto, aby sme upratovali a v
zhone chystali stromček a darčeky, ale sú pripomienkou
najväčšieho daru, ktorý nám môže dať iba Boh. To, že Pán
Ježiš prišiel na zem, aby nám ukázal plnosť života a zomrel za
nás, je neporovnateľne viac ako naše, aj najdrahšie dary,
ktorými sa vieme obdarovať.
Ďakujeme Bohu za všetko, čo nám minulý rok dal, čo sme
mohli deti naučiť a spoločne prežiť. Ďakujeme aj za ochotné
srdcia bratov farárov a mnohých bratov a sestier zo zboru, ktorí
nám pomáhali a modlili sa za nás. Veľmi ďakujeme rodičom,
ktorí svoje deti vedú vo viere v Pána Ježiša Krista a pomáhajú
im v nej rásť aj tým spôsobom, že ich privádzajú na stretnutia
detskej besiedky. Tím pracovníkov s deťmi na DB v
Prešove: Jarmila Kočová, Mária Macejová, Ivana
Majerníková, Marianna Balogová, Emília Kollárova, Zuzana
Martausová, Jana Vassová, Diana Mitrová, Dušan Majerník,
Juraj Baloga, Miroslav Iľko, Marek Bačo, Ondrej Koč ml.,
Peter Gál.

Detské služby Božie
V školskom roku 20010/2011 sme zobrali za základ
našich besiedkarských stretnutí témy spracované BÚ VD s
názvom "Cirkev - Božia škola".
Stretnutia detskej besiedky (DB) sú pravidelne
každú nedeľu (okrem poslednej nedele v mesiaci, okrem
prázdnin, vianočných a veľkonočných sviatkov) na fare o 9:00
hod. Poslednú nedeľu v mesiaci odporúčame rodinám s deťmi
navštevovať služby Božie o 11:00 hod., kde je deťom
udeľované požehnanie. Tým majú deti možnosť budovať
vzťahy s rovesníkmi a zároveň byť aj účastní širšieho
spoločenstva zboru. Aj tohto roku delíme deti na mladšie
(predškoláci a prvý ročník) a staršie (vyššie ročníky), najmä pri
vysvetľovaní biblických príbehov a jednotlivých tém. Na
stretnutia chodí spolu priemerne 30 detí.
S deťmi sme niekoľkokrát počas roka vystúpili s
rôznym programom v kostole. Každý rok organizujeme
potáborové stetnutie pre deti, ktoré sa zúčastnili (ale aj
nezúčastnili) biblického tábora. Tohto roku sme sa stretli
17.4.2010 na fare. Témou stretnutia pod názvom "Boj o srdce"
bol duchovný zápas o človeka. Konkrétne sme deťom
poukazovali na rôzne zlé vplyvy, ktoré v súčasnosti môžu
zaplniť ich srdcia. Formou scénky a krátkeho vysvetlenia s
pozvaním sme všetky deti vyzvali, aby svoje srdiečko
odovzdali do opatery Pánovi Ježišovi, ktorý jediný má moc ho
ochrániť.
V roku 2010 sme sa tiež podieľali na príprave
seniorátneho stretnutia detí Dávidova harfa s témou "Poď sa s
nami radovať!". O radosti sme hovorili stovkám detí v
Giraltovciach aj Trebišove (máj a jún 2010). Z nášho zboru sa
zúčastnilo iba zopár detí. Zvesťou Božieho slova, piesňami,
rôznymi aktivitami a tvorivými dielňami sme chceli deťom
poukázať na rozdiel medzi prchavou radosťou, ktorú ponúka
svet a radosťou, ktorou naplňuje srdce Pán Boh.
Počas školského roka sme niekoľkokrát zorganizovali
súťaž v učení sa zlatých textov (biblické texty k témam, ktoré
deti dostávajú každú nedeľu) s názvom "Happy day s
vedúcimi". Deti, ktoré najlepšie zvládli naučiť sa vyše 20
biblických veršov plus 1. žalm, boli odmenené zaujímavými
cenami, pri ktorých ich sprevádzali vedúci DB (napr. jazda na
koníkoch, návšteva hračkárstva). Chceme, aby deti boli
schopné v rôznych situáciách v živote spomenúť si na biblický
text (to, čo nám radí Pán Boh) a prakticky ho aplikovať (napr.
povzbudenie, napomenutie, ...). Na konci školského roka 11.6.
– 13.6.2010 sme zorganizovali víkendovku pre besiedkarov s

Tešíme sa aj z tímu, ktorý pracuje s deťmi vo filií Rokycany.
Za detskú besiedku Prešov
Peter Gál Tešime

Školská náboženská výučba
Vyučovaním náboženstva sa zaoberalo zborové presbyterstvo (17.9.2010) a po ďakovalo za pomoc pri vyučovaní náboženstva
sestre K. Klimkovej, sestre Otčenášovej a Demčákovej, ktoré už z osobných dôvodov nemohli vypomáhať v cirkevnom zbore.
Bolo potrebné zastúpiť aj sestru kaplánku, a preto pribudli hodiny bratom farárom. Zborové presbyterstvo tiež poverilo
vyučovaním sestry učiteľky: M. Merino, Štefaníkovu, J. Kočovú, O. Adamkovičovú a seniorálnu kaplánku M. Ferjovú. Brat
námestný dozorca Miroslav Čurlík pripravil tabuľky, ktoré presne mapujú situáciu vyučovania evanjelického náboženstva na
území nášho cirkevného zboru.
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Vyučovanie náboženskej výchovy na štátnych a súkromných školách v CZ ECAV Prešov
školský rok: 2010 / 2011
33,5

Spolu sa vyučuje

Cirkevný zbor: Prešov

hodín/týždene

Vyučovací jazyk: slovenský

Seniorát: Šarišsko-zemplínsky
ev.fara@patmos.sk
Neplnoorganizovaná ZŠ

meno vyučujúceho

počet
hodín

Ročníky
0

1

2

3

4

∑
žiakov

Plnoorganizovaná ZŠ
Ročníky - 1.stupeň
1

2

3

4

Stredná školy

Ročníky - 2.stupeň
5

6

7

8

Mgr. Ján Bakalár

6

0 0 0 0 2

2

2

4

3

6

1

2

3

6

Mgr. Ondrej Koč

11

0 0 0 0 0

0

4

1

5

6

5

4

8

4

Mgr. Oľga Adamkovičová

1

0 0 0 0 0

0

1

2

3

2

0

1

0

2

PhDr. Marta Ferjová

4

0 0 0 0 0

0

2

5

9

8

5

7

2

Mgr. Jarmila Kočová
PaedDr. Marta Marino

2
2

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0
0

0
1

2
8

4
2

7
4

0
5

5
3

2
3

Mgr. Božena Štefániková
SPOLU

∑

7,5

0 0 0 0 0

0

33,5

0 0 0 0 2

2

9

3

∑
žiakov

8 roč. G

G

P-K K-O 1

SŠ
2

1

SOŠ
2

1

2

∑
štud.

30

0

0

0 0

0

0

4

5

9

37

5

0

5 5

19

14

0

0

48

0

11

0

0

0 0

0

0

0

0

0

4

2

44

0

0

0 0

0

0

0

0

0

1
1

5
0

26
27

0
0

0
0

0 0
0 0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

školy
ZŠ Záhradné , Gregorovce,
Veľký Šariš, Bzenov,
Bajerov, Soc.a
ped.akadémia Prešov
ZŠ Svinia,
Ľubotice,Petrovany,
Važecká, G J.A.R., GK2,
SPŠSr, SPŠSt, SZŠ Prešov
ZŠ M.Nešpora Prešov
ZŠ Mukačevská, Čsl.armády
Prešov
ZŠ Kúpeľná Prešov
ZŠ Bajkalská Prešov

8

84

0

0

0 0

0

0

0

0

ZŠ Lesnícka, Májová,
Sibírska, Šrobárová

18 34 39 42 28 30 25 25 18

259

5

0

5 5 19 14

4

5

57

318

8

12

13

9

12

8

7

7

0

V evanjelickom cirkevnom a. v. zbore v Prešove sa v školskom roku 2010/2011 na štátnych školách vyučuje náboženská výchova- evanjelická (NAB) na
18 základných školách a 6 stredných školách. Týždenne to predstavuje 33,5 vyučovacích hodín pre 318 žiakov. Väčšina skupín je kumulovaná z
viacerých ročníkov. Evanjelické a. v. náboženstvo (EVN) sa vyučuje na Evanjelickej spojenej škole- Evanjelická základná škola s materskou školou- tu
vyučuje Mgr. Jarmila Kočová v 1.ročníku EZŠ 8 žiakov a v Materskej škole vyučuje ThDr. Matej Oráč 42 detí v dvoch skupinách. Na ESŠ- Evanjelické
kolegiálne gymnázium vyučuje evanjelické a.v. náboženstvo duchovný správca ThDr. Matej Oráč, brat senior - farár Mgr. Ján Bakalár a brat farár Mgr.
Ondrej Koč, celkovo 299 žiakov, 2 hodiny týždenne v každej z 12 tried.
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Vyučovanie evanjelického a.v. náboženstva v Evanjelickej spojenej škole v Prešove
školský rok: 2010 / 2011
Zriaďovateľ :

Spolu sa vyučuje

Východný dištrikt ECAV na
Slovensku

Cirkevný zbor:

Prešov

Seniorát:

Šarišsko-zemplínsky

hodín/týždenne

28

Vyučovací jazyk: slovenský
meno vyučujúceho

orac@esspo.sk

Materská škola pri EZŠ
počet
hodín

skupina
do 3

3r

4r

5r

6r

Evanjelická základná škola

Evanjelické kolegiálne gymnázium

∑
Ročníky - 1.stupeň Ročníky - 2.stupeň
žiakov
1
2
3
4
5
6
7
8

∑
žiakov
9

8 ročné gymnázium
I.O III.O IV.
O

4- ročné gymnázium

∑
žiakov

V.O VI. VII. VIII.O I.A I.B
O
0

II.A III.A IV.A

ThDr. Matej Oráč

18

1

9

10

13

9

42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 24

0

26

22

22

30

31

29

204

Mgr. Ján Bakalár

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

0

0

0

0

0

0

28

Mgr. Ondrej Koč

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Mgr. Jarmila Kočová

2

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mgr. Jana Vagaská

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

SPOLU

28

1

9 10 13 9

42

8

0

0

0

0

0

0

0

0

8

18 18 24 20 24 28

26

22 22 30 31 29

292

∑

spolu všetci 342
Na Evanjelickej spojenej škole, Námestie legionárov 3 v Prešova sa povinný predmet evanjelické a.v.náboženstvo (EVN) vyučuje vo všetkých organizačných zložkách
školy v Materskej škole pri EZŠ vyučuje evanjelické a. v. náboženstvo ThDr. Matej Oráč 2 hodiny týždenne, V Evanjelickej základnej škole v jedinej triede 1.ročníka
vyučuje EVN Mgr. Jarmila Kočová a v Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu vyučujú EVN, Mgr. Bakalár, Mgr. Koč, Mgr. Vagaská. Pravidelne každú stredu v školskom
roku sa konajú o 7.45 hod. služby Božie.
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Teológovia v zbore
Na EBF UK v Bratislave je brat Ján Bakalár ml. – študent 5. ročníka. Do prvého ročníka v Bratislave znova nastúpila Ivana
Ivančáková a brat Ondrej Koč ml. študuje teológiu v Nemecku na univerzite v Tűbingen.

9. Činnosť presbyterstva
Zborové presbyterstvo sa zišlo na svojom zasadnutí 4x v zborovej miestnosti na fare.
1. 3.2.2010 – príprava výročného zborového konventu, otázka voľby kurátora v Gregorovciach, príprava rozpočtu, prerokovanie
správ, nadstavba zborového domu Patmos, rekonštrukcia oltárnej časti kostola, zámer prestavby modlitebne v Janove, podpora
a pomoc pre Evanjelickú základnú školu. Odsúhlasenie ofery na podporu rodiny po nebohom Mgr. R. Cingeľovi, poďakovanie
za pomoc pri organizovaní pohrebu.
2. 5.3.2010 – prerokované nájomné zmluvy, ofery v CZ, prenájom pozemkov v Jazdeckom areáli, zamestnanci v CZ - príprava
návrhu, schválenie nových členov RR Patmos, VMV vedúci jednotlivých oblasti práce, otázka diakonie na Sigorde, riešenie
vrátenia časti evanjelického cintorína a historické hroby, projekt Hniezdo – prenájom bytu na Ďumbierskej, poverenie brata
Slavomíra Verčimáka administrovaním funkcie kurátora v Gregorovciach do voľby na konvente, zariadenie mládežníckych
priestorov.
3. 12.06.2010 – príprava rekonštrukčných prác v chráme, žilinská synoda, podpora letných aktivít VMV detí, dorastu, mládeže;
podpora ESŠ – 600,00EUR a vyhlásenie ofery v CZ, vyhlásenie ofery pre postihnutých povodňami, mimoriadny konvent na
Sigorde - 11.07.2010. voľba konseniora ŠZS, výzva pre mládež zapojiť sa do služby v CZ, ukončenie dohody so sestrou
farárkou na mieste kaplánky v CZ Mgr. L. Wágnerovou od 25.06.2011, informácie o rekonštrukcii modlitebne v Janove – brat
kurátor S. Čopák.
4. 17.09.2010 – požičanie obrazov CZ na výstavu – Ján Rombauer (1782 - 1849), získanie pomoci na projekt diakonie, začatie
reformačných dní so slávnosťou obnovenia Kolégia - 17.10.201, muzikál J. Thurzo v historickej budove DJZ, Reformačné dni:
prednáška riaditeľa EVS, prof. J. Štefana – Zdařila se reformace?, schválený projekt statiky chrámu, rokovanie o cintoríne,
vyučovanie náboženstva v CZ - poďakovanie vyučujúcim a poverenie nových.
V mene zborových farárov a brata dozorcu ďakujem všetkým členom presbyterstva za vykonanú prácu a obětavost; za všetko, čo
konali pre dobro a napredovanie cirkevného zboru počas minulého roku.

Správa o činnosti The Gideons International v Prešove
Uplynulý rok bol 18. rokom činnosti spoločnosti The Gideons International v Prešove. Modré Biblie (časť Nová zmluva
a Žalmy) – tzv. „Gideonky“ sme s Božou pomocou distribuovali aj v uplynulom roku. Naše hlavné aktivity sme teda zamerali
predovšetkým na prešovské nemocnice, kde sme rozdali viac než 3 000 ks, ďalej bola distribúcia NZ nasmerovaná do škôl, väzníc,
medzi Rómov a pri iných evanjelizačných aktivitách. Celkovo sme v uplynulom roku rozdistribuovali 5 284 ks. Zvlášť
impozantné je, keď v Jarovniciach, Sabinove alebo v Hermanovciach vidíte celé zástupy Rómov čítajúcich Božie Slovo. Môj
spolubrat v tejto službe Peter má možnosť vidieť takýto obraz priamo v čakárni pred jeho nemocničným pracoviskom.
Druhým naším cieľom je podpora distribúcie milodarmi, zbierkami či inými dobrovoľnými príspevkami. V uplynulom roku
sme aj s podporou nášho cirkevného zboru vo výške 100 € zhromaždili finančné prostriedky vo výške 310 €. Tieto sme zaslali do
ústredia spoločnosti v Nashville, USA. Ak zoberieme do úvahy, že jeden výtlačok stojí zhruba 1 €, tak naše prostriedky stačili na
prefinancovanie zhruba 300 ks NZ. To znamená, že takmer 5 000 ks v uplynulom roku finančne podporili ľudia žijúci
predovšetkým v USA, resp. za hranicami našej republiky. I tu je vidno, že na Slovensku stále nevieme dávať, ale len očakávame,
že nám bude dané.
Tretím cieľom je stabilizácia a rozširovanie členskej základne nášho prešovského kempu. Už dlhodobejšie sa usilujeme získať
nových členov, avšak posledné roky akosi bez pozitívneho výsledku. Napriek tomu sa nám kde-tu objavia pomocníci, ktorí sú
takými predĺženými rukami v našej službe.
Aktivity spoločnosti TGI v Prešove možno z pohľadu vnímania nášho cirkevno-zborového spoločenstva chápať ako misijnú
činnosť naddenominačného charakteru, ale v mene spoločnosti vystupujú aj členovia našej evanjelickej cirkvi, cirkevného zboru
v Prešove, či Bardejove, a preto je potrebné túto aktivitu chápať aj v kontexte aktivít zboru. Náš kemp v Prešove tvoria 8 bratia a 2
sestry. V uplynulom roku sme sa s väčšou či menšou pravidelnosťou stretávali 2x za mesiac za účelom plánovania a organizácie
našich aktivít a pri spoločných modlitbách. Taktiež sme prijali v našom kempe návštevu, ktorú reprezentoval koordinátor
spoločnosti The Gideons International v Nashville USA pre oblasť, do ktorej patrí aj Slovenská republika, br. Zelijko Popovic.
Drahé sestry a bratia, ďakujem Pánu Bohu za vás, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom mysleli na túto službu, ďakujem za hojnosť
Božej milosti pre nás, ktorí sme v tejto službe v uplynulom roku stáli, ale predovšetkým ďakujem za tých, ktorí aj prostredníctvom
tejto služby môžu zobrať do ruky vlastnú Bibliu – Novú zmluvu a majú tak možnosť čítať Božie Slovo a dostávajú sa tak pod
vplyv Ducha Svätého, aby ich životy mohli byť zmenené či menené na spásu a záchranu a na Slávu Božiu.
Viktor Čop,
vedúci prešovského kempu The Gideons International
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10. Diakonická práca v zbore
V zbore túto službu koná spoločenstvo sestier, ktoré pripravuje balíčky pre bratov a sestry v ústavoch a pokračujeme so
započatou prácou na Sigorde, aby aj táto služba mohla byť podobne organizovaná ako Hniezdo. Zvláštnou službou je Ma-mi klub,
kde sa stretávajú mamičky s deťmi a sami si pripravujú program i stretnutia.

11. Prehľad udalostí v zbore
Pre úplnosť uvediem v chronologickom poradí mimoriadne udalosti, ktoré sa v zbore odohrali v priebehu celého kalendárneho
roka 2010, tak ako sme ich zaznamenali:
Január
31.12.2009 – 3.01.2010 – ROS – tábor pre rodiny na Sigorde
10.01.2010 – začal Aliančný modlitebný týždeň, ktorý trval do 17.1.2010 Bol spojený s koncertom Komorného speváckeho zboru
Prešov – Chrorus Via Musica pod vedením Mgr. Eriky Červeňákovej.
14.01.2010 v rámci AMOT poslúžil brat kazateľ CB Daniel Jurčo
20.1. 24.1 – Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov ukončený spoločnou ekumenickou bohoslužbou v našom chráme za
prítomnosti biskupov jednotlivých cirkví. Príhovor mal zástupca gréckokat. biskupa.
30.01.2010 – pohrebná rozlúčka v Chráme sv. Trojice s riaditeľom BÚ VD, manželom, otcom, bratom, ev. a. v. farárom Mgr.
Radimom Cingeľom.
Február
3.2.2010 – Zasadnutie zborového presbyterstva k príprave výročného zborového konventu
13.02.2010 Krst dospelého v CZ
14.02.2010 – Výročný účtovný konvent CZ ECAV Prešov
Marec
5.3.2010 – zasadnutie zborového presbyterstva
7.3.2010 – Svetový deň modlitieb žien, ktorý sa konal gréckokatolíckom chráme na Sídlisku 3 v Prešove. Téma: „Nech všetko, čo
dýcha, chváli Hospodina.“ Pripravili ženy z ECAV, CB, BJB, GRK a RK cirkvi. Zbierka bola vo výške 255 eur zaslaná na ú čet
SDM.
Apríl
3.04.2010 – stretnutie pod Krížom, stretnutie mládeže v cirkevnom zbore
Máj
2.5. 2010 – slávnosť konfirmácie v CZ, konfirmovaných bolo 22chlapcov a 12 dievčat. Konfirmoval brat farár Mgr. Ondrej Koč.
2.5.2010 – v rámci večerných sl. Božích úvod novozvolených presbyterov ŠZS
7. - 9.5. 2010 Konferencia EVS v našom cirkevnom zbore, na záver konferencie 9. mája kázal farár Tom Brock z USA
9.5. 2010 – prijaté dospelé dve sestry do CZ
29.05.2010 – účasť detí na Dávidovej harfe v Giraltovciach
Jún
12.06.201 – zasadnutie zborového presbyterstva
13. júna –Slávnostné sl. Božie pri príležitosti 450. výročia úmrtia Leonarda Stöckela
25 - 27.06.2010 –Cirkevný zbor navštívili bratia a sestry z partnerského cirkevného zboru v Hložanoch (Srbsko) spolu s bratom
zb. farárom Jaroslavom Kopčokom, ktorý kázal na sl. Božích na text Mt.18, 21 – 35; hložanský spevokol vedený bratom kantorom
Rastislavom Dudášom poslúžil 6 piesňami
26.6.2010 – Športový deň v Rokycanoch pre deti a mládež
Júl
11.07.0210 – mimoriadny seniorátny konvent na Sigorde - voľba konseniora VMV
12.07. - 17.07.2010 – Detský biblický tábor v Tatranskej Lomnici na tému Šťastné kráľovstvo
15.7. - 21.07.2010 - Misijný tábor Kecy camp – Reedem Krompachy Plejsy
August
1.8.2010 – sa konal volebný konvent v našom CZ , voľba seniorálneho dozorcu brata JUDr. Juraja Gálla
18. - 22.08.2010 – Výlet ROS ( Rodinné spoločenstvo v cirkevnom zbore) na Sigorde
19.08.-24.08.2010 – Dorastový tábor „Smer Kanaán“ v Roztokoch
September
2.09.2010 – slávnostné odovzdanie budovy Nového kolégia evanjelikom
2.09.2010 – vznik Evanjelickej spojenej školy (ESŠ), ktorú tvoria: Evanjelické kolegiálne gymnázium, Evanjelická základná škola
s materskou školou, školská jedáleň a školský klub detí
17.09.2010 – Zasadnutie kandidačného zborového presbyterstva – príprava voľby zborového dozorcu, ktorému k 10.10.2010
skončí prvé funkčné obdobie v CZ ECAV Prešov
19.09.2010 – Vo filii Podhradík sa konala slávnosť posviacky obnovenej zvonice. Na slávnosti kázal brat farár O. Koč na
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text: Žd 11 ,1; zvonicu posvätil brat senior a zborový farár Ján Bakalár. Prihovoril sa brat zborový dozorca Milan Dreve ňák,
starosta obce; s históriou zvonice a priebehom opráva rekonštrukcie nás oboznámil prof. M. Portík, ktorý rekonštrukčné práce
viedol a organizoval a poďakoval všetkým ochotným darcom a sponzorom
Október
10.10.2010 – Volebný konvent – voľba zborového dozorcu. Na ďalšie funkčné obdobie bol zvolený doterajší dozorca brat Ing.
Milan Dreveňák.
17.10. - 31.10.2010 – Reformačné dni na tému: „ Napodobňujem ich vieru“ Žid 13,7b
17.10.2010 – slávnosť posviacky obnovenej budovy starého kolégia a poobede prednáška v dvorane kolégia v rámci reformačných
dní
24.10.2010 – v rámci reformačných dní poslúžil riaditeľ EVS Slavomír Slávik
30.10.201. – odznela prednáška Prof. J. Štefana v zborovej sieni na fare na Tému: Podarila sa reformácia?
31.10.2010 – v rámci reformačných dní poslúžil zvesťou slova Božieho prof. KU EBF V Prahe Ján Štefan
November
28.11.2010 – ďakovné sl. Božie v CB pri odchode kazateľa Daniela Jurča – pozdrav za CZ ECAV Prešov
December
25.12.2010 – na 1. slávnosť vianočnú boli TV prenos sl. Božích z nášho chrámu
25.12.2010 – detská slávnosť, Vianočný program detí na fare

12. Nebezbečné vplyvy
spoločnosť, zbor i jednotlivci. Len s Kristom dokážeme čeliť
rýchlym zmenám tejto doby a obstojíme.

Tu môžeme len všetci spoločne prosiť: „Pane uprostred
zmien nášho života zostaň s nami.“ Táto jednoduchá veta
hovorí o skutočnosti, že prežívame zmeny ako cirkev,

13. Pastorálna činnosť
Obaja zboroví farári vykonali spolu 81 pastorálnych návštev. Uvedomujeme si, že je tu veľká príležitosť služby. Trápi nás to,
že oveľa výraznejšie by sa mala táto služba prejaviť v nemocniciach, ale bez obsadenia kaplánskych miest to nebude možné.

14. Mimozborová činnosť farárov
Aj v tomto uplynulom roku sme mali na starosti povinnosti vyplývajúce z rôznych čestných funkcií, do ktorých sme boli
zvolení. Sú to ďalšie úlohy a povinnosti mimo našej zborovej práce. Chcem vám poďakovať, že zbor mal pochopenie aj pre túto
službu, ktorú konáme v rámci cirkvi, či mimo nej.
Brat senior Ján Bakalár:
1. Senior ŠZS
2. Revízna komisia ECAV a Reformáta
3. Revízna komisia VD
4. Člen Rady školy pri ESŠ za seniorát
5. Člen výboru KEI
6. Člen skúšobnej kom. pre kaplánske skúšky

Brat farár Ondrej Koč:
1. Spoločnosť pre šírenie evanjelia v nemeckom
Norimbergu (Geselschaft zur Ausbreitung des
Evangeliums) – člen výboru
2. Člen rady školy pri ESŠ za CZ Prešov
3.

15. Evanjelická tlač
Kníhkupectvo Patmos
Predajňa plní svoje poslanie a spravuje ju firma Patmos. Už sme si zvykli na túto službu v meste, ale i v cirkevnom zbore.
Ďakujem všetkým - dištriktu, K. Michalčíkovej, spolupracovníkom, pracovníkom Patmosu, že aj v uplynulom roku stáli v tejto
potrebnej službe. V správe za firmu Patmos je prehľad o finančnom hospodárení.

Predaj cirkevných časopisov
V našom zbore sme v uplynulom roku odoberali nasledovné časopisy:
Tvorba T, Cirkevné listy, Evanjelický posol, Ethos, Nová dúha, Katolícke noviny, Duchovný pastier, Služba slova,
Evanjelický východ.; Ev. posol a Ev. východ sa predávajú v Patmose a v kostole a ostatné prichádzajú na farský úrad, kde sú
k dispozícii.

Zborový časopis Patmos
Časopis Patmos vyšiel 5x vďaka ochotným prispievateľom, ktorých je veľmi, ba až žalostne málo a obetavej službe redakčnej
rady, ktorá bola doplnená o nových členov na zasadnutí zborového presbyterstva, ktoré sa konalo 5.3. 2010. Ďakujem členom za
ich ochotu slúžiť. Ďakujem vám , sestry a bratia, za vašu finančnú podporu, bez ktorej by sme nemohli náš časopis vydávať. Je
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skutočne misijným nástrojom, no personálne možnosti členov redakčnej rady bránia túto službu zintenzívniť. Teší nás, že ho
môžeme aj vďaka dostatočným milodarom na domáci tlačový fond bezplatne distribuovať.

16. Zborový archív, knižnica, kronika, inventár
Bolo by potrebné urobiť reorganizáciu archívu a jeho upratanie. Knižnica sa priebežne dopĺňa novými titulmi a zriadila
sa na chodbe vo fare skriňa, kde je možnosť zapožičať si duchovnú literatúru. Je potrebné zvoliť zborového kronikára, ktorý by ju
z kňazských správ a zborového časopisu doplnil. Inventár sa priebežne zapisuje.

17. Počet členov v zbore
Počet členov nášho zboru je k 31. 12. 2010 podľa zborovej kartotéky 3.678 a podľa sčítania ľudu 5.511. Chcem len podotknúť,
že tohtoročné sčítanie odhalí, koľko máme neprihlásených evanjelikov aj v našom cirkevnom zbore. Počet nie je „absolútne“
presný, lebo ľudia nenahlásia vždy svoju zmenu trvalého bydliska na našom farskom úrade. Za tento počet odvádzame cirkevný
príspevok na seniorát a dištrikt. Problémom je, že cirkevný príspevok z celkového počtu 3 678, je len asi 64% .

II. Hospodársky život zboru
Rok 2010 bol rokom finančnej stabilizácie nášho zboru. Mali sme menej výdavkov celkovo, ale aj na stavebné práce.
Výsledkom je prebytok v hospodárení vo výške 21.854,18 Eur.
V Chráme Svätej Trojice – sme v minulom roku upravili priestor za oltárom, strhli sme drevený obklad, otĺkli sme omietky.
Ťažkosti boli s oškrabaním asfaltového náteru z muriva, ale vďaka organizácii a práci brata seniora Bakalára s malou skupinou
našich bratov ale aj so skupinou Rómov zo Žehne, sa to podarilo odstrániť. Murivo sme nechali vyschnúť a firma Ing. Čecha nám
urobila sanačné omietky a maľby. Čo sa nám nepodarilo, je výmena starých ohrievacích panelov za nové. Nie preto, že by sme ich
nemali, (nové sú zakúpené) ale sme ich ľutovali vyhodiť, pretože ešte fungujú. Ďalej sme zakúpili nové mikrofóny, koberce
a rohože.
Na fare sme urobili dlažbu na schody do pivníc a na spodnú chodbu. Zakúpili sme skrine do mládežníckych priestorov.
Všetky výdavky spolu činili 4.635,35 Eur.
Pre zborový dom Patmos sme dali spracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie na nadstavbu.
Cena za DSP je 8720,00Eur.
V Rokycanoch - nájomca v našej škole vymenil vchodové dvere.
V Janove sa zrekonštruovala modlitebňa – vymenili sa okná, zateplila sa štítová stena od susedov s omietkou, položila sa dlažba
na schody, sokel sa upravil marmolitom, vo vnútri sa zateplila miestnosť na prezlečenie, zdvihol a upravil sa strop, a urobilo sa
pódium v oltárnej časti. Práce sa vykonávali svojpomocne a výdavky na materiál činili 4884,00 Eur.
Chcem sa poďakovať všetkým bratom a sestrám, ktorí v minulom roku vyplatili cirkevný príspevok za seba a svojich
blízkych, ďakujem za vaše milodary, ofery ale aj za vašu prácu pre tento zbor. Všetko, čo sme vykonali, nech je povzbudením pre
celý náš zbor!
Ing. Milan Dreve ňák – zborový dozorca
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18. Príjmy a výdaje za rok 2010 v cirkevnom zbore
P R Í J M Y:

- cirkevná daň:
(ak počítame všetkých 3678 prihlásených členov
zboru, je to 6,07 EUR na člena.)
- milodary (položkovite):
- cirkevno-zborové ciele
- kostol
- domáci tlačový fond
- pre mládež
- besiedka
- rodinné spoločenstvo
- pre spevokol
- Rokycany
- Janov
- Kojatice
- Červenica
- Ev. kol. gymnázium
- Ev. posol
- Hniezdo + Relevant
- zborová diakónia
- pravidelní prispievatelia
- oprava Kolégia
- misia Rusko
- škôlka
- povodne
- ofery:
- výnosy z nájmov priestorov a pôdy
- iné príjmy (položkovito):
- za sobáše od MÚ
- úhrady réžie z Kojatíc
- ofery na iné ciele
- vrátená pôžička
- preplatená fa za sigord od GBÚ
- poplatok za DBT
- ostatné
- zostatok z roku 2009:
Príjmy spolu:

22 334,80
27 373,78
15 455,22
5 332,2 224,30,140,45,315,170,145,20,605,175,80,50,478,1 889,56
70,80,50,20,9 215,17
192,88
13 901,29
511,20
656,62
1 947,27
3 319,39
3 126,84
4 160,179,97
3 464,83
76 482,75

V našom cirkevnom zbore sú aj milodary na iné účely. Tieto prostriedky sa sledujú samostatne a sú odvádzané podľa
účelu za celý rok naraz na začiatku ďalšieho roku. Preto sa príjem a odvod takýchto milodarov v bežnom roku nerovnajú.

prijaté
Evanjelické kol. gymnázium
Internátna škola v Červenici
Misia v Rusku
Relevant
Evanjelický posol
Spolu:

175,605,80,50,80,990,22

odvedené
163,437,09
218,78
52,870,87
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- mzdové náklady:
- režijné náklady (najväčšie položky):
- elektrina (fara, kostol, fílie)
- plyn (fara, kostol, fílie)
- vodné, stočné
- poplatky banke
- poštovné
- časopis Patmos
- ostatné (nákup čist. a kanc. potr., výzd.
kostola, žiarovky, oplatky, víno a i.)
- občerstvenia a pohostenia
- dary
- internet - webstránka
- vývoz odpadu
- cestovné výdavky:
- investície a opravy (položkovito):
- opravy v chráme
- opravy a investície budovy FÚ
- koberce a rohože v chráme
- skrine do mlád. priestorov
- mikrofóny v chráme
- programové náklady
- finančné výdavky cirkevné:
- finančné výdavky ostatné:
- daň z príjmu
- ofera a milodary na iné ciele
- daň z nehnuteľnosti
- odvod prijatých milodarov
- poistenie budov
- úhrada fa za Sigord (prepl. GBÚ)
- vrátenie pôžičky
- ostatné príspevky a poplatky
Výdavky spolu:

469,92
25 004,45
12 106,14
3 467,41
2 642,38
128,57
64,20
1 760,2 183,02
729,20
1 369,30
379,32
174,91
522,04
4 635,35
461,02
2 276,91
913,04
395,38
589,5 336,63
3 651,10
15 009,08
41,27
4 936,90
1 937,25
890,87
1 136,86
3 126,84
2 500,439,09
54 628,57
5 54

Stav pokladne k 31.12.2010:
Stav na bežnom účte:
Peňažné prostriedky spolu:

4 926,83 €
16 927,35 €
21 854,18 €
Pripravila Ing. E. Ondíková
Spracoval: hospodársky výbor cirkevného zbor
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19. Návrh rozpočtu na rok 2011
-

úpravu vstupu na faru a chodbových priestorov dlažby
Pre zborový dom Patmos dáme spracovať projektovú
dokumentáciu pre stavebné povolenie na nadstavbu
a vybavíme stavebné povolenie. Po schválení DSP objednáme
projekt na realizáciu prác. Zároveň v čo najkratšom čase
urobíme drobné stavebné úpravy na treťom nadzemnom
podlaží – vytiahnutie prípojok plynu, vody a kanalizácie, aby
sme mohli priestory prenajať. Po spracovaní projektu na
realizáciu chceme začať s nadstavbou.
V Rokycanoch máme tohto roku 80. výročie posvätenia
kostola. Preto počítame s obnovou fasády, s opravou strechy
a okolia so vstupom do kostola. Máme spracovaný rozpočet na
fasádu. Odborné práce dáme urobiť firme. Ostatné práce
urobíme svojpomocne. Nájomca v našej škole bude naďalej
pokračovať v drobných opravách, ktoré vedú k postupnej
obnove objektu školy.
Čo sa týka časti Cintorína v Prešove, prebiehajú
rokovania o prevzatí rozhodovacích právomocí od
Technických služieb Prešov. Pohrebnícke služby by ostali na
TS Prešov, ale ostatné rozhodovanie o zásahoch budú v našej
kompetencii. Chceme spracovať aj projekt revitalizácie
a žiadať prostriedky z fondov alebo ministerstva kultúry,
keďže mnohé hroby sú pamiatkovo chránené.
Chcem sa poďakovať všetkým bratom a sestrám, ktorí v
minulom roku vyplatili cirkevný príspevok za seba a
svojich blízkych, ďakujem za Vaše milodary, ofery, ale aj za
vašu prácu pre zbor.

V roku 2011 plánujeme realizovať tieto práce :
V Chráme Svätej Trojice – dáme spracovať projekt
statického zabezpečenia chrámu, ktorý bude obsahovať
samotné odstránenie trhlín v murive, pilieroch a klenbách
v celom priestore chrámu, odobratie drevených obkladov,
otĺčenie omietky pod nimi, vysušenie muriva a zriadenie
sanačných mált, otĺčenie omietok na pilieroch a zriadeníie
sanačných mált na nich. V spolupráci s Krajským
pamiatkovým úradom treba doriešiť problém netesnosti našich
okien. Predmetom projektu bude aj obnova maľby celého
chrámu. V strešnom priestore treba opraviť prasknuté časti
krovu a jeho posilnenie a potrebné klampiarske práce . Zároveň
počítame s úpravou potrubia na odsávanie spotrebovaného
vzduchu z priestoru chrámu. Projekt musí myslieť aj na
odvlhčenie chrámu, pretože veľká vlhkosť spôsobuje chlad
a nepohodu. Po spracovaní projektu budeme žiadať prostriedky
z fondu „Obnov svoj dom“ z ministerstva kultúry.
Zvyšné ohrievacie panely vymeníme všetky, aj keď staré ešte
fungujú. Zároveň sa pripravíme na rekonštrukciu
elektroinštalácie a ozvučenia.
Na fare plánujeme – čo sa týka kúrenia urobiť drobné
úpravy v kotolni spojené s potrebnou úpravou potrubia
a potrebnou výmenou kotlov. Tieto úpravy prehodnotil brat
Ing. Gondža a majú smerovať k úspore spotrebovaného plynu.
Na fare nám vykurujú staré kotly z katolíckej fary v Prešove.
Podobné zmeny systému kúrenia v zborovom dome Patmos sa
už prejavujú úsporami.
- ďalej plánujeme výmenu nábytku v kancelárii

Ing. Milan Dreveňák – zborový dozorca

ROZPOČET CZ NA ROK 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Príjmy v roku 2011
Zostatok z predchádzajúceho roka
Príjmy z nájmu
Ostatný príjem
Ofery
Cirkevný príspevok
Milodary
Cirkevné fondy
ŠR a samospráva
Daň VÚP
Ostatné
Príjmy celkom

21 854,18 €
175,82 €
0€
10 000,- €
22 500,- €
26 300,- €
0€
600,- €
0€
4 000,- €
85 430,- €

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Výdavky v roku 2011
Zdaňované výdavky
Preddavky na daň. investície
Mzdy a odmeny za prácu
Daň a odvody
Réžia
Cestovné
Opravy a investície
Programové náklady
Finančné výdavky cirkevné (poplatky
vyšším cirk. orgánom)
Finančné výdavky ostatné
Výdavky spolu
Výsledok hospodárenia (r. 11 – 22)

0€
0€
530,- €
1950,- €
20 250,- €
1 000,- €
31 100,- €
3 700,- €
6 000,- €
20 900,- €
85 430,- €
0€

Milí bratia a sestry!
Revízia účtovníctva bola vykonaná členmi Hospodárskeho výboru, ktorý zasadal ku kontrole trikrát. Hospodársky výbor po
vykonanej kontrole skonštatoval, že zborové i filiálne účty sú v poriadku a neboli nájdené žiadne závažné nedostatky.
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20. Správa o hospodárení spoločnosti Patmos, s r. o. za rok 2010
Podnikateľské aktivity zboru sú zabezpečované prostredníctvom spoločnosti Patmos, s.r.o. Správu o výsledkoch hospodárenia
tejto spoločnosti prednesie brat konateľ.
Po predchádzajúcich rokoch, keď spoločnosť Patmos s.r.o. investovala (parkovisko farského úradu, okná na zborovom dome
Patmos, rekonštrukcia predajne Patmos) sa spoločnosť zamerala na vytvorenie zisku, ktorý by umožnil v tomto roku čerpať úver
na rekonštrukciu zborového domu Patmos. Pre tento zámer bol vypracovaný projekt spolo čnosťou SAPRIM, s.r.o., ktorá bola
vybratá valným zhromaždením v roku 2009. Podľa tohto projektu by v nadstavbe zborového domu mali vzniknúť tri bytové
jednotky. Realizáciou nadstavby sa zamedzí tepelným stratám cez stávajúci strešný priestor. Keďže rekonštrukcia je spojená
s výmenou celej strechy, uvoľnili sme celé tretie podlažie. Kaplánsky byt sa uvoľnil po odchode sestry kaplánky na materskú
dovolenku a firmu AUDANA a Ingres sme presťahovali na druhé podlažie, kde sa uvoľnili priestory po odchode JUDr.
Petránovej. Taktiež JUDr. Schneiderovú sme presťahovali na druhé podlažie k JUDr. Farbakyovej. Celé tretie podlažie je teraz
voľné a môžeme začať s prípravnými prácami, ako je voda, kanalizácia a plyn.
Kníhkupectvo Patmos stále nie je ziskové, s čím nie sme spokojní, ale po nástupe novej vedúcej predajne sestry Katky
Michalčíkovej sa kníhkupectvo dostalo do lepších čísel ako po minulé roky. Kníhkupectvo má svoje nezastupiteľné miesto
v predaji kresťanskej literatúry v tomto meste a aj v tomto regióne.
Prenájom pozemkov v Jazdeckom areáli spoločnosti 4 SPORT a od 1.8.2010 aj organizácii Parkúr Team Slavoj Prešov bol aj
v minulom roku bezproblémový, výnosy z tohto prenájmu činili 8 186 EUR.
Spoločnosť tiež prenajíma 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 2010 15 511,21 EUR.
V roku 2009 mala spoločnosť kontokorentný úver zo SLSP, a. s., 3 319,39 EUR.
Valné zhromaždenie sa v priebehu minulého roka stretlo na štyroch zasadnutiach, na ktorých sa zaoberalo aktuálnymi
otázkami spoločnosti. Na svojom poslednom zasadnutí dňa 16. 2. 2011, ktorého sa zúčastnili aj členovia hospodárskeho výboru
(dozorný orgán spoločnosti), prerokovalo predloženú správu o hospodárení spoločnosti za rok 2010 a odporučilo ju schváliť
zborovému presbyterstvu a zborovému konventu.
Účtovný hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2010 je 14 255,84 EUR.
Vybrané výnosové a nákladové položky z Výkazu ziskov a strát spoločnosti za rok 2010:
- výnosy z predaja tovaru (kníhkupectvo)
33 104,10
- výnosy z prenájmu ZD Patmos
46 304,66
- výnosy z prenájmu Jazdeckého areálu
8 186,00
- výnosy z prenájmu školy v Rokycanoch
663,88
- ostatné výnosy z nájmov
4 077,92
- ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
0,08
Výnosy celkom:
92 336,64
- náklady na predaný tovar (kníhkupectvo)
23 936,67
- výrobná spotreba (prevádzkové náklady)
35 151,82
z toho - náklady na služby
12 646,73
- náklady na energie a materiál
22 505,09
- osobné náklady
18 841,96
z toho
- mzdové náklady
13 278,30
- náklady na soc. zabezpečenie
4 483,26
- sociálne náklady
1 080,40
- dane a poplatky
306,22
- odpisy
1 278,19
- ostatné náklady na hospodársku činnosť
567,86
- nákladové úroky
19,69
- ostatné finančné náklady
1 012,77
Náklady celkom:81 115,18
Účtovný hospodársky výsledok
11 221,46
Spoločnosť má dvoch stálych zamestnancov: Jaroslava Ferja – konateľa spoločnosti a Katarínu Michalčíkovú – vedúcu
kníhkupectva a jednu externú pracovníčku: Emíliu Ondíkovú – ekonómku spoločnosti.
Na záver ďakujem predovšetkým Pánu Bohu za Jeho požehnanie a vedenie pri správe našej spoločnosti. Ďakujem všetkým
pracovníkom spoločnosti, členom valného zhromaždenia, predsedníctvu cirkevného zboru a všetkým tým, ktorí sa akokoľvek
podieľali na činnosti spoločnosti.
Jaroslav Ferjo – konateľ spoločnosti
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21. Relevant, n.o. – výročná správa za rok 2010
Nezisková organizácia RELEVANT n.o. , Svätoplukova 11, 080 01 Prešov, Slovenská republika
tel.: 0907475102, email: relevant@relevant.sk, web: www.relevant.sk,
IČO: 37887483, DIČ: 2022288664
Je za nami štvrtý rok fungovania neziskovej organizácie RELEVANT n.o. .
Ako aj po minulé roky, aj tento rok sme vďaka tejto organizácii mohli zvládnuť finančne aj personálne niektoré
aktivity, ktoré v našom zbore prebiehajú. Hlavnou službou, ktorá je registrovaná a administrovaná cez Relevant n.o., je
útulok „Hniezdo“, ktorý prešiel tohto roku viacerými podstatnými zmenami. Tu spomeniem len tie najhlavnejšie:
1. Prechod z bytu, ktorý bol v súkromnom vlastníctve do bytu, ktorého majiteľom je Mesto Prešov. Podarilo sa
nám vyjednať nájomnú zmluvu na 5 rokov za oveľa výhodnejších podmienok, ako sme mali v
predchádzajúcom nájme, čo v konečnom dôsledku zníži mesačné náklady na túto službu.
2. Zmena obyvateliek útulku. To bolo asi to najnáročnejšie rozhodnutie, ku ktorému sa dospelo, ale musíme
povedať, že toto rozhodnutie prinieslo dobré ovocie a nový rozmer do tejto služby. Momentálne v „Hniezde“
našli svoj nový domov 3 nové dievčence, ktorým sa budeme najbližšie roky snažiť pomôcť osamostatniť sa,
ako sa to už podarilo s väčšinou predchádzajúcich dievčat.
Viac o tom, čo sa v Hniezde dialo, sa môžete dočítať v správe za útulok „Hniezdo“, do ktorej je zahrnutá správa za
prácu v detských domovoch, ktorá sa uskutočnila aj vďaka projektu Jeden pre druhého, podporeného Nadáciou pre
deti Slovenska v rámci programu Hodina deťom.
Ďalšou výraznou pomocou je možnosť zamestnávať ľudí, ktorí si hľadajú prácu prostredníctvom Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny. Hlavne prostredníctvom aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby.
V roku 2010 to na polovičné úväzky boli:
15.1.2010 – 30.4.2010 Semiha Mustafajiová, ktorá po ukončení štúdia sociálnej práce vypomáhala v Hniezde s
pracovnou terapiou a svojou tvorivosťou výrazne rozšírila paletu výrobkov, ktoré sa v Hniezde vyrábajú.
15.1.2010 – 30.6.2010 Vladimír Gál, ktorý sa venoval práci s dorastom a konfirmandmi ako aj rôznymi praktickými
úlohami, ktoré sú súčasťou chodu organizácie ako takej. Keďže väčšinu času trávil na fare, bol k dispozícii aj bratom
farárom a pracovníkom farského úradu, ak to bolo potrebné.
Počas absolventskej praxe to bola:
2.9.2010 - 31.12.2010 Andrea Gaľová, ktorá po skončení psychológie pomohla hlavne v Hniezde s diagnostikou,
vypracovaním individuálnych plánov, ale svojím prístupom a angličtinou pomohla aj s adaptovaním sa Laury
Grasebrook (dobrovoľníčka z USA) v jej hlavnom pôsobisku, ktorým je práve Hniezdo.
Rok 2010 dokázal aj to, že RELEVANT n.o. plní funkciu, pre ktorú bol založený a tou je podpora ľudí, ktorí v
zbore slúžia, ale aj služieb samotných. Príkladom toho je Hniezdo, ktoré v roku 2010 (chvála Bohu za to)
nepotrebovalo žiadnu finančnú pomoc, keďže nám stačilo to, čo sme dostali od štátu a aj vďaka vám prostredníctvom
2% z dane. Ďalším príkladom využitia 2% z dane je aj 400 Eur, ktoré boli venované pre Kecy camp stredoškolskej
mládeže, či 500 Eur pre Rodinné spoločenstvo.
Ako to bude v roku 2011, je naozaj v Božích rukách, keďže podpora z PSK sa už v roku 2010 znížila a ešte
stále nevieme, aká bude výška podpory na tento rok. A taktiež dvojročný príspevok z ÚPSVaRu na podporu udržania
v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami končí v marci tohto roku.
Aj napriek tomu však veríme, že Pán Boh zostane verný tejto službe a stane sa podľa Jeho vôle.
Personálne obsadenie sa v roku 2010 nezmenilo:
Predseda správnej rady: Ing. Alena Bodnárová
Členovia správnej rady: Mgr. Ján Bakalár, Ing. Milan Dreveňák, Ing. Peter Gál, Ing. Slavomír Verčimák,
JUDr. Kamil Draganovský, Mgr. Peter Michalčík
Revízor: Ing. Jaroslav Levocký
Pokladník: Mgr. Alena Matijová
Mzdová účtovníčka: Ing. Emília Ondíková, Účtovníčka: Ing. Erika Paľová
Vedením organizácie je naďalej poverený doterajší riaditeľ Marek Ilenin.
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Na stretnutia správnej rady boli prizvaní a účastní aj bratia farári a zástupcovia jednotlivých služieb mládeže a útulku
„Hniezdo“.
Chvála a vďaka patrí hlavne Pánu Bohu a Jeho vernosti. Je pre mňa povzbudzujúce, akú trpezlivosť má s nami
a ako si dokáže použiť aj ľudí, ktorí nie sú dokonalí v tom, o čo sa snažia. Modlíme sa, aby nám išlo hlavne o Jeho
túžby a nie napĺňanie našich. A keďže modlitieb nie je nikdy dosť, ďakujeme za tie vaše a prosíme, aby ste v nich
vytrvali aj v tomto roku.
Hlavné prínosy Relevantu sú:
1. Zamestnanie a hradenie miezd pre pracovníkov Hniezda a služieb spojených s chodom organizácie
2. Získavanie dotácií z projektov, PSK a ÚPSVaR, za rok 2010 to bolo 6.576,11 Eur
3. Organizovanie aktivačnej činnosť a absolventskej praxe – 3 ľudia po 20 hodín týždenne
4. Možnosť získavania 2% z dane
5. Zviditeľnenie nášho zboru v meste Prešov aj mimo neho
Finančná správa za rok 2010
Príjmy
Zdroj príjmu
Stav pokladnice a účtov k 1.1.2010

Výdavky
Suma [EUR]
6 650,64

Druh výdavku
Mzdy, platy

Dotácia PSK

4 233,18

Poistné a príspevky do poisťovní

Dotácia ÚPSVaR

2 042,93

Poskytnuté dary

Nadácia pre deti Slovenska
Poplatky za sociálne služby

300,00
848,79

Suma [EUR]
5 041,53
1 845,62
249,00

Energie, voda

1 172,90

Materiál

1 010,15

Účastnícke poplatky

5 600,00

2% zaplateného podielu dane z príjmov

3 049,04

Cestovné
Telekomunikačné poplatky

Dary

2 444,86

Nájomné

2 429,54

Ubytovanie a strava

7 319,00

Tržba za výrobky z tvorivých dielní
Ostatné príjmy (prijaté úroky, iné)
Spolu

155,13
580,82
25 905,39

Potraviny - občerstvenie

95,62

Iné služby
Ostatné výdavky (bankové poplatky,
kolky, poštovné, iné)
Spolu

248,87
306,39

259,58
428,11
20 406,31

Ak chcete finančne podporiť prácu s mládežou a deťmi v našom zbore, ako aj útulok “Hniezdo”, potom vás
chceme poprosiť o 2% z vašich daní, ktoré môžete poukázať pre túto organizáciu.
Tento príspevok pomôže vašim deťom a mládeži ako aj pracovníkom v Hniezde.
Potrebné detaily:
Obchodné meno alebo názov: RELEVANT n.o.
Sídlo: Svätoplukova 12, Prešov
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 37887483 č. Účtu: 0503970447 / 0900
Tlačivá môžete nájsť na farskom úrade, v kostole, v kníhkupectve Patmos, ale aj na web stránke: www.relevant.sk
V roku 2006 sa začal písať príbeh nášho RELEVANTu. No to semiačko, čo vtedy vzklíčilo, bolo zasadené už dávno
predtým. Jeho korene siahajú niekoľko rokov dozadu. Keď sa teraz na to pozerám, som len v nemom úžase. Som šťastný, že som
za tie roky mohol spoznať ľudí, ktorí sú ochotní vzdať sa svojho komfortu, vlastných túžob aj peňazí a častokrát kvôli tým druhým
zapierajú seba samých, a to len preto, lebo ich milujú, lebo im na nich záleží. Je pre mňa skutočne výsadou, že som sa mohol stať
súčasťou ich životov a že sme spolu mohli byť a stále sme súčasťou úžasného príbehu o láske. Nie o sebaláske, o pocite, ale
o láske, ktorá sa prejavuje skutkom.

Marek Ilenin, riaditeľ Relevant n.o.
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22. Dobročinnosť zboru a poďakovanie
Ďakujem všetkým pracovníkom, bratovi dozorcovi, námestnému dozorcovi, ale i pravidelným prispievateľom, ktorí
ochotne podporujú života prácu v cirkevnom zbore.

Poďakovanie
Ďakujem všetkým, ktorí zo svojho času venujú akejkoľvek službe nášmu cirkevnému zboru. Za sebou máme hospodársky rok,
ktorý bol menej náročný ako pominulé roky. Druhý rok fungovania v novej mene ukázal, že v CZ máme ochotných darcov,
pracovníkov a aj napriek investíciám sme ukončili hospodárenie s dobrým výsledkom a kladným zostatkom.
Sestry a bratia, aj v uplynulom roku sme mali dosť príležitostí prísť za Pánom Ježišom, načúvať Božiemu slovu a mať
otvorené oči viery pre nové možnosti služby, práce a svedectva. Cirkev a cirkevný zbor to nie sú len ordinovaní, farári, ale my
všetci, ktorým život nášho cirkevného zboru má ležať na srdci. Teším sa z Božej milosti a požehnania, keď sa Pán predivne
priznal k mnohému snaženiu, modlitbám a prajem vám Božej pomoci a vedenia aj do roku 2011. Vďaka Pánu za tie mnohé dobré
skúsenosti a zastavenia. Bol by som rád, keby sme reformačné dni pochopili ako príležitosť k obnove, ktorá sa dotýka mňa i teba.
Je súčasťou živého chodenia s Bohom, je potrebná na duchovné napredovanie a rast. Je to ponúknutá Božia ruka, ktorá chce meniť
a je na nás, či ju uchopíme a poddáme sa, alebo si raz do týždňa prídeme vypočuť kázeň, prípadne skonštatujeme, že bola dobrá,
ale domov sa vrátime takí, ako sme prišli. Zahľadení do seba – nie do Pána.
Reformácia je neoddeliteľnou súčasťou kráčania s Kristom, zomierania sebe, svojim túžbam, súčasťou nesenia kríža. Rád by
som vyznal, že mi Boh dal v tie dni zvláštnu milosť vidieť vlastné nedostatky a vložil do srdca obnovenú túžbu po Ňom, vydať sa
Mu, pribiť svoje ja a kráčať za Ním ... možno cez nepochopenie a samotu, ale v jeho predivnej blízkosti zboriť svoj chrám
a nechať Boha stavať ten Jeho v mojom živote, službe, rodine. Za to ďakujem najviac - manželku a deti, ďakujem aj za rodinu
cirkevného zboru, za pomoc biskupského úradu, spolubrata v službe, ktorému odovzdávam predsedníctvo s prianím Božej milosti,
pomoci a požehnania v Pánovi Ježišovi.
Prosím aj o odpustenie, ak sme na niečo zabudli, neboli k dispozícii, keď ste nás hľadali. Aj touto cestou vám ďakujem za
modlitby, pomoc a pochopenie.

Modlitba
Pane, tak ťažko sa k Tebe niekedy prediera
pre všetky tie múry, hradby, závory
sú ich plné
naše duše
srdcia
sú v myšlienkach
blúdim medzi nimi, búram ich, bojujem s nimi
vyčerpaný sebou zabúdam...

Stačí tak málo
pohľad hore
v zlomených kolenách
v rozhovore s Tebou
ako Nikodém
prichádzam
lebo len Ty zachraňuješ
Otváraš oči
a volám
zmiluj sa

V Prešove 27. februára 2010
Mgr. Ján Bakalár, zborový farár
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Domáci tlačový fond
Od 1. 9. 2010 do 31.12.2010 na DTF prispeli:
Oľga Adamčíková 10 €, Štefan Anderko 10 €, Darina Baranová 10 €, Eva Barnová 15 €, Emília Bilicová 10 €, Andrej Bulna 10 €,
Ján Čebra 10 €, Helena Chovanová 10 €, Janka Chrapčiaková 5 €, Alžbeta Dolná 5 €, Ema Fecková 5 €, Ľubica Fecková 20 €,
Alžbeta Feldsamová 10 €, Anna Foľtová 5 €, Mária Gregová 5 €, Verona Gregová 5 €, Gabriela Harbačová 5 €, Ján Hažer 10 €,
Milan Homulka 7 €, Alžbeta Hudáková 5 €, Eduard Jaduš 10 €, Dušan Javorník 10 €, Milan Katuščák 10 €, Kvetoslava Klimková
10 €, Júlia Klimová 15 €, Zuzana Kolesárová 10 €, Viera Koštialiková 10 €, Anna Kozáková 10 €, Gizela Kožlejová 10 €, Mária
Kuropčáková 10 €, Mária Kušnírová 5 €, Mária Kysacká 10 €, Anton Lenhardt 5 €, Božena Macejová 10 €, Alžbeta Madzinová 10
€, Ondrej Mako 5 €, Anna Marková 10 €, Zuzana Maruščáková 10 €, Božena Maťašovská 5 €, Anna Mikitová 10 €, Rudolf
Mižišin 10 €, Alžbeta Mlynárová 10 €, Božena Mušinková 10 €, Štefan Olejár 10 €, Mária Pavličková 20 €, Alžbeta Petrová 10 €,
Miroslava Petrová 7 €, Viktor Poloha 10 €, Danka Polohová 10 €, Anna Priščáková 10 €, Mária Remetová 10 €, Vilma
Richtariková 10 €, Natália Richterová 10 €, Magdaléna Sobotová 20 €, Milan Sabol 10 €, Branislav Šalamún 15 €, O ľga
Šalamúnová 20 €, rodina Semková 20 €, Andrej Šimočko 10 €, Elena Štavorská 10 €, Alžbeta Štoffová 10 €, Viera Švirlochová 10
€, Margita Sykorová 10 €, Anna Tirčová 10 €, Anna Tomčíková 10 €, rodina Vargová 40 €, Anna Železníková 10 €
Spolu 699,0 €, srdečná vďaka
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20.2.2011
Ž 18, 2-3

Jer 9, 22-23
1K 9, 24-27
Mt 20, 1-16
Ž 31, 20-25

Dar
Božieho
slova
Ž 44, 24-26

Nezaslúžená milosť

Služby Božie do Veľkej noci

NEDEĽA
Deviatnik

23.2.2011 Str
24.2.2011 Štv
Jon 3, 1-10
2K 12, 1-10
L 8, 4-15
Ž 119, 89-96

27.2.2011
NEDEĽA
po Deviatniku

Dar Božej
lásky
Ž 31, 3-4

2.3.2011 Str
4.3.2011 Štv
Am 5, 1-24
1K 13, 1-13
L 18, 31-43
Ž 91, 1-4
11-12

6.3.2011
NEDEĽA
Predpôstna

1M 3,1-7
14-19
2K 6, 1-10
Mt 4, 1-11
Ž 31, 2-6

Ž 25, 6

Zápas
o posvätenie

Boj
s pokušeniami
Ž 91, 15-16

9.3.2011 Str
10.3.2011 Štv

Premoženie zlých
mocností
Ž 25, 15-16

,

Iz 5, 1-7
1Tes 4, 1-7
Mt 15, 21-28
Ž 25, 1-10

Jer 21, 7-13
Ef 5, 1-9
L 11, 14-28
Ž 34, 16, 23

9.00
9.00
9.30
11.00
15.30
16.00
17.00

Detské služby Božie
Služby Božie
Služby Božie
Služby Božie
Nešporné služby Božie
Misijné stretnutie - Sekčov
Večerné služby Božie

7.45 Mládežnícke služby Božie pre EKG
17.00 Večerné služby Božie

Fara
Chrám
Kojatice
Janov
ÚTP
SSOŠ ELBA Solivar, Smetanova
Chrám
Chrám
Chrám

9.00 Služby Božie – výročný zbor. konvent Chrám
17.00 Večerné služby Božie
7.45 Mládežnícke služby Božie pre EKG
17.00 Večerné služby Božie

Chrám
Chrám
Chrám

9.00
9.00
11.00
11.00
14.00
17.00

Fara
Chrám
Chrám
Rokycany
Petrovany
Chrám

Detské služby Božie
Služby Božie
Služby Božie s VP
Služby Božie
Nešporné služby Božie
Večerné služby Božie

7.45 Mládežnícke služby Božie pre EKG
17.00 Večerné služby Božie

Chrám
Chrám

9.00
9.00
9.30
11.00
17.00

Detské služby Božie
Služby Božie
Služby Božie
Služby Božie
Večerné služby Božie

Fara
Chrám
Kojatice
Janov
Chrám

15.3.2011 Ut
16.3.2011 Str
16.3.2011 Str
16.3.2011 Str
17.3.2011 Štv

17.30
7.45
17.30
18.30
17.00

Pôstne večerné služby Božie
Mládežnícke služby Božie pre EKG
Pôstne večerné služby Božie
Pôstne večerné služby Božie
Pôstne večerné služby Božie

Kojatice
Chrám
Janov
Rokycany
Chrám

20.3.2011

9.00
9.00
11.00
14.00
15.30
17.00

Detské služby Božie
Služby Božie
Služby Božie
Nešporné služby Božie s VP
Nešporné služby Božie
Večerné služby Božie

Fara
Chrám
Rokycany
Podhradík
ÚTP
Chrám

22.3.2011 Ut
23.3.2011 Str
23.3.2011 Str
23.3.2011 Str
24.3.2011 Štv

17.30
7.45
17.30
18.30
17.00

Pôstne večerné služby Božie
Mládežnícke služby Božie pre EKG
Pôstne večerné služby Božie
Pôstne večerné služby Božie
Pôstne večerné služby Božie

Kojatice
Chrám
Janov
Rokycany
Chrám

27.3.2011

9.00
9.30
11.00
11.00
15.30
18.00

Služby Božie
Služby Božie s VP
Služby Božie s VP
Služby Božie s požehnaním detí
Nešporné služby Božie s VP
Večerné služby Božie

Chrám
Kojatice
Janov
Chrám
M.Šariš
Chrám

13.3.2011
NEDEĽA
1. pôstna

NEDEĽA
2.
pôstna

NEDEĽA
3.
pôstna

30

zbor. konvent

Večera Pánova

Večera Pánova

Večera Pánova
Večera Pánova
Večera Pánova
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Chlieb života
Iz 66, 10-11

29.3.2011 Ut
30.3.2011 Str
30.3.2011 Str
30.3.2011 Str
1.4.2011 Štv
Iz 54, 7-10
R 5, 1-11
J 6, 1-15
Ž 84, 6-13

Pôstne večerné služby Božie
Mládežnícke služby Božie pre EKG
Pôstne večerné služby Božie
Pôstne večerné služby Božie
Pôstne večerné služby Božie

Kojatice
Chrám
Janov
Rokycany
Chrám

7.30
9.00
9.00
11.00
14.00
15.30
18.00

Večera Pánova
Detské služby Božie
Služby Božie
Služby Božie s VP
Nešporné služby Božie s VP
Nešporné služby Božie s VP
Večerné služby Božie

Chrám
Fara
Chrám
Rokycany
Petrovany
Župčany
Chrám

17.30
7.45
17.30
18.30
18.00

Pôstne večerné služby Božie
Mládežnícke služby Božie pre EKG
Pôstne večerné služby Božie
Pôstne večerné služby Božie
Pôstne večerné služby Božie

Kojatice
Chrám
Janov
Rokycany
Chrám

7.30
9.00
9.00
9.30
11.00
14.00
15.30
18.00

Večera Pánova
Detské služby Božie
Pašiové služby Božie
Pašiové služby Božie
Pašiové služby Božie
Nešporné služby Božie s VP
Nešporné služby Božie s VP
Večerné služby Božie

Chrám
Fara
Chrám
Kojatice
Janov
V. Šariš
Gregorovce
Chrám

12.4.2011 Ut
13.4.2011 Str
13.4.2011 Str
13.4.2011 Str
14.4.2011 Štv

17.30
7.45
17.30
18.30
18.00

Pôstne večerné služby Božie
Mládežnícke služby Božie pre EKG
Pôstne večerné služby Božie
Pôstne večerné služby Božie
Pôstne večerné služby Božie

Kojatice
Chrám
Janov
Rokycany
Chrám

17.4.2011

KVETNÁ

7.30
9.00
11.00
14.00
15.30
18.00

Večera Pánova
Pašiové služby Božie
Pašiové služby Božie
Nešporné služby Božie s VP
Nešporné služby Božie s VP
Večerné služby Božie s VP

Chrám
Chrám
Rokycany
Žipov
ÚTP
Chrám

19.4.2011 Ut
20.4.2011 Str
20.4.2011 Str
20.4.2011 Str
21.4.2011 Štv

17.30
11.00
17.30
18.30
18.00

Pôstne večerné služby Božie
Mládež. služby Božie pre EKG
Pôstne večerné služby Božie
Pôstne večerné služby Božie
Večerné služby Božie s VP

Kojatice
Chrám
Janov
Rokycany
Chrám

22.4.2011

7.30
9.00
9.30
11.00
18.00

Večera Pánova
Pašiové služby Božie
Pašiové služby Božie
Pašiové služby Božie
Večerné služby Božie s VP

Chrám
Chrám
Kojatice
Janov
Chrám

3.4.2011
NEDEĽA
4.
pôstna

Pravý Veľkňaz
a Prostredník
Ž 43, 1-3

10.4.2011
NEDEĽA
5.pôstna
SMRTNÁ

NEDEĽA

Iz 53, 1-12
2K 5, 14-21
J 19, 16-30
Ž 22, 2-6
23-28
1S 2, 1-2 6-8
1K 15, 1-11
Mk 16, 1-8
Ž 118, 14-24

24.4.2011
Veľkonočná
nedeľa

9.00
11.00
11.00
18.00

Služby Božie
Služby Božie
Služby Božie
Večerné služby Božie

Chrám
Rokycany
Chrám
Chrám

Ž 118, 20

6. pôstna

Ukrižovanie
F 2, 8-11

Iz 50, 4-9
F 2, 5-11
Mt 21, 12-17
Ž 69, 2-4
14-19

Ježiš
Kristus
vstal
z mŕtvych

Služobník
Hospodinov
Ž 73, 23-24

4M 14, 2-10
Žid 9, 11-15
J 8, 46-59
Ž 43, 1-5

ΑΩ

www.patmos.sk
www.patmos.sk

17.30
7.45
17.30
18.30
18.00

5.4.2011 Ut
6.4.2011 Str
6.4.2011 Str
6.4.2011 Str
7.4.2011 Štv

Ez, 37, 1-14
Sk 10, 37-43
L 24, 13-35

25.4.2011
Veľkonočný
pondelok

9.00
9.30
11.00

Služby Božie
Služby Božie
Služby Božie

Chrám
Kojatice
Janov

Vskutku
vstal
Pán

,

Veľký
piatok

31

Večera Pánova

Večera Pánova
Večera Pánova
Večera Pánova

Večera Pánova

Večera Pánova
Večera Pánova

Večera Pánova

Večera Pánova
Večera Pánova
Večera Pánova
Večera Pánova

Večera Pánova
Večera Pánova

Večera Pánova

,

PATMOS

č. 1 / 2011

ΑΩ

www.patmos.sk
www.patmos.sk

Jubilanti nášho cirkevného zboru
v I. štvrťroku 2011
Milé sestry a bratia jubilanti,
dovoľte, aby sme Vám v mene nášho prešovského
evanjelického a. v. cirkevného zboru zaželali k Vášmu životnému
jubileu, ktorého ste sa z Božej milosti dožili, resp. dožijete v
prvom štvrťroku roku 2011, 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:

Lebo Ty si mi nádejou, Pane, Hospodine,
Tebe dôverujem od svojej mladosti.
Žalm71, 5
50 rokov života:
Janka Dreveňáková, Svetlana Dudášová, Vladimír Gáll, Oľga
Gallová, Darina Kušnírová, Dušan Olejár, Viera Olejárová,
Ľudmila Pazdičová, Pavel Sabol, Miloš Sýkora
60 rokov života:
Karel Bortel, Ema Fecková, Júlia Gdovinová, Emil Kušnír,
Helena Kysacká, Anna Maščuchová, Valéria Rišková, Vladimír
Semko, Božena Straková, Emília Straková

POKRSTENÍ
(október-december 2010)
Ema Paľová

2. októbra

Gréta Grimalová

3. októbra

Kristián Petrič

3. októbra

Lucia Goliašová

16. októbra

Adam Goliaš

16. októbra

Matúš Mathia

23. októbra

Aleš Breja

24. októbra

Karolína Mižišinová

24. októbra

Janka Bičanová

29. októbra

Šimon Luterančík

28. novembra

Tomáš Partilla

19. decembra

Matúš Karas

19. decembra

ZOSNULÍ
(október- december 2010)
Pavel Ďurčo, 77 r

30. septembra

Ing. Ján Mihály, 53 r

1.. októbra

Štefan Wožniak, 58 r

2. októbra

70 rokov života:
Božena Ferencová, Viola Janošková, Anna Krištúfková, Božena
Macejová, Pavol Partilla, Adam Rybár, Pavol Straka

František Korečko, 73 r

17. októbra

Viera Krajná, 72 r

19. októbra

Alica Joščíková, 62 r

19. októbra

75 rokov života:
Matilda Adamcová, Július Alcnauer, Ján Baran, Anna Hudáková,
Helena Kuropčáková

Ján Jaško, 90 r

9. novembra

Ing. Július Hilger, 82 r

2. decembra

Margita Vargová, 69 r

5. decembra

Lenka Blaňárová, 84 r

8. decembra

Adela Lenartová, 77 r

14. decembra

65 rokov života:
Juraj Bulna, Božena Gajdošová, Eduard Luchs, Ján Partila, Milan
Priščák, Milan Sabol

80 rokov života:
Tibor Bendík, Zuzana Cimermanová, Ján Hažer, Anna Kozáková,
Alžbeta Vašková
85 rokov života:
Jozef Boroš
90 a viac rokov života:
Anna Bekečová, Alžbeta Hulvejová, Margita Šimková, Zuzana
Mižišinová, Anna Maková, Zuzana Božiková
50 výročie sobáša:
Július Forgáč a Emília Forgáčová, František Harčár a Mária
Harčárová, František Krištúfek a Anna Krištúfková
55 výročie sobáša:
František Hudák a Helena Hudáková, Ján Jurek a Ľudmila
Jureková, Pavel Kováč a Zuzana Kováčová, Jozef Kuropčák
a Helena Kuropčáková
60 výročie sobáša:
Juraj Kancír a Margita Kancírová

SOBÁŠENÍ
(október - december 2010)
František Príhoda
a Natália Richterová
Martin Matesz
a Ivana Kušnírová
Jaroslav Harčár
a Valéria Harčárová
Ľuboš Breja
a Andrea Brejová
Tomáš Štupák
a Jana Bičanová
Marek Malý
a Dominika Mudroňová
Marek Ištvan
a Iveta Čulková

16. októbra
16. októbra
20. októbra
požehnanie manželstva

24. októbra
požehnanie manželstva

30. októbra
6. novembra
20. novembra
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