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I.
1. Modlitba
Bože a Otče náš, ďakujem za milosť, v ktorej si nás viedol, požehnával, chránil
a posilňoval aj v uplynulom roku 2016 v našom cirkevnom zbore, ale aj v našich životoch.
Ďakujeme Ti, že si predivne pri nás stál, viedol nás Duchom Svätým, aby sme v úprimnosti viery
porozumeli Tvojmu hlasu a formovaniu našich životov na ceste kríža, zápasov a služby.
Ďakujeme Ti Otče, v mene nášho Pána Ježiša Krista za oporu a pomoc, ktorú si nám v Tvojom
Synovi, našom Pánovi, daroval, aby sme aj skúškach našej viery a v náročnosti našej služby
v Ňom mali prameň nádeje, pomoci, potešenia, prijatia, uzdravenia, záchrany, lásky a života.
Ďakujeme za všetko požehnanie a pomoc a službu všetkých spolupracovníkov v našom zbore,
ktorú sme mohli v uplynulom roku zvládnuť a konať len z Tvojej milosti a len s Tvojou
pomocou a požehnaním. Spasiteľu náš, Pane náš Ježiši Kriste, nech je za všetko, čo sme zvládli,
vykonali oslávene Tvoje sväté meno, a to, čo bolo zlé, čo sme zanedbali, kde sme Tvojmu hlasu
nerozumeli a neposlúchali Ho nám láskavo odpusť a zmiluj sa nad nami.
Amen.

2. Biblický úvod na text: Ezechiel 36, 26
Velebný konvent, sestry a bratia, milý cirkevný zbor v Kristu našom Pánovi!
Na uplynulý rok, ale aj na to, čo je pred nami, chcem hľadieť vo svetle slov z proroka
Ezechiela.
„Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra; odstránim kamenné srdce z vášho
tela a dám vám srdce mäsité.“ (Ezechiel 36, 26)
Milé sestry a bratia, keď píšem tieto slová a hľadím na uplynulý rok 2016 v mojom
živote a v našom cirkevnom zbore, tak Vás chcem pozdraviť slovami apoštola Pavla: „Milosť so
všetkými, ktorí nehynúcou láskou milujú nášho Pána Ježiša Krista.“ (Ef 6, 23) Píšem tieto
slová preto, lebo všetko, čo sa dialo, malo poslúžiť len k tomu, aby sme rástli a boli upevňovaní
v láske k nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi. Na prahu roka 2016, vediac, že musím nastúpiť liečbu,
som si pripravoval kázeň na heslo roka 2016. Tá bola na text z Izaiáša 66, 13. „Ako keď matka
teší niekoho, budem vás tešiť.“ Uvedomujem si, koľko potešenia a povzbudenia som mohol
prijať skrze mnohých bratov a sestier, farárov- kolegov, biskupov, priateľov, známych, od mojej
milej manželky a rodiny, ale aj od rodiny nášho cirkevného zboru. Ďakujem za modlitby,
povzbudenie, telefonáty, jednoducho záujem a povzbudenie a potešenie... Potešenie je potrebné,
lebo sa nás dotýka na našom boľavom mieste. Ako hlas matky, ktorý poteší a ukľudňuje, tak je aj
hlas milujúceho Pána. „Lebo kľúčom k ľudským srdciam nikdy nie je naša múdrosť, ale vždy je
to láska.“ (Bezzel 1861-1917) Preto by som pozeral na rok 2016 vo svetle tohtoročného hesla
roka 2017, ktoré je veľmi aktuálne a povzbudzuje nás, aby sme na uplynulý rok hľadeli ako na
čas, v ktorom sa malo meniť naše srdce – tie naše srdcia mali byť pretvárané láskou nášho
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Dobrého Pastiera, Pána Ježiša Krista, ktorý k nám hovorí: udalosťami cirkevných dejín, nášho
cirkevného zboru, ale aj nášho osobného života, ale predovšetkým hovorí k nám skrze svoje
slovo a sviatosti.
Tými udalosťami mohli byť 380. výročie vydania prvého spevníka slovenských
evanjelikov – Tranovského Cithary sanctorum a 470. výročie úmrtia reformátora Dr. Martina
Luthera (18.2.1546). Nemusíme hľadieť tak ďaleko, ale stačí vidieť aj konanie synody
v Prešove (10. - 11. júna) z príležitosti 470. výročia konania Prešovskej synody. No potešením
je aj ochota mnohých zapojiť sa do služby cirkevnom zbore, keď šlo o voľbu dozorcu,
námestného dozorcu, predsedu HV... Zdá sa mi, že tých zasadnutí a konventov, úvodov sme mali
dosť, ale sú svedectvom sŕdc, ktoré sú pretvárané láskou nášho Pána Ježiša Krista. Veď jedným
z ústredných tajomstiev kresťanovho života je to, že nežije sám zo seba, ale je spojený s Kristom,
ako malý púčik s kmeňom viniča (Ján 15, 4 – 5). Žije z Kristovej lásky, ktorú prijal, ktorá ho drží
a nesie, ktorá ho formuje a učí ho životným postojom, službe, ktorú on môže zrkadliť a posielať
ďalej, iným len preto, lebo Kristova láska pretvára naše srdce. Neraz to je veľmi bolestivý
a náročný proces, ak ide o náš osobný život viery. Ak tu hľadím na svoj život tak som mal
možnosť si uvedomiť, ako málo som bol vďačný Pánu Bohu za zdravie, silu... až keď sa
chorobou zastavil môj život, začal som si uvedomovať, že začínam zápas so smrteľnou nemocou
a že sa to všetko môže rýchlo skomplikovať a zhoršiť. To silno zasiahlo moje srdce. Pochopil
som, že to je príhodný čas – čas utrpenia, choroby, osobného zápasu je vhodným okamžikom
sústrediť sa nie na búrku okolo mňa, či vo mne, ale na Pána Ježiša, ktorý je darcom pokoja
a vystiera ruku milosti a lásky k tým, ktorí ako Peter, keď sa topia v mori neistoty a zahynutia
volajú: „Pane, zachráň ma!“ (Mt 14, 30) Ten proces pretvárania srdca trvá v mojom živote
a začal 22. decembra 2015, keď mi lekár oznámil moju diagnózu, pokračoval hospitalizáciou
na NOÚ v Bratislave, kde som bol hospitalizovaný od 13.1.2016 do 10.2.2016. Tu som podstúpil
operáciu, rádioterapiu a nastúpil na PN, ktorú som ukončil 25. augusta 2016. Pretože nádor sa
rozšíril v kostiach, musel som nastúpiť na radikálnejšiu liečbu – chemoterapiu, ktorej cykly
beriem od 22.9.2016. Vďaka Božej milosti, modlitbám a podpore mnohých som vďačný Pánu
Bohu, že pretvára moje srdce a napĺňa ho pokojom a vďakou. Vedie ma Duchom Svätým, aby
som neprežíval svoju chorobu a pominuteľnosť tak, že by som pociťoval úzkosť, zovretie, strach
a upadal do depresie. To moje trápenie je cestou uzdravovania môjho srdca. Dôverujem Pánu
Bohu a môžem mu všetko povedať a modliť sa spolu s manželkou a deťmi, aby som si nič
nenárokoval a neživil svoju predstavivosť falošnými nádejami, lebo viem, že svoje problémy
môžem zveriť svojmu Pánovi, odovzdať mu ich a to znamená pustiť ich z ruky. A tak sa teším
z každého dňa, možnosti slúžiť v cirkevnom zbore a zvykať si na tie všetky premeny, ktoré
spôsobili, že som už invalidný dôchodca a chápať, že tým najväčším požehnaním je Pán Ježiš
Kristus, lebo len ON má moc zmeniť naše srdce. (nespôsobujú to cykly chemoterapie, remisie)
Tu je oslovením zasľúbenie, ktoré je Božím slovom pre nás z proroka Ezechiela: „Dám vám
nové srdce a nového ducha do vášho vnútra; odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám
vám srdce mäsité.“ (Ezechiel 36, 26) Ak vidíme tieto slová v kontexte celej knihy, tak prorok
musí najprv ukázať Božiemu ľudu, že svojou nevernosťou, tvrdosťou svojho srdca,
znevažovaním Božieho zákona a Božej svätosti musí prejsť súdom Božieho trestu a pokorenia.
Ezechiel musí bolestne konštatovať: „Lebo svojimi ústami ukazujú mnoho lásky, ale ich srdce
túži len po zisku.“ (Ez 33, 31b) Nie je to naša situácia, keď sme napáchli touto dobou tak, že sa
bojíme, máme strach, lebo istotou nášho života, oporou našich dní sa stáva iba to hmotné? Ako
aktuálne oslovujú prorocké slova Ezechiela: „Avšak tých, ktorých srdce sa pridŕža ich mrzkých
a ohavných modiel, na ich hlavu uvalím trest za ich cesty.“ (Ez 11, 21) Tak si musíme
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uvedomiť, že Pán Boh chce v prvom rade liečiť nie moju chorobu tela – karcinóm, ale moje
kamenné srdce. Naše kamenné srdcia, ktoré sú často ovládané sebeckosťou, žiadostivosťou,
farizejskou samospravodlivosťou, duchom doby, ktorou sme v našom srdci napáchli a znesvätili
Božie meno a zapreli nášho Pána Ježiša Krista. No Boží projekt budúcnosti je v posvätení – teda
zmene nášho srdca, v ktorom Duch Svätý realizuje našu veľkú premenu v obraz Pána Ježiša. To
sa začalo v plnej miere na Letnice. „Keď to počuli, bodlo ich to v srdci...“ (Sk 2, 37), to je
reakcia na Petrovu kázeň. Keď hľadím na uplynulý rok 2016, musím sa pýtať: Čo sa zmenilo
v našich srdciach? Ocitli sme sa na dne, pokorení a zhrození nad sebou, že sme so žalmistom
Dávidom volali: „Srdce čisté stvor mi, ó Bože, a obnov vo mne ducha pevného! Ty, Bože,
nepohŕdaš srdcom skrúšeným a zdrveným.“ (Ž 51, 12 a 19) To nové srdce je Božím darom
v premenách nášho života. Je to požehnaním, ak sú nám v zmenách nášho života oporou naši
najbližší, spoločenstvo cirkevného zboru, vy bratia a sestry, ktorým ďakujem za modlitby
a pomoc. Zvlášť ďakujem kolegom v službe – bratovi farárovi O. Kočovi a sestre farárke L.
Wagnerovej a ďalším, ktorí slúžili a pomáhali. Moja vďaka patrí ja sestre Anne Gálovej a Ivane
Argayovej za pomoc pri vyučovaní konfirmandov, pomohla aj sestra Kvetoslava Klimková pri
vyučovaní náboženstva, teším sa a je to povzbudením pre mňa... Lebo v zmenách aj spoločenskej
situácie, keď sa rozmáha stádovitosť konzumného života, keď ubúda osobností viery a tých, ktorí
by nasledovali Krista na ceste lásky a služby... tá služba je svedectvom ich srdca, ktoré je
pretvárané Kristovou láskou. Modlím sa, aby sme v premenách spoločenskej situácie, keď tak
rýchlo vieme odsúdiť druhých a ukázať im, v čom by sa mali meniť, túžili predovšetkým po
zmene vlastného srdca. Viete po čom najviac túžim???
Odpoviem skúsenosťou jeden sestry z nášho zboru. Keď prišla do chrámu a pozerala sa
pred oltár, tak sa pýtala (možno už nevidí najlepšie –ako ja): „Máme nového farára? Videla tú
zmenu, čo vidíte aj vy... No po čase povie, no je to náš farár – hlas je ten istý, len výzor sa
zmenil... To, čo tá sestra nevidela... je moja vnútorná premena. Premena srdca – to, čo hovorí
prorok: „Dám svojho Ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich
ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia.“ (Ez 36, 27) To nádherné prorocké slovo do
nového roka je výzvou... aby sme si nechali pretvoriť srdce Kristovou milosťou. To nové srdce je
darom Božej lásky a milosti. Tak môžeme pochopiť aj svedectvo apoštola Pavla, ktorý napísal:
„Preto, ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové.“
(2Kor 5, 17) To je cesta nového života, nové srdce, je svedectvom nového jednania a prítomnosti
Ducha Svätého v našom, ktorého charakteristickým rysom už nie je sebectvo, hriech a pýcha, ale
pokora láska a bázeň. K novému životu teda neodmysliteľne patrí aj náš zápas o posvätenie. To
je tak nádherne vyjadrené v piesni, ktorú zvykneme spievať na Starý rok, a mne jej slová často
zaznievajú v mojom srdci. „So slzami sľubujem nemrhať daný čas; dni Tebe obetujem, čo
z milosti mi dáš. S rokom starým sa lúčim aj s hriechmi starými, do nového vykročím
s túžbami svätými.“ (ESP 66, 5) Aby to bolo úprimné vyznanie v našom živote aj na prahu
tohto nového roka, musíme mať čas na modlitbu, Božie slovo - Bibliu, spoločenstvo v chráme,
ale i ochotu k službe, čo sa prejaví aj finančnou podporou práce v cirkevnom zbore. To nové
srdce, sestry a bratia, sa prejaví v praktickom kresťanskom živote, v ktorom nesieme mieru
zodpovednosti za svet okolo nás, za cirkev a náš cirkevný zbor, za spoločnosť, v ktorej žijeme,
za Božie stvorenstvo, ktoré chránime, nie bezohľadne drancujeme. Teda premena –
transplantácia nášho srdca sa prejaví v dynamickom procese nášho zápasu s hriechom v našom
srdci, v ktorom už nevládne „starý Adam“, ale Pán Ježiš Kristus. V novom roku 500. výročia
reformácie, sestry a bratia, začnime novú kapitolu nášho života viery. Šírme kresťanské
mravné hodnoty a buďme svetlom nového života v Kristu v tomto svete a popri osobnom
6

príklade nezabúdajme na modlitbu. Nedajme sa oklamať ani v tomto novom roku 2017, keď si
pripomíname 500. výročie reformácie, že základom budúcnosti, pokoja a stability dobrého
spolužitia v spoločnosti, v cirkvi je pravda, právo a spravodlivosť. Boh prichádza do tmy
hriechu nášho srdca v Pánovi Ježišovi, aby odstránil skazený svet tvojho srdca, a to tak
radikálne, že Ti pre Jeho obeť na kríži daruje nové srdce, teda nový život. Ak si otvoril svoje
srdce Pánovi Ježišovi, už nemusíš byť otrokom pýchy, sebectva, hnevu, nenávisti. „Preto ak je
niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa nastali nové.“ (2K 5, 17) Preto
musím len zopakovať to, čo som vyslovil v úvode, aby sme na uplynulý rok 2016 hľadeli ako na
čas, v ktorom sa mali meniť naše srdcia – tie naše srdcia mali byť pretvárané láskou nášho
Dobrého Pastiera, Pána Ježiša Krista, ktorý k nám hovorí: udalosťami cirkevných dejín, nášho
cirkevného zboru, ale aj nášho osobného života, ale predovšetkým hovorí k nám skrze svoje
slovo a sviatosti.
Amen

3. Bohoslužobný život
Rád by som poďakoval všetkým, ktorí pomáhali a slúžili v cirkevnom počas mojej PN pri
rozličných príležitostiach a slávnostiach. Poslúžili nám: brat biskup VD Slavomír Sabol, senior
ŠZS Ján Velebír – farár v Bardejove, Roman Pawlas - farár z Poľska T. Mazoviecky, Dušan Cina
– vedúci úradu VD ECAV, Matúš Vongrej – mjr. na Úrade ekumenickej pastoračnej služby MV
SR, Stano Kocka – farár v CZ Košice, Pavol Kušnír – farár CZ V. Tatry, Lenka Janotková –
farárka na MD v PO, Matej Oráč – duchový správca ESŠ, Ondrej Koč st. – farár na dôchodku,
Ivan Eľko – farár v CZ Nitra, Ján Šolc – kazateľ ASD, Jozef Dronzek – dekan Rímskokatolíckej
farnosti v Prešove. Poslúžili aj teológovia z nášho CZ: Ondrej Kotsch, Samuel Sabol a Marek
Ilenin. Samozrejme, že nás je v chráme a na sl. Božích menej v zime pre zimu, v lete sa nájdu iné
dôvody, ale vždy je to o našom srdci, ktoré túži po dotyku Božej lásky a milosti v slove
a sviatosti. Ďakujem aj za ochotné srdcia, a uvedomujem si, že všetci máme byť vďační, že ešte
môžeme slúžiť a že posolstvo o záchrane v Kristu sa dotýka sŕdc ľudí. Modlime sa, aby Duch
Svätý pretváral naše srdcia v obraz Pána Ježiša Krista. Ak sme svedkami slabnúcej, či
ochabujúcej viery, sestry a bratia, tak preto, lebo ochabol náš záujem o Božie slovo,
spoločenstvo v chráme, modlitbu. V tomto roku 2017 si celý protestantský svet pripomína
významné výročie, 500 rokov od začiatku reformácie, ktorá začala zmenou srdca Dr. M. Luthera,
ktorý z lásky k Pravde evanjelia smelo vystúpil, aby ukázal na Ježiša Krista, ako jedinú cestu
záchrany, pravdy a spásy. Potrebujeme aj my, milí evanjelici, sestry a bratia, zahorieť novou
láskou k cirkvi, Božiemu slovu, spoločenstvu, k nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi. Veď On hovorí
k Tvojmu srdcu: „Mám však proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku.“ (Zj 2, 4)
Charakteristickým rysom tejto lásky je život v spoločenstve cirkvi a zápas o osobné posvätenie
a duchovné napredovanie. Je to úprimná túžba nášho srdca, byť svedkom Pána Ježiša Krista
v moci Ducha Svätého. Aká je tvoja nedeľa, taký je aj tvoj život a srdce. Ak je nedeľa bez
spoločenstva, modlitby, Božieho slova – bez Krista, potom aj z Tvojho života sa vytráca Jeho
láska, pokoj, charakter a stávame sa otrokmi sebectva, pýchy, povrchnosti, hriechu a duchovnej
vlažnosti.
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počet členov
Rok

hlavné sl. Božie
večerné sl. Božie stredtýždňové SB
priemerná počet priemerná počet priemerná
počet za rok
účasť
za rok
účasť
za rok
účasť

kartotéka sčítanie

2009

3643

5511

PO-9.00 h
PO-11.00 h

62
18

543
95

52

57

40

56

2010

3678

5511

PO-9.00 h
PO-11.00 h

59
20

494
126

60

70

41

52

2011

3708

5511

PO-9.00 h
PO-11.00 h

52
15

495
111

52

63

37

55

2012

3736

3717

57

58

41

56

3761

4890

61
20
61
21

470
143

2013

PO-9.00 h
PO-11.00 h
PO-9.00 h
PO-11.00 h

459
132

51

62

40

49

2014

3782

4890

PO-9.00 h
PO-11.00 h

61
22

462
127

52

59

41

50

2015

3787

4890

PO-9.00 h
PO-11.00 h

61
22

444
135

54

60

41

48

2016

3811

4890

PO-9.00 h
PO-11.00 h

61
20

432
108

51

48

39

47

Rok 2015
Filia

Rok 2016

Rokycany

Janov

Kojatice

Rokycany

Janov

Kojatice

Počet služieb Božích

28

27

28

27

29

29

Priemerná účasť

80

76

27

81

75

29

Počet adventných

3

3

3

4

4

4

Priemerná účasť

23

19

15

19

23

13

Počet pôstnych

6

6

6

5

5

5

Priemerná účasť

18

19

14

22

24
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Adventné večierne Pôstne večierne
Prešov
Prešov
Rok
počet priemerná počet priemerná
za rok
účasť
za rok
účasť
2011

4

60

6

57

2012

3

53

6

50

2013

3

61

6

49

2014

3

56

6

55

2015

3

60

6

52

2016

3

41

5

44

8

Rok

ÚSTP

Petrovany

M. Šariš

V. Šariš

Gregorovce

Žipov

Župčany

Podhradík

2015

12

12

2

2

2

2

2

3

2016

12

12

2

1

2

0

1

3

4. Sviatosti: Krst svätý a Večer Pánova
Bratia a sestry, tu musím vysloviť, že sme zabudli na varovanie D. Bonhoeffera, ktorý
nás evanjelikov varuje pred lacnou milosťou. Ako to myslí? Kresťan, ktorý sa utešuje milosťou,
ale nenasleduje Krista, dostáva len lacnú milosť, ospravedlnenia hriechu, ale nie milosť
ospravedlnenia kajúceho hriešnika, ktorý zanechal svoj hriech a obrátil sa. Lacná milosť je
kázeň o odpustení bez pokánia, je to krst bez budovania spoločenstva. Lacná milosť je milosť
bez nasledovania Pána Ježiša, milosť bez kríža, bez zmeny nášho srdca. Drahá milosť naproti
tomu je poklad ukrytý na poli. Je drahá, pretože človeka stojí život, je milosť, pretože život dáva.
Je drahá, pretože zatracuje hriech, je milosť, pretože hriešnika ospravedlňuje. A ďalej sa pýta:
„Nie je cena, ktorú sme dnes museli zaplatiť kolapsom organizovanej cirkvi, nevyhnutným
následkom lacno získavanej milosti? Kde zostal poznatok prvotnej cirkvi, ktorá kedysi pri
katechumenáte tak starostlivo strážila hranicu medzi cirkvou a svetom, hranicu drahej milosti?“
Tak sme postavení pred novú a náročnú úlohu, zodpovedne biblicky vyučovať a misijne
pôsobiť, aby sme sviatosti nebrali len ako súčasť našej kresťanskej tradície, ale príležitosť
k zmene našich sŕdc –našich životov. Aj pre nás platí výzva Dr. M. Luthera: „Nakoľko náš Pán
a majster Ježiš Kristus hovorí: ,Pokánie čiňte...´, chce, aby celý život veriaceho bol ustavičným
pokáním.“ (Prvá z 95 téz proti odpustkom) Pre svoju spásu som nemusel urobiť nič, pretože
spása je DAR. „Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to DAR Boží; nie
zo skutkov, aby sa nikto nechválil.“ (Ef 2, 8 - 9) Sviatosti = milosť, slovo milosť označuje jeden
zo základných rysov Božieho charakteru, z Jeho vlastného rozhodnutia a z vlastnej suverenity,
ponúkol vzbúrenému človeku, chodiacemu vlastnými, od Boha nezávislými cestami, odpustenie,
prijatie a nový život. Pavel dostáva odpoveď: „Dosť máš na mojej milosti...“ (2 Kr 12, 8) Božia
milosť to sú vlny z Božieho oceánu lásky, ktoré bijú na skalu nášho srdca, aby sme ho otvorili
vierou pre Krista.
Večera Pánova
Krsty

Rok

chrám

detí dospelých spolu

m

ž

nemocnica doma
m

ž

m

ž

spolu

2009 56

4

60

2098 3257

8

11

7 30

5411

2010 61

5

66

2073 3211

22

15

15 38

5374

2011 57

3

60

2031 3079

28

15

7 39

5199

2012 79

2

81

2009 3186

12

27

9 37

5280

2013 62

4

66

2015 3254

21

18

4 38

5350

2014 60

4

64

1874 3199

15

27

9 45

5169

2015 62

1

63

1901 3175

13

25

7 33

5154

2016 62

3

65

1865 3058

10

29

10 31

5003

62 krstených detí, z toho 28 chlapcov a 34 dievčat, nemanželských krstených detí bolo 11.
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5. Konfirmácia
Najväčším problémom je vysvetliť, ale i ukázať konfirmandom potrebu spoločenstva
cirkevného zboru, do ktorého s rodičmi väčšina konfirmandov už neprichádza. Ďakujem
mládeži, že sa snaží tvoriť priestor aj pre konfirmandov, aby ich oslovili a pomohli nájsť miesto
v cirkevnom zbore. Veď v spoločenstve, ktoré sa raduje v Bohu, je ukrytá pomoc pre tých, ktorí
sú v danom okamžiku na tom zle z akýchkoľvek dôvodov a sú ticho, lebo ich trápi a blokuje
hriech alebo niečo ťažké zasiahlo ich život – kríž, sklamanie a utrpenie. Jedno si ale musíme
uvedomiť, nemali by sme ostať iba pod tlakom týchto skutočnosti, izolovaní v ústraní... v mračne
svojej bolesti, či ťažkej chvíle, sklamania, svojej traumy... MUSÍME do spoločenstva cirkevného
zboru, bratov a sestier – lebo je spoločenstvom nádeje, v ktorom je uprostred Vzkriesený... BOH,
ktorý koná. Tu môžeme zložiť svoje sklamanie, bolesť, trápenie, hriech... tu je miesto radosti.
Radosti v spoločenstve – stola Pánovho. Tu počuješ to radostné posolstvo, že je tu riešenie –
cesta z našej situácie. V spoločenstve s Dávidom môžeme volať: „Navráť mi radosť z Tvojej
pomoci a duchom poslušnosti podopri ma.“ Pri tejto náročnej práci skutočne potrebujeme
modlitby, pomoc cirkevného zboru, ale predovšetkým rodičov, krstných rodičov a mládežníkov,
ktorí budú oslovujúcim svedectvom Kristovej lásky. Vyučujeme z knihy „Verím a sľubujem“,
ktorá už pre dnešnú generáciu prestáva byť zaujímavá a svojou formou je pre dnešných
konfirmandov náročná. Konfirmácia v CZ tohto roku bude 21. mája 2017.
Konfirmácia
detí
chlapcov dievčat spolu

dospelých spolu

2009

23

21

44

5

49

2010

22

12

34

2

36

2011

17

19

36

1

37

2012

15

14

29

1

30

2013

19

19

38

7

45

2014

16

18

34

3

37

2015

25

22

47

2

49

2016

16

15

31

2

33

6. Pristúpili a vystúpili z cirkvi
Nie všetci nám oznámia zmenu svojho trvalého bydliska, a neprihlásia sa do nášho
cirkevného zboru. Ďalším problémom je aj to, že niektorí sa odsťahujú z Prešova, zmenia trvalé
bydlisko, ale i naďalej sú členmi nášho cirkevného zboru.
10

Do zboru boli po predchádzajúcej duchovnej a katechetickej príprave krstom, prípadne
zmenou cirkevnej príslušnosti prijatí: Paula Součková, Viera Hubová, Jordán Motýľ, Richard
Glankovič, Michal Pončák a Katarína Leláková.
Na vlastnú žiadosť z cirkvi vystúpil Miroslav Havrila.
Z dôvodu zmeny trvalého bydliska, resp. na základe žiadosti, sme do nášho zboru prijali
týchto bratov a sestry:
Z CZ Bardejov: Ivana Gracová, Markus Graca, Simona Gracová.
Z CZ Bystré: Ivan Čurlík.
Z CZ Sabinov: Alžbeta Červeňáková, Jakub Červeňák.
Z CZ Žehňa: Michaela Ruščinová, Filip Dobrovič.
Z CZ Lopúchov: Mária Bujňáková, Miroslav Bujňák.
Z CZ Chmin. Jakubovany: Ľubomír Ivanko, Iveta Ivanková, Simona Ivanková, Monika
Ivanková.

Kvôli zmene bydliska z dôvodu odsťahovania z Prešova, sa z nášho CZ odhlásili:
Do CZ Žilina: Lenka Šimočková.
Do CZ Šarišská Poruba: Alžbeta Šoltýsová.
Do CZ Gemerská Poloma: Jaroslav Koltáš.
Do CZ Nemcovce: Zdenko Kaňuščin, Dana Kaňuščinová, Bibiána Kaňuščinová, Natália
Kaňuščinová.

7. Bohoslužobné výkony: Sobáše a pohreby
Robme pokánie z toho, v čom sme boli neposlušní voči Božiemu Slovu a odsunuli sme
ho v našich zboroch, ale aj v našich životoch, v manželstve či v rodine na okraj. Ale veľmi
potrebujeme nanovo spoznať, že „Ježiš Kristus, tak ako nám ho potvrdzuje Sväté Písmo, je
jediným Božím Slovom, ktoré máme počúvať, poslúchať a dôverovať mu v živote i smrti.
Odmietame falošné učenie, že cirkev by mala a musí okrem Božieho Slova uznať za zdroj svojho
zvestovania ešte iné udalosti, osoby, moci a pravdy ako Božie zjavenie.“ Pribúda nám sobášov
rozvedených, kde musíme žiadať o dišpenz a pribúda v cirkevnom zbore aj tých, ktorí žijú spolu
ako manželia bez sobáša. Pri pohreboch, ktoré sa konajú v dome smútku nám hrou na organe
slúžila sestra kantorka Anna Štetinová, ktorej ďakujeme za túto obetavú službu a pomoc pri
príprave pohrebu po stránke hudobnej a liturgickej.
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Sobáše

Rok

Pohreby

Do/Zo zboru Do/Z cirkvi Presbyterstvo

evanj. krížne požehn. spolu muži ženy deti spolu prihl. odhl. prist. vyst. členov zasad.
2009

11

16

4

31

28

26

0

54

24

2

6

0

37

3

2010

7

21

6

34

29

23

1

53

23

1

2

1

37

4

2011

5

19

4

28

23

33

1

57

9

6

7

0

37

3

2012

3

20

4

27

27

25

1

53

4

2

0

2

33

5

2013

8

28

1

37

29

16

0

45

12

8

0

0

33

4

2014

5

14

3

22

25

28

0

53

18

8

0

0

33

6

2015

9

24

5

38

25

37

1

63

8

4

2

1

33

7

2016

5

18

6

29

24

29

0

53

14

7

6

1

33

7

8. Biblická a vnútromisijná práca v zbore
8.1. Biblické hodiny
Biblické hodiny sa v našom zbore nekonajú. Namiesto nich boli počas uplynulého roka
stredtýždňové sl. Božie vo štvrtok v chráme. Tieto sl. Božie sa konali 39x s priemernou účasťou
47.
8.2. Práca s dorastom a mládežou
Tím dorastu tvorili v roku 2016: Dávid Motýľ, Juraj Šimočko, Michal Pončák, Norbert
Glankovič, František Michal Sebestyén, Zuzana Pavlíková, Zuzana Ivanecká, Ivana Argayová,
Danica Havrillová. Tím stredoškolskej mládeže tvorili v roku 2016: Richard Glankovič, Monika
Macejová, Katarína Pončáková, Ivana Kožlejová, Sarah Belejová.
8.2.1 Dorast v roku 2016
Kalendárny rok 2016 sme spoločne odštartovali na spoločnom zimnom výlete na
Mníchovskom potoku (pri Bardejove). Dorasty od januára potom pokračovali v zaužívanom
čase, každý piatok o 17:00. Stretnutia prebiehali v počte okolo 25 - 30 dorasťákov. Preberali sme
stretnutia s Ježišom. Hlavnou myšlienkou tém bolo pozrieť sa na všetky možné stretnutia, ktoré
Ježiš zažil počas svojho života s rôznymi ľuďmi a učiť sa, čo to znamená prakticky v našich
životoch tu a teraz.
Príchodom jari sa blížil Veľký piatok, a tak aj stretnutie mládeže pod krížom
a pripomenuli sme si tú udalosť, ktorá mení naše životy. Príchodom mája a blížiacou sa
konfirmáciou už prebiehali prípravy na Garden Party (27.5.), ktorá bola (a stále je) vždy pre
našich nových konfirmandov. Spoločne sme všetci hrali hry, opekali špekáčiky a počúvali Slovo
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Božie pre náš život. Koniec školského roka sme ukončili s dorastom spolu na celo-zborovej
opekačke 26.6.2016.
Letný dorastový tábor prebiehal v dňoch 23. – 28. augusta 2016. Hlavná myšlienka bola
o smäde v našom živote. Zažívame aj fyzický smäd, ale aj duchovný a Pán Ježiš je ten, ktorý
nám ponúka živú vodu, po ktorej už nikdy nebudeme smädní. Bol to veľmi požehnaný čas plný
športov, hier, biblických skupiniek, utužovania kamarátskych vzťahov, študovania Božieho
Slova, modlitieb a chvál. Druhého septembra sme leto uzavreli „after summer party“, na ktorej
sme počúvali svedectvá dorasťákov a mládežníkov, čo zažili s Kristom počas letných prázdnin.
8.2.2 Mládež v roku 2016
Stretnutia stredoškolskej mládeže sa konali každú sobotu o 17:00 na fare vo veľkej
zborovej sieni, príp. v klubovni Puzzle. Priemerne sa na stretnutiach zúčastňovalo 25 - 30
mládežníkov. Od októbra sa stretnutia konajú každý piatok o 17:00 na fare s priemerom 45 - 50
mládežníkov.
Nový kalendárny rok sme začali sériou s názvom „3 hlavné ingrediencie”, v ktorej sme sa
snažili priblížiť mládežníkom charakteristiky Boha Otca, Ježiša a Ducha Svätého. Následne sme
sa venovali sérii s názvom „Stratégia Kristovej služby”, v ktorej sme si hovorili o tom, akým
spôsobom Pán Ježiš činil učeníkov a čo to môže znamenať pre nás. Jar sme začali sériou o
duchovných povolaniach a neskôr o duchovných daroch. Organizovali sme aj „špeciálne
mládeže”, na ktorých sme napríklad pozerali film s následnou diskusiou, alebo večer chvál či
svedectiev po návrate z Konferencie pre pracovníkov s mládežou.
Leto sme začali evanjelizačným táborom, ktorý sa mohol uskutočniť vďaka neziskovej
organizácií RELEVANT, v spolupráci s Tréningovým centrom Kompas v Žiline. Na tábore sa
zúčastnilo 50 mladých ľudí a prišiel nám pomáhať aj tím z amerického zboru v Atlante. Po
zvyšok leta sme sa snažili zorganizovať rôznorodé udalosti, ako napríklad kino, kvíz, mestskú
hru, ktoré by nám pomohli spoznať sa bližšie so stredoškolákmi z tábora, aby sa mohli stať
súčasťou nášho spoločenstva.
8.2.3 Spojenie dorastu a mládeže:
Nový školský rok priniesol vedúcim dorastového a mládežníckeho tímu nápad spoločnej
(spojenej) mládeže. Takmer 3 mesiace sme sa spoločne všetci vedúci stretávali každý týždeň na
spoločné modlitby za na naše dorasty a mládeže. Modlili sme sa za náš zbor a za mládeže, ktoré
popri týchto modlitebných stretnutiach tímu fungovali spojene do konca kalendárneho roka
každý piatok o 17:00. Počas týchto stretnutí sme z biblického hľadiska preberali témy ako
pokánie, pokora, moc a autorita Božieho Slova, stíšenie, dôležitosť spoločenstva, jazyk a jeho
používanie na slávu Hospodina, či čo sú to skutočné chvály. V novembri v dňoch 4. – 6. sa v
Kukovej uskutočnila jesenná víkendovka. Hľadali sme hĺbku osobného vzťahu s Kristom.
Vianočný čas sme privítali poslednou vianočnou spojenou mládežou, a kalendárny rok 2017 sme
opäť privítali na spoločnom zborom výlete v Mníchovskom potoku.
Za mládež pripravil Richard Glankovič a Dávid Motýľ
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8.3. Práca s vysokoškolskou mládežou
Staršia (vysokoškolská a pracujúca) mládež sa v roku 2016 stretávala pravidelne každý
týždeň, v stredu o 18:00 vo veľkej zborovej sále na fare prešovského cirkevného zboru. Počas
tohto roku sme sa stretli približne 35 krát s priemernou účasťou asi 20 ľudí.
Na príprave stretnutí staršej mládeže sa pod vedením brata farára Bakalára podieľali:
Filip Benetín, Lenka Liptáková, Zuzka Čerenská a Ján Čerenský. Chcel by som poďakovať
bratovi farárovi a celému tímu za ich vernosť, za vytrvalosť v tejto službe aj napriek časovej
zaneprázdnenosti a za vzájomnú podporu, ktorú v sebe máme. Vďaka však patrí hlavne nášmu
spasiteľovi Ježišovi Kristovi, že nám tú vytrvalosť a vernosť dáva, za nové a nové sily do služby
a že Jeho láska a Jeho milosť nás motivuje do služby aj vtedy, keď to nie je jednoduché.
V roku 2016 sme pokračovali témami „Ježišove pomenovania v Novej zmluve“ (Dobrý
pastier, Dvere, Vinný kmeň, Chlieb života a pod.). Hovorili sme o tom, prečo sa Ježiš takto
nazval, čo to o Ňom hovorí, o Jeho charaktere, a čo to pre nás znamená, a ako to aplikovať do
života. V novom školskom roku sme zmenili koncept nášho stretávania. Myslíme si, že správne
spoločenstvo sa má stretávať na budovanie, aby sa navzájom povzbudzovalo svojimi
skúsenosťami zo života s Kristom, so svojimi zápasmi a aby slúžilo svojmu okoliu. To sme sa
pokúsili vložiť do našich stretávaní tým, že sme začali obmieňať charaktery našich stretnutí:
Budovacia mládež - klasická mládež s výkladom Božieho slova na rôzne témy;
Svedectvová mládež – stretnutie, kedy si navzájom hovoríme svedectvá o svojich zápasoch,
bojoch, úspechoch, radostiach a ako v tom pracuje Kristus;
Slúžiaca mládež – vtedy sa nestretávame na fare, ale na inom mieste, kde reálne môžeme
niekomu slúžiť. Zapojili sme sa do príprav stretnutia Vysokoškolského biblického hnutia (VBH),
pomáhali sme upratovať v detskom domove a pod.;
Spoločné stretnutie RoS (rodinné spoločenstvo) – každú prvú nedeľu v mesiaci sa koná na fare
RoS, kde ideme namiesto mládeže v stredu, aby sme sa spoznávali aj s inými ľuďmi z nášho
zboru.
Témami v roku 2015 poslúžili: bratia farári Ján Bakalár a Ondrej Koč, Dušan Cina, sestra farárka
Lenka Janotková, Stano Gurka, Marek Ilenin, Peter Michalčík, Anna Gálová, Daniel Kobyľan,
Peter Podlesný, Mária Lisiková, Danica Kudlová, Lenka Liptáková, Denisa Harčarová, Filip
Benetín, Ján Čerenský. Týmto im za ich službu ďakujem.
Správu pripravil Ján Čerenský
8.4. Spevokol a hudobná skupina
ZBOROVÝ SPEVOKOL SION – správa o činnosti za rok 2016
„Haleluja, chváľte Boha v Jeho svätyni...!
Chváľte Ho zvukom trúby, chváľte Ho harfou, citarou!
Chváľte Ho bubnom v chorovode, chváľte Ho strunami a píšťalou!
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Chváľte Ho hlasným cimbalom!
Chváľte Ho zvučným cimbalom!
Všetko, čo dýcha, nech chváli Hospodina!
Haleluja!“
Žalm 150

Touto naliehavou výzvou v 150. žalme sa končí biblická Kniha žalmov. Dozvedáme sa z nej,
priam do detailov, kde, prečo a ako máme chváliť Boha. A tiež, že Ho máme chváliť všetci
(všetko, čo dýcha). Aké úžasné by bolo, keby si to každý zobral k srdcu!!! Členovia zborového
spevokolu SION sa o to snažia dnes a usilovali sa aj v uplynulom roku.
Kde? Predovšetkým v našom chráme.
Kedy? Pri každej možnej príležitosti.
Počet našich vystúpení bol 22, zaspievali sme spolu 68 piesní. Priamo v chráme v slávnostnej aj
bezslávnostnej polovici cirkevného roka to bolo 13 vystúpení, 2x sme spievali pri sobášnej a raz
pri pohrebnej príležitosti.
Účinkovali sme tiež na Ekumenických službách Božích
v Gregorovciach v RK kostole.

v našom chráme a na pozvanie aj

Spievali sme pri spomienke na em. biskupa J. Midriaka pri 1. výročí jeho odchodu z tejto
časnosti.
Už tradične sme boli súčasťou slávnosti konfirmácie v našom zbore.
Svojím spevom sme poslúžili pri 470. výročí Prešovskej synody. A nakoniec sme sa v novembri
zúčastnili aj prehliadky spevokolov ŠZS, ktorá sa konala v prešovskom chráme.
Ako sme spievali? Ako najlepšie sme vedeli. A hlavne srdcom, uvedomujúc si, že od
profesionálnej dokonalosti máme ďaleko. Ale to najlepšie posúdia tí, ktorí nás počúvali.
Máme radosť z toho, že v uplynulom roku nám pribudli noví členovia:
Libuša Zusková, Mária Harčarová, Zuzana Alexovičová, Albert Šalamún, Albert Bekeč
a Dušan Javorník. Srdečne ich medzi sebou vítame a veríme, že sa budú medzi nami cítiť dobre
a že sa im s Božou pomocou podarí naučiť sa všetky piesne, ktoré v tomto novom roku budeme
spievať.
Boli by sme však veľmi radi, keby nám pribudli ďalší členovia, zišlo by sa doplniť každý
hlas. Niektorí z nás by si už skutočne zaslúžili spevácky dôchodok, ale nemôžeme si to dovoliť
– všetkých stále potrebujeme. Ak dobre a radi spievate, ak ste si dnes prečítali 150. žalm
a rozhodli ste sa poslúchnuť jeho výzvu a chváliť Hospodina svojím spevom, veľmi radi vás
v našom spevokole privítame. Rovnako bude vítaný aj ten, kto by chcel kvalifikovane vykonávať
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funkciu dirigenta . Ďakujeme všetkým, ktorí nás radi počúvajú (aj tým, čo neradi, ale vydržia,
kým dospievame), tým, ktorí sa za nás modlia, a tiež tým, ktorí nás podporujú aj svojimi
milodarmi. Ďakujeme tiež našim bratom farárom za to, že podporujú a prijímajú našu službu.
A hlavne ďakujeme Pánu Bohu za Jeho lásku a za to, že žehná našej práci.
Mgr. Oľga Adamkovičová, dirigentka spevokolu SION
V zbore máme hudobnú skupinu, ktorá slúži pod názvom EVS bend, a tešíme sa že má priestor
v rámci stretnutí ktoré pripravuje EVS a pri rozličných príležitostiach poslúži aj v CZ.

8.5. Práca žien
Aj v roku 2016 sa raz za dva týždne v utorok stretávali naše sestry na fare v malej
zborovej sieni vždy o 17:00 hod. V uplynulom roku bolo 19 stretnutí s priemernou účasťou 25.
Na stretnutiach sme sa venovali štúdiu kázne na hore z Evanjelia Matúša 5. – 6. kapitola.
Výkladmi poslúžili zboroví farári a sestra farárka a brat farár Ján Velebír st. Ďakujeme Pánu
Bohu za toto inšpirujúce spoločenstvo, ktoré sa modlí za cirkevný zbor, prichádza na sl. Božie do
DSS na sídlisku III. Organizuje návštevy chorých, osamelých, či už v DSS na Cemjate, v DSS na
sídl. III, v nemocnici či v domácnosti.
Na podnet spoločenstva a zvlášť sestry A. Rubisovej sa začali konať aj sl. Božie v DSS
na Veselej. Spoločne finančne prispievajú zo svojich zbierok, ktoré po každom stretnutí vedie
nová pokladníčka sestra Mária Kušnírová. Ich spoločná finančná zbierka bola spolu za rok
1058,78 eur. Z nej prispeli na známky a pohľadnice k Vianociam 35,95 eur, pri životných
jubileách s SEŽ 117,45 eur, na opravu strechy ZD 700,00 eur a na balíčky k Vianociam pre
našich členov v ústavoch 100,15 eur. Spolu to bolo 953,55 eur. Ďakujem aj za pomoc pri
príprave konferencie Modlitebného spoločenstva, na ktorej s láskou pripravili pohostenie
a občerstvenie pre všetkých účastníkov.
To všetko je svedectvom otvorených sŕdc našich sestier pre lásku nášho Pána Ježiša, ale
i blížnych, ktorým s láskou slúžia a modlia sa. Pozývame Vás milé sestry do tohto spoločenstva,
aby sme sa v ňom mohli stávať ľuďmi lásky v Kristu, ktorý je centrom nášho života. Je
povzbudzujúce, že nám na týchto stretnutiach hrou na harmónium slúži sestra biskupova H.
Midriaková, ktorej aj touto cestou ďakujeme. Príklad tohto nášho spoločenstva SEŽ nech nás
motivuje a povzbudzuje k službe.

8.6. Modlitebné spoločenstvo (MoS)
Stretáva sa pravidelne vždy druhú sobotu v mesiaci o 8:30 hod. na fare, kde naše sestry
pripravujú pohostenie pre všetkých modlitebníkov - účastníkov stretnutia. Stretnutia viedol
a výkladom Božieho slova poslúžil brat farár Ľuboš Činčurák z Kukovej. Po celý rok preberali
Modlitbu Pánovu. Štvrťročne sa MoS stretáva aj na oblastných stretnutiach v Košiciach,
Bardejove, Hanušovciach, Vranove nad Topľou.
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Priemerná účasť na stretnutí je 34. Dr. M. Luther povedal: „Popri kázaní je modlitba
najvyšším úradom v cirkvi.“ V kázni hovorí Boh k nám, v modlitbe hovoríme my k Nemu.
A veľmi zdôrazňoval aj modlitbu v spoločenstve: „...nikde nie je modlitba taká účinná a silná,
ako keď sa celý húf modlí spoločne.“ Sme Vďační za toto modlitebné spoločenstvo, ktoré sa
modlí za prácu v CZ a ECAV na Slovensku, ale i za chorých a bratov a sestry v ťažkých
životných situáciách, ale i rodiny a mládež.

8.7. Mami klub
Ako už názov hovorí, Mami klub je spoločenstvo mamičiek na materskej dovolenke. Je
to čas pre vzájomné modlitby, krátke biblické zamyslenia, rozhovory, povzbudenie, výmenu
skúseností a rád. Toto všetko sú veľmi potrebné veci pre matky, ktoré často bojujú s únavou a
rutinou. Mami klub je priestor, kde na to zabudneme a kde čerpáme novú silu a radosť z
povolania, ktoré nám Pán Boh na tento čas požehnal. Spája nás pocit spolupatričnosti, že v
náročnej úlohe výchovy našich detí nie sme samé.
Ak nám to zdravie dovolí, stretávame sa každú stredu o 9:30 na fare, no vždy sa tešíme
na prvé teplé dni, ktoré nám umožnia vyjsť von do farskej záhrady, rozprestrieť deky a užívať si
pobyt vonku na slnečných lúčoch či v tieni pod stromami. Poslednú novembrovú nedeľu sme sa
predstavili aj krátkym vystúpením v kostole, keď práve najmladší členovia nášho zboru vystúpili
krátkou básničkou a pesničkou.
Sme vďačné za to, že sa môžeme takto na pôde nášho cirkevného zboru stretávať,
navzájom sa za seba modliť a povzbudzovať sa. Deti už teraz budujú svoje kamarátstva a
zvykajú si na spoločenstvo. Veríme, že Pán Boh aj naďalej požehná naše stretávanie a že mnoho
ďalších mamičiek tu tiež nájde povzbudenie a požehnanie.
Zuzana Martausová

8.8. Stretnutia rodín (Rodinné spoločenstvo –ROS)
Aj v roku 2016 sme sa každú poslednú nedeľu v mesiaci stretávali na stretnutiach ROS,
ktoré sú programovo pripravované tak, aby boli vhodné pre všetky vekové kategórie. V našom
cirkevnom zbore pociťujeme, akú veľmi dôležitú službu môžu mať spoločné stretnutia, kde
nezávisle od veku vieme tvoriť jedno spoločenstvo. Miesto, kde sa vieme navzájom vyučovať,
povzbudzovať alebo kde si vieme navzájom svojimi životnými príbehmi svedčiť. Sme veľmi
radi, že toto stretnutie navštevuje aj naša mládež a my tak môžeme vidieť, kam raz budú patriť
naše deti. Pre ne máme pripravený vždy samostatný program, počas ktorého máme výklad textu.
Po výkladoch sme si každý mesiac predstavovali jednotlivé služby v našom cirkevnom zbore a
taktiež sme zbierali rôzne modlitebné námety.
Koniec školského roka sme ukončili spoločnou grilovačkou na farskej záhrade, kde sa
nás stretlo vyše sto ľudí. Nový školský rok sme začali výkladom kajúcich žalmov, v ktorom
budeme pokračovať aj v tomto roku. V novembri sme sa zúčastnili Celoslovenskej konferencie
ROS v Tatranských Matliaroch, kde sme mali na starosti organizáciu piatkového dopoludnia.
Záver roka 2016 sme strávili spoločne na chate v Mníchovskom potoku, kde sme mali viacej
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času venovať sa vzájomným rozhovorom, spoločenským hrám, či iným spoločným aktivitám.
Sme veľmi vďační za všetkých, ktorí vedia vždy ochotne poslúžiť výkladom písma, zahraním
piesní, či strážením detí.
Ďakujeme aj našim sestrám, ktoré vždy pripravia chutné pohostenie a vytvoria tak na
záver stretnutia príjemnú atmosféru. Taktiež ďakujeme Relevantu, že môžeme pre naše deti
využívať klubovňu PUZZLE. Veríme, že aj v tomto roku spoločne prežijeme chvíle v Božej
blízkosti a k tomu pozývame aj vás všetkých.
Miroslav Iľko

9. Výchovná práca
9.1. Detská besiedka
Stretnutia detskej besiedky (DB) sa konajú pravidelne každú nedeľu na fare o 9:00 hod.
(okrem poslednej nedele v mesiaci, mimo prázdnin, vianočných a veľkonočných sviatkov).
Poslednú nedeľu v mesiaci odporúčame rodinám s deťmi navštevovať služby Božie o 11:00
hod., kde je deťom udeľované požehnanie. V roku 2016 bolo 29 stretnutí detskej besiedky,
pričom priemerná účasť na jednotlivých stretnutiach bola 28 detí. Spolu sme evidovali 57 detí,
ktoré prišli aspoň raz. V prvej polovici roka sme spolu s deťmi pokračovali v starozmluvných
témach z balíčkov Detskej misie. Každú nedeľu sme vyťahovali zo zázračnej truhlice nejakú
zaujímavú vec, ktorá sa týkala aktuálneho biblického príbehu. V novom školskom roku sme
začali vlastnú sériu Biblická ZOO, kde na rôznych príbehoch zo Starého aj Nového zákona, v
ktorých vystupujú zvieratká, ukazujeme deťom Boží plán spásy.
Na konci školského roka 19.6.2016 sme sa podieľali na príprave zborového dňa spolu
s mládežou a rodinami.
V roku 2016 sme tiež niektorí z DB tímu pripravovali Seniorátne stretnutie detí Dávidovu harfu. Stretnutie malo názov Opri sa o mňa. Témou bola pomoc tým, ktorí to
potrebujú. Účasť z nášho zboru (spolu s dospelými a prípravným tímom) bola 20 ľudí.
Neodmysliteľnou súčasťou leta je aj stretnutie detí v Detskom biblickom tábore, tohto
roku s názvom Pavlove dobrodružné cesty. Spolu 64 detí a dospelých sa na príbehoch
o apoštolovi Pavlovi učilo spoznávať Božiu milosť a moc a dôverovať jej. Detský tábor sa konal
15.8. - 21.8.2016 v zariadení na Mníchovskom potoku.
Netradične na Štedrý večer sme s deťmi na službách Božích o 17:00 poslúžili vianočným
programom zostaveným podľa textov piesní z Evanjelického spevníka. Úvodnú scénku o
Pátraní po osobe O napísala a pripravila Zuzka Martausová. Ďakujeme za pomoc pri vymýšľaní
a realizácii programu mamičkám Slávke Alexovičovej, Janke Vassovej a Zuzke Martausovej,
a tiež za pomoc s hudbou a technikou Andymu Belejovi, Zuzke Oráčovej a Matejovi Oráčovi. A
všetkým, ktorí nám pomáhali s prípravou.
Ďakujeme Pánu Bohu za možnosť slúžiť deťom v našom zbore, za múdrosť a nápady,
ktoré nám dáva a starostlivosť, ktorú nám pri všetkom preukazuje. Ďakujeme aj za ochotné
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srdcia bratov farárov a mnohých bratov a sestier zo zboru, ktorí nám pomáhali, povzbudzovali
nás a modlili sa za nás. Sme vďační Pánu Bohu tiež za všetkých rodičov, ktorí svoje deti
privádzajú na stretnutia besiedky a aj takým spôsobom sa starajú o ich duchovný rast.
Aktuálny tím pracovníkov s deťmi v Prešove: Diana Sedláková, Kristína Kmecová,
Martin Pasierb, Zuzana Alexovičová, Katarína Imrichová, Slávka Smolková, Maja Macejová,
Marek Bačo, Miroslav Iľko, Slavomír Kušnír, Dušan Majerník a Peter Gál
Za detskú besiedku Prešov Peter Gál
Ďakujem tímu pracovníkov s deťmi a ich otvorené srdce, obetavá práca je požehnaním pre náš
zbor a predovšetkým pre naše deti. No to nemôže nahradiť svedectvo viery rodičov v rodine, ku
ktorému patrí príklad rodičov v poznaní Božieho slova, spoločná modlitba, ale i spev
duchovných piesni. Musíme si znova pripomínať, že za duchovné smerovanie deti sú zodpovední
predovšetkým rodičia.

9.2. Vyučovanie náboženstva
Ruka v ruka by sa s detskou besiedkou mala spájať aj náboženská výchova. Na školách
vyučujeme 35 hodín, na základných školách vyučujeme 245 žiakov a na piatich stredných
školách 47 žiakov. Spolu je to 292 žiakov. V zbore vyučujú náboženstvo zboroví farári, sestra
farárka L. Wagnerová, učiteľky PhDr. Kvetoslava Klimková, ktorá zastupovala brata farára J.
Bakalára počas PN, Mgr. Božena Štefániková, Mgr. Marek Ilenin a katechétka Emília Drobná.
Pán nech požehnáva aj túto náročnú prácu, za ktorú v mene cirkevného zboru ďakujem a prajem
vyučujúcim Božej milosti a požehnania v službe našim deťom.
Vyučovanie evanjelického náboženstva v šk. roku 2016/2017

U T O R O K

PONDELOK

DEŇ

ŠKOLA

ROČNÍK

ČAS

VYUČUJÚCI

ZŠ Lesnícka

11.40 – 12.25

1–4

Mgr. E. Drobná

ZŠ Lesnícka

12.35 – 13.20

5–9

Mgr. E. Drobná

ZŠ Kúpeľná

12.45 – 13.30

1–4

Mgr. B. Štefániková

ZŠ Kúpeľná

14.00 – 14.45

5–9

Mgr. B. Štefániková

ZŠ Májové námestie

13.40 – 14.25

1–4

Mgr. E. Drobná

ZŠ Májové námestie

14.30 – 15.15

5–9

Mgr. E. Drobná

PaSA

7.05 – 7.50

1–2

Mgr. J. Bakalár

ESŠ

8.00 – 8.45

I.O

Mgr. J. Bakalár

ESŠ

8.50 – 9.35

III.O

Mgr. J. Bakalár

12.45 – 13.30

1–4

Mgr. E. Drobná

ZŠ Šrobárova
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STREDA
ŠTVRTOK

Piatok

ZŠ Šmeralova

12.45 – 13.30

1–4

Mgr. L. Wagnerová

ZŠ Bajerov

13.20 – 14.05

1–9

Mgr. J. Bakalár

SZŠ

13.40 – 15.10

1

ZŠ Petrovany

13.40 – 14.25

1–9

Mgr. M. Ilenin

ZŠ Šrobárova

13.45 – 14.25

5–9

Mgr. E. Drobná

ZŠ M. Nešpora

14.30 – 14.45

1–9

Mgr. B. Štefániková

ZŠ Sibírska

14.45– 15.25

1–9

Mgr. E. Drobná

ZŠ Ľubotice

7.15 – 7.55

1–9

Mgr. E. Drobná

SPŠ Strojnícka

8.00 – 8.45

1–2

Mgr. O. Koč

ZŠ Bajkalská

12.50 – 13.35

1–4

Mgr. E. Drobná

ZŠ Bajkalská

13.35 – 14.15

5–9

Mgr. E. Drobná

ZŠ Svinia

13.00 – 13.30

5–9

Mgr. L. Wagnerová

ZŠ Kojatice

13.45 – 14.15

1–4

Mgr. L. Wagnerová

ZŠ Važecká

13.45 – 14.30

5–9

Mgr. O. Koč

ZŠ Prostejovská

14.00 – 14.45

1–9

Mgr. B. Štefániková

ZŠ Mukačevská

14.30 – 15.10

1–9

Mgr. E. Drobná

Mgr. O. Koč

ESŠ

8.00 – 8.45

I.O

Mgr. J. Bakalár

ESŠ

8.50 – 9.35

III.O

Mgr. J. Bakalár

Gym. Konštantínova

13.30 – 14.15

1–2

Mgr. O. Koč

ZŠ V. Šariš

13.20 – 14.05

1–9

Mgr. J. Bakalár

ZŠ Čs. armády

12.45 – 13.30

1–3

Mgr. E. Drobná

ZŠ Čs. armády

13.45 – 14.25

4–6

Mgr. E. Drobná

ZŠ Čs. armády

14.30 –15.10

7–9

Mgr. E. Drobná

ZŠ M. Slovenskej

12.45 – 13.30

1–9

Mgr. B. Štefániková

GJAR

13.10 – 14.15

1–2

Mgr. O. Koč

9.3. EKG – spolupráca
Ďakujeme za milosť v ďalšom priestore formovania našich detí v priestoroch našej ESŠ.
Pri 20. výročí znovuobnovenia činnosti EKG sme svedkami formovania novej generácia, ktorá
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nám bola zverená. Znova si uvedomujem že pri výchove je potrebná zodpovedná teologická
práca, ak má byť výchova budujúca vieru a prehlbujúca vieru. Som presvedčený o tom, že viera
a veda nestoja proti sebe, ale sa navzájom dopĺňajú. Každému štúdiu Slova musí predchádzať
hlboká exegetická práca. Teológia, a v rámci nej výklad slova, má byť „školou viery“. Som
presvedčený o tom, že naši veriaci, naši žiaci a študenti, túžia po chutnom a výberovo bohatom
duchovnom pokrme, nie po nejakom kazateľskom fast-foode, ani po nestráviteľných pokrmoch.
Po poctivej príprave prinesme na služby Božie pre študentov v stredu občerstvujúcu,
zrozumiteľnú kázeň, zároveň oslovujúcu srdce aj myseľ, aby pôsobením zvestovaného slova
mohlo nastať v srdciach študentov, a potom skrze nich aj v našich zboroch, prebudenie a obnova.
Ďakujeme za službu všetkým pedagógom a tešíme sa zo zapájania školy do života cirkevného
zboru a programu v rámci sl. Božích. Buďme vďační za tento darovaný priestor formovania
a podporujme, budujme a chráňme si ho.

9.4. Teológovia v zbore
Teológovia z nášho zboru sa zapájali aj do života a práce v cirkevnom zbore a poslúžili
pri VP, na službách Božích. Brat Marek Ilenin ukončil štúdium na EBF UK v Bratislave, brat
Samuel Sabol je na teologickej fakulte v Lipsku na študijnom pobyte a v nemeckom Tübingene
študuje brat Ondrej Kotsch. Ďakujem našim študentom za pomoc v cirkevnom zbore a prajeme
im Božej milosti, pomoci, ochrany a požehnania v štúdiu a v živote.

10. Činnosť presbyterstva, výborov a konventy
Ďakujem za službu všetkým členom zborového presbyterstva. Naša služba má začínať pri
Božom slove, ktoré nás usmerňuje, motivuje a povzbudzuje. Príkladom je nám v tom sám
reformátor Dr. M. Luther, ktorý vyznáva: „Po niekoľko rokov som každých dvanásť mesiacov
dvakrát prečítal celú Bibliu. Je to veľký a mohutný strom, na ktorom je každé slovo mocným
konárom. Dobre som zatriasol každým konárom v túžbe vedieť, čo je na ňom a čo mi môže dať.
A zatrasenie ma nikdy nesklamalo. Proti diablovi, svetu, telu a všetkým zlým myšlienkam je
najlepšie zaoberať sa Božím Slovom, rozprávať a uvažovať o ňom.“ Preto sme vždy naše
zasadnutia začínali spevom nábožnej piesne, Božím slovom a modlitbou.
10. februára – 1. zasadnutie zborového presbyterstva. Zborové presbyterstvo prejednalo
Kňazskú správu o duchovnom živote a hmotnom hospodárení cirkevného zboru za rok 2015
a návrh rozpočtu CZ na rok 2016 a plán práce na rok 2016. Ďalej zborové presbyterstvo
prejednalo správu o hospodárení spoločnosti Patmos s. r. o. za rok 2015, správu o hospodárení
Relevantu za rok 2015 a odporučilo všetky vyššie prejednané materiály na schválenie výročnému
zborovému konventu. Zasadnutie zborového presbyterstva prišiel na chvíľu pozdraviť brat farár
Ján Bakalár, ktorý sa práve vrátil domov z hospitalizácie v Bratislave, kde bol od začiatku roka –
od 13. januára.
28. februára – zasadnutie výročného zborového konventu.
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Uznesenie ZK č. 7/2016:
Zborový konvent CZ ECAV Prešov poveruje predsedníctvo CZ ECAV Prešov spracovaním
nových Stanov spoločnosti Patmos s .r. o. V zmysle týchto nových Stanov spoločnosti Patmos s. r.
o. bude Valným zhromaždením spoločnosti Patmos s. r. o. presbyterstvo CZ ECAV Prešov.
Uznesenie ZK č. 8/2016:
Zborový konvent CZ ECAV Prešov poveruje presbyterstvo CZ ECAV Prešov prípravou návrhu
úpravy zborového štatútu v bode 4. písmeno a)., ktorý sa týka dĺžky predsedníctva zborových
farárov (1 rok) a ich striedania vo funkcii predsedajúceho farára na výročnom zborovom
konvente CZ.
29. mája - zasadnutie filiálneho konventu v Rokycanoch
Na tomto zasadnutí cirkevníkov fílie Rokycany sa prediskutovala situácia odpredaja pozemku
a spustila sa príprava v rámci CPP na jeho odpredaj.
19. júna – 4. nedeľa po Svätej Trojici Konal sa volebný konvent, na ktorom sa volil dozorca
ŠZS PhDr. Marián Damankoš, PhD, doterajší zástupca seniorátneho dozorcu. Za bolo 342 hlasov
z 358 zapísaných voličov.
24. júla - v 9. nedeľu po Svätej Trojici na službách Božích sa konal mimoriadny zborový
konvent s jediným bodom programu – predaj pozemku v Rokycanoch. Konvent prijal
nasledovné uznesenie:
Konvent CZ ECAV Prešov schvaľuje predaj pozemku v KÚ obce Rokycany, p. č. 412/18
o výmere 1 585 m2 v cene 5,56 eur/m2- za súhrnnú cenu 8 800,00 eur.
19. septembra – 2. zasadnutie zborového a kandidačného presbyterstva
Zborové presbyterstvo CZ ECAV Prešov schválilo vyhlásenie celozborovej zbierky na
rekonštrukciu strechy zborového domu PATMOS s označením „1000 evanjelikov - darcov po
100 €“.
V ďalšej časti sa konalo 3. zasadnutie kandidačného presbyterstva, ktorému predsedalo
predsedníctvo ŠZ seniorátu – brat senior Ján Velebír a brat seniorálny dozorca Marián
Damankoš. Bratovi Milanovi Dreveňákovi, zborovému dozorcovi, uplynulo 24.10.2016 funkčné
obdobie po 6-ich rokoch od zvolenia do funkcie. Bolo potrebné navrhnúť na ďalšie volebné
obdobie kandidáta na túto funkciu. Brat Dreveňák nechce z dôvodov pracovnej zaneprázdnenosti
kandidovať na funkciu aj na tretie volebné obdobie. Brat farár Bakalár navrhol ako kandidáta
doterajšieho zástupcu dozorcu Miroslava Čurlíka, ktorý s návrhom súhlasil a doložil aj písomný
súhlas s kandidatúrou na dozorcu CZ ECAV Prešov.
16. októbra - na službách Božích sa konal mimoriadny konvent s voľbou zborového dozorcu.
Na konvente sa prezentovalo 307 voličov oprávnených hlasovať. Hlasovanie bolo tajné.
Výsledky hlasovania: počet vydaných hlasovacích lístkov 307, počet odovzdaných hlasovacích
lístkov 302, za platných 298, neplatných 2. Mgr. Miroslav Čurlík bol zvolený za zborového
dozorcu nášho zboru od 16. októbra 2016 do 16. októbra 2022.
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16. októbra – 4. zasadnutie zborového presbyterstva
Príprava zmluvy o dielo k rekonštrukcií zborového domu Patmos, schválenie zakúpenia PC pre
FÚ Prešov, Jazdecký areál – zamietnutie žiadosti o vecné bremeno v dĺžke 26 metrov, vzdanie sa
funkcie presbytera brata Petra Michalčíka a poďakovanie za doterajšiu prácu, odsúhlasenie
zborovej ofery pre sestru S. Krhnavú, informácia o konaní slávnostnej Akadémie pri 20. výročí
znovuobnovenej činnosti EKG.
8. novembra – 5. zasadnutie zborového presbyterstva
Príprava volebného konventu a návrh kandidátov, poďakovanie bratovi doterajšiemu dozorcovi
M. Dreveňákovi v chráme – poverený predsedajúci farár, informácie o prácach na zborovom
dome, kontrola uznesení.
20. novembra, posledná nedeľa cirkevného roku – v rámci služieb Božích sa konal volebný
konvent s voľbou:
zástupcu zborového dozorcu – zvolený bol Miroslav Iľko
predsedu hospodárskeho výboru - zvolený bol Viktor Čop
riadneho člena zborového presbyterstva - zvolený bol Milan Dreveňák.
20. novembra – 6. zasadnutie zborového presbyterstva po sl. Božích
Jediným bodom programu bolo schválenie žiadosti o zahraničnú pomoc na rekonštrukciu strechy
z GAW – Gustav Adolf Werku, ktorú pripravil brat dozorca M. Čurlík.
17. decembra - 7. zasadnutie zborového presbyterstva
Informácie o rekonštrukčných prácach na zborovom dome Patmos, dohoda s námestnou farárkou
na kaplánskom mieste, poďakovanie za požehnanie a práce v roku 2016, príprava VMV aktivít
v CZ, dištrikte, senioráte a v ECAV.
15.1.2017 – 1. zasadnutie zborového konventu
Konvent v zmysle CPP odsúhlasil text kúpnej zmluvy na predaj pozemku v KÚ obce Rokycany,
p. č. 412/18, o výmere 1 585 m2 – cena 8 800,00 eur.
23.1.2017 – 1. zasadnutie zborového presbyterstva
Presbyterstvo sa zaoberalo plnením uznesení konventu a presbyterstva a prípravou kňazskej
správy za rok 2016.
15.2.2017 – 2. zasadnutie zborového presbyterstva
Presbyterstvo sa zaoberalo prípravou Výročného konventu za rok 2016 v CZ ECAV Prešov,
ktorý sa bude konať 26.2.2017
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11. Diakonická práca v zbore
Ak má táto práca v cirkevnom zbore napredovať, musíme jej venovať väčšiu pozornosť
a v rámci cirkevného zboru je začleniť do VMV práce, pripraviť štatút zborovej diakonie a víziu
a rozvoj tejto práce tak, aby sme sa mohli všetci tešiť zo služby, ktorá sa bude dotýkať sŕdc ľudí.
Ďakujem všetkým, ktorí vykonávajú návštevnú službu a pomáhajú zvládnuť náročné životné
situácie. Pre túto VMV prácu by sme mali vyčleniť aj finančné prostriedky – časť z CP a potom
prostriedky, ktorými podporujú CZ dobrovoľní pravidelní prispievatelia.

12. Prehľad udalostí v zbore za rok 2016
6. až 10. januára 2016 – spolu s Cirkvou bratskou, Apoštolskou cirkvou, Bratskou jednotou
baptistov, Cirkvou adventistov siedmeho dňa a našou cirkvou (pozri priložený rozpis) sa konal
Aliančný modlitebný týždeň. Téma: „Vitajte doma” (Lk 15, 11 - 32)
Dátum

Deň

Čas

Miesto

Kázal

Text Lk 15

6.1.2016

Streda

18:00

Kostol ECAV

Ján Šolc - ASD Verše 11 - 12

7.1.2016

Štvrtok

18:00

BJB – Archa

Martin Jurčo

Verše 13 - 19

8.1.2016

Piatok

18:00

AC – Archa

Michal Lapčák

Verše 20 - 24

9.1.2016

Sobota

18:00

Modlitebňa CASD

Ján Bakalár

Verše 25 - 30

10.1.2016

Nedeľa

18:00

Modlitebňa CB

ECAV mládež

Verše 31 - 32

12. januára 2016 – 25. augusta 2016 – brat farár J. Bakalár je PN (Bratislava ONÚ, Prešov).
18. až 25. januára – sa konal Ekumenický modlitebný týždeň na tému: Povolaní zvestovať
veľké skutky Pánove, Prvý Petrov list 2,9 s týmto programom:
18.1.2016 o 17:00 Konkatedrála svätého Mikuláša
20.1.2016 o 18:00 modlitebňa Cirkvi bratskej
21.1.2016 o 18:00 Chrám svätej Trojice – kázal dekan Jozef Dronzek – Rímskokatolícka cirkev
22.1.2016 o 17:30 Katedrála svätého Jána Krstiteľa

7. februára – na službách Božích sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia
dlhoročného zborového farára, biskupa v. v. Jána Midriaka, ktorý zomrel vo veku
nedožitých 86 rokov práve 7. februára 2015. Na službách Božích poslúžil zborový
spevokol, kázal brat farár Ondrej Koč.
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10. februára – sa konalo zasadnutie zborového presbyterstva. Zborové presbyterstvo prejednalo
Kňazskú správu o duchovnom živote a hmotnom hospodárení cirkevného zboru za rok 20015
a návrh rozpočtu CZ na rok 2016 a plán práce na rok 2016. Ďalej zborové presbyterstvo
prejednalo správu o hospodárení spoločnosti Patmos s.r.o. za rok 2015, správu o hospodárení
Relevantu za rok 2015 a odporučilo všetky vyššie prejednané materiály na schválenie výročnému
zborovému konventu. Zasadnutie zborového presbyterstva prišiel na chvíľu pozdraviť brat farár
Ján Bakalár, ktorý sa dnes vrátil domov z hospitalizácie v Bratislave, kde bol od začiatku
januára.
28. februára - v rámci hlavných služieb Božích o 9:00 hod. sa uskutočnil výročný zborový
konvent za rok 2015. Kňazskú správu o duchovnom živote a hmotnom hospodárení cirkevného
zboru podal brat Ondrej Koč, predsedajúci zborový farár.
Zborový konvent schválil:
- kňazskú správu za rok 2015
- správu o hospodárení CZ za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016
- správu o hospodárení a výsledok účtovnej ročnej závierky za rok 2015 spoločnosti Patmos
- správu o činnosti a hospodárení Relevant, n. o. za rok 2015 spoločnosti Patmos
Zborový konvent zvolil Štefana Hadbavného za kurátora v Rokycanoch na najbližšie 6-ročné
obdobie. Brat Hadbavný už túto funkciu vykonával do roku 2012, od roku 2012 až doteraz nebol
pre nezáujem v Rokycanoch riadne zvolený kurátor.
Zborový konvent schválil uznesenie, ktorým poveril brata farára Ondreja Koča, aby zastával
funkciu predsedajúceho zborového farára až do ukončenia práceneschopnosti brata farára Jána
Bakalára, ktorý prevezme túto funkciu dňom ukončenia práceneschopnosti
Brat farár Ondrej Koč poďakoval bratovi Jánovi Partilovi za jeho doterajšiu funkciu kurátora vo
Veľkom Šariši, ktorú vykonával od roku 2000 (brat Partila požiadal predsedníctvo CZ
o uvoľnenie z tejto funkcie z dôvodu zmeny pôsobiska v Bratislave).
Prvý marcový víkend (4. - 6.3.2016) sa v Prešove konal 27. konferencia Modlitebného
spoločenstva, ktorej téma bola zameraná na Ježiša Krista v súvislosti s veršom z Listu Židom 13,
8:
„Ježiš Kristus ten istý, včera, dnes i naveky.“
Zamyslenia nad Božím slovom, piesne a hlavne modlitby boli ústredným programom
konferencie. V rámci konferencie poslúžil prednáškou zb. farár Ján Bakalár a v mene CZ
pozdravil účastníkov konferencie, pre ktorých občerstvenie a pohostenie pripravili sestry z nášho
CZ, za čo im patrí úprimné poďakovanie. Na sl. Božích 6. 3. 2016 kázal brat biskup VD S. Sabol
a VP v CZ a pre účastníkov konferencie prislúžil brat farár S. Kocka z CZ Košice.
6. marca 2016 - konal sa Svetový deň modlitieb žien v chráme gr. katolíckej cirkvi na Sídlisku
III. Program pripravili ženy z Kuby pod heslom: „Kto prijíma dieťa, prijíma mňa.“ Za náš zbor
sa stretnutia zúčastnili sestry: Anna Bakalárová, Anna Garanová a Anna Štetinová - kantorka.
19. marca 2016 - v CZ ECAV v Lopúchove sa konal seniorálny konvent ŠZS.
3. marca 2016 Divadelné predstavenie – Tieňová hra – Pašie v podaní mládeže z ECAV Slov.
Komloš (Maďarsko) pod vedením zb. farára Atillu Spiszáka. Predstavenie sa konalo v dvorane
BÚ VD ECAV, všetkých v chráme sv. trojice pozdravil a privítal domáci farár J. Bakalár
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4. apríla - Sestra farárka L. Wagnerová ukončila materskú dovolenku a vrátila sa do služby
ako nám. farárka na kaplánskom mieste v CZ ECAV Prešov.
1. mája, 5. nedeľa po Veľkej noci – na službách Božích o 9:00 hod. kázala sestra farárka Lenka
Wagnerová, ktorá sa po materskej dovolenke vrátila do služby. Sestra farárka bola na materskej
dovolenke nepretržite od 10.1.2010. Má troch synov vo veku: sedem, štyri a jeden a pol roka.
Materskú dovolenku ukončila aj v snahe riešiť situáciu v zbore, zapríčinenú dlhodobo
nemocným bratom farárom Jánom Bakalárom. Na službách Božích programom poslúžili žiaci
ESŠ.
8. mája, 5. nedeľa po Vstúpení - konala sa slávnosť konfirmácie, brat farár Ondrej Koč
(vypomáhala sestra farárka Lenka Wagnerová) konfirmovaných bolo 31 konfirmandov.
12. mája - Koncert v Chráme Sv. Trojice – E. Daniel
22. mája, Svätá Trojica, pamiatka posvätenia chrámu – na službách Božích o 9:00 hod. kázal
brat farár Dušan Cina, riaditeľ biskupského úradu VD ECAV (brat farár Ondrej Koč bol
hospitalizovaný v nemocnici, brat farár Ján Bakalár je dlhodobo nemocný, sestra farárka Lenka
Wagnerová slúžila v Kojaticiach a Janove). Na službách Božích dvoma piesňami poslúžil
zborový spevokol. Brat farár Dušan Cina poslúžil aj na službách Božích o 11:00 hod.
v Podhradíku.
27. mája- Garden Party vo farskej záhrade, ktorá bola (a stále je) vždy pre našich nových
konfirmandov.
10. až 11. júna – v Prešove sa konala Synoda ECAV, poslúžil spevokol SION na sl. Božích na
úvod Synody v chráme. Synoda ECAV na Slovensku sa konala v Prešove pri príležitosti 470.
výročia Prešovskej synody. Slávnostný misijný večerný program sa konal v chráme Božom Sv.
Trojice v sobotu.
18. júna – v Kukovej sa konala Dávidova harfa 2016.
19. júna – v rámci služieb Božích o 9:00 hod. sa konal volebný konvent s voľbou dozorcu ŠZ
seniorátu. Doterajšiemu dozorcovi ŠZ seniorátu JUDr. Jurajovi Gállovi končí druhé funkčné
obdobie a v ďalšom funkčnom období už nechce kandidovať. Jediným kandidátom, ktorého na
túto funkciu nominovalo kandidačné presbyterstvo ŠZ seniorátu je PhDr. Marián Damankoš,
PhD, súčasný zástupca dozorcu ŠZ seniorátu, člen nášho cirkevného zboru, riaditeľ ESŠ
v Prešove. Volebnému konventu predsedal brat farár Ondrej Koč a brat zborový dozorca Milan
Dreveňák, voľba bola tajná s týmto výsledkom: odovzdaných bolo 358 volebných lístkov, za
hlasovalo 342 členov, proti boli 12 členovia, 4 volebné lístky boli neplatné.
26. júna – v piatu nedeľu po Svätej Trojici sa poobede na fare konalo stretnutie detí a rodičov na
záver školského roka spolu s dorastom na celo-zborovej opekačke 26.6.2016.
Na večerných službách Božích boli do zboru po predchádzajúcej duchovnej a katechetickej
príprave prijatí:
Paula Součková, rod. Tatarková nar. 25. 2. 1992 v Prešove pokrstená v r. kat. cirkvi,
Michal Pončák, nar. 9. 5. 1991 v Prešove pokrstený v r. kat. cirkvi,
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Jordán Motýľ, nar. 25. 5. 1992 v Prešove pokrstený v r. kat. cirkvi,
Richar Glankovič, nar. 10. 3. 1994 v Prešove pokrstený v r. kat. cirkvi,
Katarína Leláková, nar. 6. 2. 1994 v Prešove pokrstená v r. kat. cirkvi,
Viera Hubová, nar. 5. 1. 1959 v Prešove pokrstená v r. kat. cirkvi.
Pokrstená bola: Jana Skubanová, rod. Olejárová, nar. 18. 8. 1977 v Prešove
Konfirmovaní boli:
Peter Sýkora, nar. 18. 1. 1990 v Prešove, pokrstený 3. 3. 1990 v Prešove a
Peter Sabo, nar. 7. 1. 1988 v Humennom, pokrstený 23. 1. 1988 v Hanušovciach n/T.
10. júla – v 7. nedeľu po Svätej Trojici na službách Božích sa zúčastnili aj mládežníci z Atlanty
z USA, ktorí vyučovali anglický jazyk na tohtoročnom Kecy Camp-e. Vo svojom príhovore
vyjadrili radosť a vďačnosť Pánu Bohu za účasť na dnešných službách Božích v našom chráme,
pripomenuli, že oni u nich doma sa v zbore modlia za náš cirkevný zbor a vyzvali nás
k recipročným modlitbám za ich zbor v Atlante.
Sestra farárka Lenka Wagnerová oznámila výsledky volieb na funkciu dozorcu ŠZ seniorátu, do
funkcie bol zvolený PhDr. Marián Damankoš, PhD zo ziskom 97,43 % hlasov v celom senioráte.
16. júla 2016 - pri príležitosti 70. narodenín sme pozdravili brata V. Ferenca, ktorý pomáha v CZ
aj na dôchodku. Vyprosujeme pre neho a celú rodinku Božiu milosť i požehnanie.
22. júla – na fare sa konalo zasadnutie zborového presbyterstva. Zborové presbyterstvo na tomto
zasadnutí prijalo nasledovné uznesenie:
Zborové presbyterstvo CZ ECAV Prešov odporúča Konventu CZ ECAV Prešov schváliť predaj
pozemku v KÚ obce Rokycany, p. č. 412/18, o výmere 1 585 m2 v cene 5,56 eur/m2 - za súhrnnú
cenu 8 800,00 eur.
24. júla - v 9. nedeľu po Svätej Trojici na službách Božích sa konal mimoriadny zborový
konvent s jediným bodom programu – predaj pozemku v Rokycanoch. Konvent prijal
nasledovné uznesenie:
Konvent CZ ECAV Prešov schvaľuje predaj pozemku v KÚ obce Rokycany, p. č. 412/18
o výmere 1 585 m2 v cene 5,56 eur/m2- za súhrnnú cenu 8 800,00 eur.
26. júl – celozborová opekačka v farskej záhrade
7. augusta – pri príležitosti 15. výročia posvätenia modlitebne konali sa v Kojaticiach slávnostné
služby Božie, na ktorých kázal kojatický rodák brat Pavol Kušnír - farár vo Vysokých Tatrách.
15. až 21. augusta – v Mníchovskom Potoku sa konal detský biblický tábor.
21. augusta - v 13. nedeľu po Svätej Trojici na službách Božích kázal brat farár Ján Bakalár, na
organe hral Vladko Andráš, kantor z CZ Batizovce, programom poslúžili detí, ktoré sa pred
službami Božími vrátili z detského biblického tábora.
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28. augusta - poslúžil brat farár J. Bakalár na zborovom dni v CZ Sabinov zvesťou Božieho
slova: „Hľadajte najprv kráľovstvo Božie...“
5. septembra - v Chráme Sv. trojice o 10:00 hod. na slávnostných sl. Božích s Večerou
Pánovou, ktoré sa konali pri príležitosti otvorenia nového školského roka, ako aj pri 20. výročí
znovuotvorenia školy. Za cirkevný zbor pozdravil domáci farár J. Bakalár textom: 2 Tim 4, 17.
19. septembra – na fare sa konalo zasadnutie zborového presbyterstva.
Zborové presbyterstvo CZ ECAV Prešov schválilo vyhlásenie celozborovej zbierky na
rekonštrukciu strechy zborového domu PATMOS s označením „1000 evanjelikov - darcov po
100 €“.
V ďalšej časti sa konalo kandidačné presbyterstvo, ktorému predsedalo predsedníctvo ŠZ
seniorátu – brat senior Ján Velebír a brat seniorálny dozorca Marián Damankoš.
Bratovi Milanovi Dreveňákovi, zborovému dozorcovi, uplynie 24. 10. 2016 funkčné obdobie po
6-ich rokoch od zvolenia do funkcie. Bolo potrebné navrhnúť na ďalšie volebné obdobie
kandidáta na túto funkciu. Brat Dreveňák nechce z dôvodov pracovnej zaneprázdnenosti
kandidovať na funkciu aj na tretie volebné obdobie. Brat farár Bakalár navrhol ako kandidáta
doterajšieho zástupcu dozorcu Miroslava Čurlíka, ktorý s návrhom súhlasil a doložil aj písomný
súhlas s kandidatúrou na dozorcu CZ ECAV Prešov.
Mimoriadny konvent s voľbou zborového dozorcu bol určený na 16. 10. 2016.
4. októbra - stretnutie s primátorkou mesta a zástupcami jednotlivých cirkví, stretnutia sa
zúčastnil predsedajúci farár.
9. októbra - na službách Božích kázal brat farár Ondrej Koč, v rámci mesiaca úcty k starším
programom poslúžili žiaci ESŠ.
16. októbra - na službách Božích sa konal mimoriadny konvent s voľbou zborového dozorcu.
Na konvente sa prezentovalo 307 voličov oprávnených hlasovať. Hlasovanie bolo tajné.
Výsledky hlasovania: počet vydaných hlasovacích lístkov 307, počet odovzdaných hlasovacích
lístkov 302, za platných 298, neplatných 2.
Mgr. Miroslav Čurlík bol zvolený za zborového dozorcu nášho zboru od 16. októbra 2016 do 16.
októbra 2022.
Na službách Božích sa zúčastnili hostia z cirkevného zboru z Nitry s bratom farárom Ivanom
Eľkom, ktorý pozdravil CZ a povzbudivo hodnotil situáciu v ŠZS a v CZ ECAV Prešov.
Na večerných službách Božích bol do funkcie seniorálneho dozorcu uvedený novozvolený
seniorálny dozorca brat PhDr. Marián Damankoš, PhD. Slávnostný akt vykonal brat biskup VD
Slavomír Sabol za účasti predsedníctiev cirkevných zborov ŠZ seniorátu.
17. októbra – bola zahájená rekonštrukcia strechy zborového domu Patmos.
23. októbra – v Bardejove sa začal misijný projekt „Oslobodení Božou milosťou“, ktorým sa
začali v našej cirkvi oslavy 500. výročia reformácie. Na slávnosti prevzali z rúk generálneho
biskupa ECAV brata Miloša Klátika Pamätnú medailu títo bratia z nášho cirkevného zboru:
JUDR. Juraj Gál, PhDr. Marián Damankoš, PhD., Prof. PhDr. Milan Portík, PhD., Ing. Milan
Dreveňák, Mgr. Ján Bakalár, Mgr. Ondrej Koč st. a Mgr. Ján Velebír st.
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27. októbra – PKO Čierny orol, konala sa slávnostná Akadémia pri 20. výročí znovuobnovenia
práce a činnosti EKG za účasti zborových farárov a pozvaných hostí, za CZ zbor pozdravil
predsedajúci farár.
30. októbra – na službách Božích v Prešove aj v Rokycanoch poslúžil zvesťou slova Božieho
brat farár Roman Pawlas z Tomaszowa Mazowieckého. V CZ sme zahájili slávnosť 500. výročia
reformácie.
31. októbra – na službách Božích na deň Pamiatky reformácie poslúžil zvesťou slova Božieho
domáci brat farár J. Bakalár a oslovujúcim pozdravom povzbudil prítomných brat farár Roman
Pawlas z Tomaszowa Mazowieckého, ktorý bol spolu s manželkou Evou na návšteve v našom
zbore.
1. novembra – účasť brata farára J. Bakalára na pohrebnej rozlúčke s bratom farárom Michalom
Hreškom v chráme Božom v Košiciach, (narodený 13.2.1930 v Bracovciach, fílii cirkevného
zboru Pozdišovce, zomrel 28.10.2016 v Košiciach).
4. novembra – približne 40 mládežníkov, dorasťákov a konfirmandov z nášho zboru sa
zúčastnilo víkendového pobytu v Kukovej. V nedeľu piesňou poslúžili na službách Božích
v Kukovej.
6. novembra – stretnutie spevokolov ŠZS, kázňou poslúžil br.farár J. Bakalár (Žalm 130) a
cirkevný zbor pripravil pohostenie
8. novembra – na fare sa konalo zasadnutie zborového presbyterstva.
13. novembra – v rámci služieb Božích bola inštalácia novozvoleného zborového dozorcu brata
Miroslava Čurlíka, inštaláciu vykonal senior Šarišsko – zemplínskeho seniorátu brat Ján Velebír.
Na službách Božích sa domáci bratia farári v mene cirkevného zboru poďakovali za 12-ročnú
službu vo funkcii doterajšiemu zborovému dozorcovi bratovi Milanovi Dreveňákovi a popriali
Božej milosti a požehnania uvedenému dozorcovi M. Čurlíkovi
20. novembra, posledná nedeľa cirkevného roku – v rámci služieb Božích sa konal volebný
konvent s voľbou:
zástupcu zborového dozorcu – zvolený bol Miroslav Iľko
predsedu hospodárskeho výboru - zvolený bol Viktor Čop
riadneho člena zborového presbyterstva - zvolený bol Milan Dreveňák.
Na službách Božích spevom poslúžili bratia speváckeho zboru a manželka brata farára Daniela
Kaczmarczyka z Wicleffovej misie z Čiech, ktorí poslúžili v CZ v piatok 18. novembra
konfirmandom a dorastu.
6. decembra – na stretnutí sestier na fare sa zúčastnila aj sestra Mária Dudášová (vdova po
nebohom bratovi farárovi Ľudovítovi Dudášovi, v súčasnosti žije v Košiciach pri najmladšej
dcére), ktorá sa v týchto dňoch dožila vzácneho jubilea 90 rokov, ktorú za CZ zbor pozdravil brat
farár Ján Bakalár.
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14. decembra – v kaplnke v Zariadení pre seniorov Náruč na Veselej ulici sa konali služby
Božie s Večerou Pánovou. Zvesťou slova Božieho a prislúžením VP poslúžil zb. farár Ján
Bakalár.
16. decembra – vo veľkej zborovej sieni na fare sa konalo vystúpenie žiakov EKG.
Predstavenie: Začiatok je keď, alebo... O náprave človeka, bolo pripravené pri príležitosti
20.výročia znovuobnovenia školy a po prvýkrát sa odohralo dňa 27. V PKO Čierny orol. Na fare
sa pre veľký záujem hralo ešte raz. Gymnazistov prišlo podporiť okolo 130 divákov.
17. decembra – na fare sa konalo zasadnutie zborového presbyterstva, ktoré sa končilo
spoločným posedením pri kapustnici a vďakou za požehnanie počas celého roka.
18. decembra – v rámci služieb Božích sa konal úvod novozvolených pracovníkov cirkevného
zboru: zástupcu zborového dozorcu Miroslava Iľka, predsedu hospodárskeho výboru Viktora
Čopa a novozvoleného člena zborového presbyterstva Milana Dreveňáka. Úvod vykonal zborový
farár Ján Bakalár na text: „Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil
a dal život ako výkupné za mnohých.“ ( Mk 10, 45)
Na službách Božích poslúžila hudobná skupina EKG, v mene školy za požehnanú spoluprácu
s cirkevným zborom v roku 2016 poďakovala profesorka školy sestra Soňa Grestyová.
20. decembra - v klubovni Puzzle sa konala ďakovná slávnosť za prítomnosti zborových
farárov, zástupcov mesta, a iných podporovateľov Relevantu n. o., pri príležitosti 10. výročia
založenia neziskovej organizácie.
30. decembra 2016 – 2. januára 2017 – ROS a mládež pripravili spoločný tábor
v Mníchovskom potoku. Účastníkom sa prihovoril na heslo roka Ezechiel 36, 26 zb. farár J.
Bakalár a prislúžil VP.

13. Nebezpečné vplyvy
Mnohí evanjelici zabudli na dôležitosť biblického učenia. Je nutné vysloviť, že v našich
cirkevných zboroch je dlhoročným kresťanom veľká časť Biblie úplne neznáma. Mnohé texty zo
Starého zákona nečítali. Obsah prorockých kníh Ezechiela či Jeremiáša nie sú známe. Aj pri
našich deťoch chýbajú základné znalosti kresťanskej viery. Nič nerobíme s Augsburským
vyznaním, nekonáme kurzy základov viery, nádherné posolstvo reformácie (31. októbra 2017 sa
oslavuje 500. výročie začiatku reformácie, za ktorý považujú mnohé evanjelické cirkvi udalosť,
kedy boli na bránu Wittenbergského kostola pribité tézy Martina Luthera): vyznačujúce sa
slovom „jedine” (latinsky sola alebo solus): jedine Kristus, jedine Biblia – Písmo sväté, jedine
milosť, jedine viera, sme ohraničili len na kusé informácie. K tomu treba ešte pridať
pozorovanie z posledných rokov, čo všetko sa vyskytuje v cirkvi: škriepky, spory z rozličných
táborov, názorov, nielen od konzervatívcov. Namiesto toho, aby sme hľadali stratených,
oslovovali ich evanjeliom, starali sa o stratený svet bez Boha, rinčia slová a hlavy sa otĺkajú pre
udržanie starých pozícií. Rozšírili sa vojnové maniere, používajú sa polopravdy ako berná minca,
ide sa priamym útokom proti tým, čo majú iný názor. Máme plno zbožných slov, ale nieto
skutkov lásky. Málo sa pestuje osobná zbožnosť!
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Naša doba je duchovne i spoločensky veľmi zložitá a hlavne našu cirkev vážne skúša. Na
rozdiel od rím. kat. cirkvi a iných protestantských cirkví, sa počet evanjelikov zmenšil medzi r.
2001 a 2011 o 50 tis. osôb, na asi 320 tis. Z nich asi 100 tis. žije mimo cirkvi, 200 tis. v cirkvi,
s rozličným stupňom záujmu o návštevu jej zhromaždení. V našom meste žije mimo cirkvi 1100
evanjelikov. Každému z nás musí byť jasné, že ani našu cirkev a ani náš cirkevný zbor nečaká
nejaká pyšná spanilá jazda, ale húževnatý, poctivý zápas o každého človeka bez rozdielu veku,
aby mohol počuť evanjelium, aby zažil úprimné osobné prebudenie pre život vo viere v Pána
Ježiša Krista, aby mohol čerpať zo života v spoločenstve cirkvi, aby jednoduchá služba,
odhodlanie úprimne kresťansky žiť a prežívaná súnaležitosť s údelom cirkevného zboru, mali
v jeho živote pevné miesto. Jeden nevyhnutný predpoklad k takémuto zápasu – je naše nové
srdce, silný tím spolupracovníkov, skutočných služobníkov. Bez neho dnes ani v budúcnosti
v ECAV a ani v cirkevnom zbore neobstojíme.

14. Pastorálna činnosť
V NOÚ v Bratislave som osobne skúsil a spoznal, aké dôležité sú pastorálne návštevy, za
všetky úprimne ďakujem. Sám sa snažím na tento rozmer mojej služby a práce nezabúdať. Za
uplynulý rok bolo vykonaných 96 pastorálnych návštev. Nie je to vždy jednoduché, keď takéto
stretnutia sa udejú aj neplánovane v čakárni u lekára. No tento rozmer služby by nemal ostať len
na pleciach zborových farárov. Príkladom je nám aj spoločenstvo SEŽ. Záujem o druhých by
sme mali prejaviť v zmysle slov apoštola Pavla: „Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi!“
(Rímskym 12, 15)

15. Mimozborová činnosť farárov
Napriek zdravotným ťažkostiam sme mali možnosť slúžiť aj v rámci ECAV a ŠZS, či
ďalších grémiách cirkvi, do ktorých sme boli zvolení. Osobne som poslúžil v CZ Dúbravka
v BA, v CZ Batizovciach a v Gerlachove, v CZ Vysoké Tatry v Smokovci a Tatranskej Lomnici,
v CZ Poprad v Strážach pod Tatrami, na konferencii MOS v Prešove prednáškou, na stretnutí
spevokolov ŠZS v Prešove a prednáškou u ASD v Gerlachove. Za pochopenie, pomoc i modlitby
za našu prácu Vám v cirkevnom zbore, sestry a bratia, ďakujeme. V pokore a s Božou pomocou
slúžime:
Brat farár Ondrej Koč je členom Právneho Výboru ECAV, člen Generálneho
presbyterstva a členom Synody ECAV.
Brat farár Ján Bakalár je členom Redakčnej rady Evanjelického východu, presbyterstva
ŠZS a členom Rady školy – ESŠ. Nie je jednoduché vstúpiť do služby cirkvi, ale sme vďační, že
členovia nášho cirkevného zboru, presbyterstva sú zapojení v mnohých výboroch a funkciách
v ECAV a v obetavej láske rovnako slúžia a pomáhajú v diele Pánovom.
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16. Kaplánske miesto
Cirkevný zbor má dve kaplánske miesta, ale s ich obsadzovaním je problém, nakoľko
počet študentov teológie klesá a záujem o službu v cirkvi hovorí o stagnácií a nutnosti venovať
sa zodpovedne danému problému. Počas mojej PN na kaplánske miesto sa vrátila sestra farárka
Lenka Wagnerová, ktorá bola 1.novembra 2009 (list BÚ VD č.1092/2009) menovaná za
námestnú farárku na kaplánskom mieste v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Prešov. Od 1.
apríla 2016 sme v CZ dvaja farári a sestra farárka na kaplánskom mieste.
Vzhľadom k pretrvávajúcim problémom s kaplánmi v ECAV (klesajúci počet študentov
teológie) a z podnetu rozhodnutia zborového konventu (28.2.2016), zborové presbyterstvo
odsúhlasilo návrh zriadenia tretieho miesta zborového farára. Ak by sa tento návrh realizoval,
musí sa následne upraviť a novelizovať zborový štatút so všetkými dôsledkami. Ide o závažný
krok v živote cirkevného zboru a bude veľkou výzvou ku vzájomnej spolupráci, službe a láske.
Lebo cirkevný zbor potrebuje vidieť vzájomnú lásku, úctu a súdržnosť tých, ktorí mu slúžia. Bez
tejto jednoty slúžiacich bude nielen náš zbor, ale i naša ECAV chradnúť a upadať, lebo to
nebuduje dôveru cirkevníkov a ľudí ktorí sa duchovne strácajú. Pán Ježiš hovorí: „Podľa toho
poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať.“ (Ján 13, 35)

17. Evanjelická Tlač
Sme vďační Pánu Bohu, že sa nám darí udržať v prevádzke našu predajňu Patmos. Práve
tam došlo aj k zmene, sestra Ľ. Vogrejová nastúpila na MD so synom (pracovala do 31.mája
2106), za túto službu jej ďakujeme a prajeme Božieho požehnania pre rodinu. Od 1.6.2016
nastúpila po riadnom výberovom konaní na miesto vedúcej predajne Ľuboslava Majerníková,
ktorá je z CZ Chmeľovec. Ďalšie potrebné informácie sú v správe o hospodárení firmy Patmos.
Cirkevné časopisy si máme možnosť zakúpiť v predajni Pamtos a ďakujem sestrám,
ktoré slúžia aj v nedeľu, aby sme si časopisy: Tvorbu T, Cirkevné listy, Evanjelický posol,
Evanjelický východ, Rozmer, Ethos, Cestou svetla, Novú dúhu mohli zakúpiť.
Zborový časopis Patmos je takou srdcovou záležitosťou nadšencov, ktorí to robia bez
nároku na odmenu a teší nás, že Vy bratia a sestry, ho finančne podporujete. Snahou redakčnej
rady je, aby sme misijne pôsobili, informovali a prinášali posolstvo evanjelia... Chceme aj
pripomenúť dôležité udalosti zo života cirkevného zboru, aby sme si uvedomili aj náš podiel
zodpovednosti za budovanie nášho cirkevného zboru. Ďakujem predovšetkým redakčnej rade a
všetkým za pomoc, modlitby a akýkoľvek príspevok. Chceme aj naďalej pokračovať v tejto
službe v duchu slov apoštola Pavla: „Preto sa potešujte vospolok a povzbudzujte navzájom, ako
aj robíte.“ (1 Tes 5, 11) Podarilo sa nám v uplynulom roku vydať tri čísla zborového časopisu
Patmos.
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18. Zborový archív, knižnica, kronika, inventor
Archív CZ je uprataný a pripravený na ďalšie spracovanie, zborová knižnica sa dopĺňa
novými titulmi. Zborovú kroniku z dostupných materiálov pripravil brat Vladimír Ferenc, ktorý
ju starostlivo dopĺňa a vedie. Za túto jeho odbornú a pedantnú prácu mu ďakujeme a prajeme mu
Božej milosti a požehnania v službe, ktorú koná pre nás všetkých v CZ. Inventár sa v zmysle
CPP kontroluje HV, ktorý ho predkladá presbyterstvu či VZ Patmos na odsúhlasenie.

19. Počet členov v zbore
Počet členov nášho zboru je k 31.12.2016 podľa zborovej kartotéky 3 811, počet stúpol
o 24 členov. Určite aj tu máme čo robiť, lebo nie všetci majú vypísaný kartotečný list. Je
pravdou aj to, že mnohí prihlásení v našom cirkevnom zbore žijú v zahraničí a neraz si
nezaplatia ani Cirkevný príspevok. Do CZ sa nám prihlásili 14, odhlásili sa 7, boli prijatí do
zboru 6 a vystúpil jeden. Potom sme mali 65 krstov z tohto 3 dospelí, a 53 pohrebov, to všetko sa
premietne do obrazu počtu členov v našom cirkevnom zbore.
Podľa posledného sčítania je nás v Prešove 4 890 evanjelikov, čo znamená, že musíme
pohľadať 1 097 ovečiek, ktoré sa nám stratili a nemôžeme byť k nim ľahostajní a nevšímaví.
Teší ma to, že na rozdiel od iných CZ, kde počet členov upravujú smerom nadol aj z dôvodu
neplatenia CP, my platíme z cirkevného príspevku vyšším COJ za všetkých členov, uvádzame
reálny stav počtu členov, aj keď mnohí členovia CZ nezaplatia cirkevný príspevok, ktorý je
v našom CZ 10,00 Eur na rok.
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II.
20. Hospodársky život zboru
20.1 Príhovor zborového do zorcu Mgr. Miroslava Čurlíka
Milé sestry a bratia,
všetkých Vás vítam na dnešnom výročnom zborovom konvente za rok 2016. Dnes zhodnotíme
život a prácu v našom cirkevnom zbore v roku 2016 od posledného konventu, konaného
28.2.2016. Zároveň chceme prerokovať a schváliť zámery na rok 2016.
Zborový konvent sa koná počas hlavných služieb Božích. Minulú nedeľu bol výročný
konvent riadne ohlásený a podklady predložené v zborovom časopise Patmos č.1/2017. Zborové
presbyterstvo zasadalo 14.2.2017 a prerokovalo kňazskú správu vrátane správ jednotlivých
aktivít v zbore. Hospodárenie nášho cirkevného zboru za rok 2016 je zhodnotené a porovnané aj
s predchádzajúcimi rokmi. Súčasťou tejto správy je aj správa o hospodárení spoločnosti Patmos
s. r. o. a Relevant n. o. v minulom roku. Všetky tieto správy zborové presbyterstvo prerokovalo
a odporučilo konventu na schválenie.
Zároveň sme tieto správy uverejnili v zborovom časopise, ktorý máte k dispozícii,
a taktiež aj na zborovej web stránke www.patmos.sk.
Keďže správy sú v časopise Patmos č. 1/2017, čítať sa už nebudú, bude k nim len diskusia
a môžete sa k nim vyjadriť. Celkové príjmy zboru za rok minulý oproti roku 2015 stúpli, pričom
výdavky boli taktiež vyššie, aj vďaka prebytku z roka 2015 a nárastu milodarov sme zvládli
hospodárenie s prebytkom. Výdavky na energie, vodné, stočné a plyn boli na úrovni
plánovaných výdavkov. Plánované investície a opravy boli výrazne prekročené vzhľadom na
prvú etapu rekonštrukcie strechy zborového domu. . Programové náklady na vnútromisijné
aktivity (detská besiedka, mládež, spevokol, rodinné spoločenstvá, spevokol) boli využité v
plánovanej výške. Spoločnosť Patmos s. r. o. mala kladný hospodársky výsledok. Spoločnosť
Relevant n. o. hospodárila s prebytkom a dosiahla väčší obrat ako v predošlom roku. Cirkevný
zbor podporuje finančne, aj prostredníctvom poskytnutia priestorov neziskovú organizáciu
Relevant. Za riadenie, prácu a činnosť n. o. patrí vďaka bratovi Marekovi Ileninovi. Vďačnosť
vyjadrujeme aj všetkým, ktorí v Relevante pracujú a slúžia ľudom v zbore a meste. Za službu
v minulom roku sa chcem poďakovať bratom zborovým farárom, sestre farárke, duchovným z
BÚ VD ECAV a farárom vo výslužbe a na materskej dovolenke, námestnému dozorcovi,
presbyterom, kurátorom, pracovníkom farského úradu, pracovníkom s mládežou, s detskou
besiedkou, spevokolu Sion, pracovníkom v spoločnosti Patmos, kantorom a kostolníkom.
Pokračujem v práci brata Milana Dreveňáka, som rád, že vyjadril ochotu slúžiť v zbore aj
naďalej a verím, že sa nám spoločne ešte aj mnoho dobrého podarí naplánovať a zrealizovať.
Nezabúdam ani na tie sestry a bratov, ktorí akýmkoľvek spôsobom poslúžili pri akciách v zbore,
na biskupskom úrade, výletoch a na biblických táboroch detí a mládeže. Chcem sa poďakovať
všetkým ktorí finančne alebo akýmkoľvek spôsobom podporili náš zbor.
Nech sú nám všetkým na povzbudenie slová z Listu Rímskym, 13, 6 - 7:
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„Veď preto platíte aj daň, lebo sú to Boží služobníci, práve tomuto povolaniu trvale oddaní.
Dávajte každému, čo ste komu podlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň,
tomu bázeň, komu česť, tomu česť.”
Prajem nám všetkým veľa Božieho požehnania v tomto roku 2017, aby sme mali
dostatok síl zveľaďovať náš zbor.
Mgr. Miroslav Čurlík zborový dozorca

20.2 Správa o hospodárení CZ v Prešove za rok 2016
Správu o hospodárení CZ Prešov za rok 2016 predkladám v súlade s Cirkevným
nariadením č. 2/96 o pokladničnej a účtovnej službe v cirkevných organizačných jednotkách a na
základe platnej metodiky upravenej vo Výkaze hospodárenia 01 – 2009 cirkevnoorganizačnej
jednotky ECAV na Slovensku. Podľa uvedenej metodiky Výkaz o hospodárení obsahuje okrem
všeobecných informácii, hlavné časti: I – príjmy, II – výdavky, III – majetok a časť IV –
záväzky. Predmetom tejto správy sú iba časti I a II, teda príjmy a výdavky, nakoľko majetok
cirkevného zboru vyžaduje rozsiahlu inventarizáciu, teda najme ocenenie a záväzky sa dlhodobo
neuvádzali nakoľko zbor nemal a ani v súčasnosti nemá žiadne bankové úvery a ani pôžičky.
20.2.1 PRÍJMY
Číslo
1.

Rozpočet

Názov položky
Zostatok
z finančných
predchádzajúceho roka

v roku
prostriedkov

Skutočnosť

2016 v roku

2016

Rozdiel +/-

20 884,65 €

20 884,65 €

- €

115,35 €

399,61 €

284,26 €

2.

Príjmy z majetku (stĺ. a+b denníka)

3.

Príjmy z darov a príspevkov (stĺ. c+d+e+f+g
denníka) spolu:

61 000,00 €

85 139,93 €

24 139,93 €

4.

z toho: z darov (stĺ. c denníka)

30 000,00 €

52 584,25 €

22 584,25 €

9 000,00 €

9 357,68 €

357,68 €

22 000,00 €

23 198,00 €

1 198,00 €

600,00 €

600,00 €

7 026,88 €

7 026,88 €

5.

z ofier (stĺ. d denníka)

6.

z cirk. príspevku (stĺ. e denníka)

7.

z iných COJ (stĺ. f denníka)

8.

ostatné (stĺ. g denníka)

9.

Príjmy z dedičstva (stĺ. h denníka)

10.

Príjmy z organizovania akcií (stĺ. ch denníka)

11.

Príjmy z dotácií (stĺ. i denníka)

12.

Príjmy z predaja majetku (stĺ. j denníka)

13.

Príjmy z poskytnutých služieb (stĺ. k
denníka)

14.

Ostatné príjmy (stĺ. l+m+n denníka) spolu:

15.

z toho: úroky (stĺ. l denníka)

3 000,00 €
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16.

pôžičky (stĺ. m denníka)

17.

ostatné (stĺ. n denníka)
Príjmy celkom:

85 000,00 €

7 026,88 €

7 026,88 €

114 051,07 €

32 051,07 €

Celkové príjmy boli vyššie oproti rozpočtu o 32 051,07 € v celkovej výške 114 051,07 €. Tento
výrazný nárast príjmov bol spôsobený najme zbierkou 1 000 evanjelikov po 100 € na opravu
strechy, čo v tabuľke sa odzrkadlilo na riadku č. 4 – milodary a v sumáre riad. č. 3. Pre lepší
prehľad milodarov uvádzam ich v nasledujúcej tabuľke:
POLOŽKA PRÍJMU

2013

2014

2015

2016

II. Milodary (položkovite)

31 310,60

26 864,11

37 970,02

52 564,25

1 cirkevno zborové ciele

17 017,92

13 639,93

23 297,90

21 595,41

2 kostol (Chrám sv.Trojice)

6 690,00

5 825,00

6 440,00

4 120,00

3 domáci tlačový fond (DTF)

2 200,00

2 546,00

3 225,00

1 865,00

4 pre mládež

335,00

345,00

140,00

210,00

5 besiedka

310,00

130,00

240,00

185,00

0,00

0,00

0,00

30,00

6 spoločenstvo žien
6 rodinné spoločenstvo (RoS)

20,00

15,00

0,00

0,00

7 spevokol SION

435,00

375,00

920,00

755,00

8 Rokycany, fília

185,00

280,00

15,00

160,00

9 Janov, fília

100,00

160,00

60,00

90,00

10 Kojatice, fília

210,00

40,00

130,00

0,00

11 ESŠI Červenica

480,00

615,00

455,00

565,00

12 ESŠ Prešov

410,00

380,00

480,00

610,00

50,00

45,00

65,00

55,00

13 EPST
14 Evanjelický východ

20,00

30,00

15,00

0,00

15 organ v chráme

100,00

25,00

0,00

0,00

16 Hniezdo + Relevant n.o.

100,00

90,00

35,00

190,00

17 zborová diakonia

280,00

50,00

0,00

10,00

1 927,68

1 775,68

2 377,12

2 533,84

50,00

335,00

25,00

0,00

0,00

20,00

30,00

0,00

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

18 pravidelní prispievatelia
19 detský biblický tábor
20 Petrovany, fília
21 misia Rusko
22 pamätník Preš.jatky
23 Kniha Hroboň

0,00

108,00

0,00

0,00

24 Samaritan

20,00

24,50

20,00

0,00

25 Milodar Wittenberg

20,00

0,00

0,00

0,00

26 Oprava strechy ZD Patmos

19 590,00
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Ofery v cirkevnom zbore (pol. 5) vykazujú v posledných troch rokoch stagnáciu vo výške okolo
9 000 € a taktiež cirkevný príspevok (pol. 6) sa pohybuje v posledných rokoch v rozpätí medzi
21 tis. – 23 tis. €. Obe položky teda mierne prevýšili plánované príjmy. Ostatné výnosy (pol. 14)
opäť pre priblíženie uvádzam v tabuľke:
POLOŽKA PRÍJMU

2013

2014

22 344,31

13 465,35

7 346,77

7 607,92

1 úhrada réžie z Kojatíc

1 129,29

948,57

867,97

716,88

2 ofery na iné ciele

1 210,50

0,00

0,00

581,04

3 poplatok za DBT+ dorast

4 525,00

5 975,00

4 898,00

6 150,00

4 pôžička

3 000,00

3 400,00

0,00

0,00

V. Iné príjmy (položkovite)

5 ostatné

2015

2016

179,52

141,78

1 580,80

160,00

6 Dotácia od PSK

9 300,00

0,00

0,00

0,00

7 Splátka Rokycany

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

20.2.1 VÝDAVKY
Rozpočet
Číslo

Názov položky

v roku

2016

Skutočnosť
v roku
2016

Rozdiel +/-

18.

Zásoby (stĺ. I. denníka)

19.

Služby (stĺ. II. až X. denníka) spolu:

27 600,00 €

42 568,01 €

14 968,01 €

20.

z toho: opravy (stĺ. II. denníka)

19 500,00 €

36 317,36 €

16 817,36 €

2 269,71 €

2 269,71 €

21.

obstaranie majetku (stĺ. III. denníka)

22.

cestovné (stĺ. IV. denníka)

1 500,00 €

23.

reprezentácia (stĺ. V. denníka)

1 500,00 €

24.

telefón (stĺ. VI. denníka)

25.

stočné (stĺ. VII. denníka)

26.

revízie (stĺ. VIII. denníka)

27.
28.

500,00 €
- €

poistky (stĺ. IX. denníka)

1 200,00 €

861,07 €

-

338,93 €

ostatné (stĺ. X. denníka)

2 800,00 €

780,31 €

-

2 019,69 €

-

500,00 €

Poistné fondy (stĺ. XII. denníka)

32.

Prevádzková réžia (stĺ. XIII. až XXVI. d.):
z toho: spotreba - časopisy (stĺ. XIII.
denn.)
spotreba - ceniny (stĺ. XIV.
denníka)
spotreba - kanc. potreby (stĺ. XV.
d.)
spotreba - čistiace potr. (stĺ. XVI.
d.)

36.

-

31.

35.

222,94 €

1 062,50 €

Mzdy (stĺ. XI. denníka)

34.

-

1 100,00 €

30.

33.

1 277,06 €

500,00 €
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37,50 €

27 100,00 €

29 757,54 €

2 657,54 €

900,00 €

66,60 €

-

833,40 €

100,00 €

28,35 €

-

71,65 €

250,00 €

183,59 €

-

66,41 €

37.

spotreba - PHM (stĺ. XVII. denníka)

38.

spotreba - ostatné (stĺ. XVIII. denn.)

39.

spotreba - vodné (stĺ. XIX. denníka)
spotreba - el. energia (stĺ. XX.

40.
41.

denn.)
denn.)
daň z príjmu (stĺ. XXII. denníka)
daň s nehnuteľností (stĺ. XXIII.
denn.)

44.

daň zrážková (stĺ. XXIV. denníka)

45.

úrok (stĺ. XXV. denníka)

46.

poplatky (stĺ. XXVI. denníka)

47.

Sociálny fond (stĺ. XXVII. denníka)
Ostatné výdavky (stĺ. XXVIII. až XXXI.
denníka) spolu:
z toho: príspevok vyššej COJ (stĺ. XXVIII.
d.)
príspevok iným COJ (stĺ. XXIX.
denn.)
ostatné
výdavky
(stĺ.
XXX.
denníka)
pôžičky (stĺ. XXXI. denníka)

48.
49.
50.
51.
52.

360,63 €

5 800,00 €

6 543,81 €

743,81 €

1 100,00 €

1 062,51 €

7 000,00 €

8 156,63 €

1 156,63 €

10 000,00 €

10 462,43 €

462,43 €

50,00 €

139,61 €

89,61 €

1 900,00 €

2 625,60 €

725,60 €

127,78 €

127,78 €

-

37,49 €

spotreba - uhlie/ plyn (stĺ. XXI.

42.
43.

360,63 €

Výdavky celkom:

29 800,00 €

25 102,61 €

4 000,00 €

4 658,01 €

25 800,00 €

20 444,60 €

85 000,00 €

97 428,16 €

-

4 697,39 €
658,01 €

-

5 355,40 €
12 428,16 €

Celkové výdavky vzrástli oproti rozpočtu o 12 428,16 € na sumu 97 428,16 €. Nárast bol
spôsobený najme nárastom služieb (riadok 19) o 14 968,01 € a v podrobnejšom členení riadok 20
– opravy, kde sú zahrnuté výdaje na opravu strechy ZD Patmos. Podrobnejšie výdaje na služby
sú rozpísané v nasledujúcej tabuľke:
Rok 2016
Píla
Brano
PC+MSOffice
Autobateria Ford
Trezor - chrám
AKU metla+kab
Strecha ZD Patmos
Komoda-apart.
Plastový stolík

183,15
109,20
665,00
46,99
1 162,80
74,78
35 961,77
107,00
29,99

Spolu

38 340,68

Prevádzková réžia (riad. 32) zaznamenala mierny nárast oproti rozpočtu vo výške 2 657,54 €, čo
bolo spôsobené najme faktúrami za energie (elektrika, plyn) a zvýšením dani z nehnuteľností.
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Naopak ostatné výdavky na riad. 48 boli nižšie o 4 697,39 € oproti rozpočtu najme v položke na
riad. 51 – ostatné výdavky.
Rozdiel príjmov a výdavkov za rok 2016
Názov položky

Rozpočet - 2016

Skutočnosť - 2016

Rozdiel +/-

Príjmy celkom:

85 000,00 €

114 051,07 €

32 051,07 €

Výdavky celkom:

85 000,00 €

97 428,16 €

12 428,16 €

0,00 €

16 622,91 €

Rozdiel príjmov a výdavkov:

Zostatok na bežnom účte cirkevného zboru vedenom v SLSP a.s. Prešov a v hlavnej pokladni CZ
je k 31.12.2016 spolu 16 622,91 EUR.

20.3 ČINNOST HOSPODÁRSKEHO VÝBORU CZ Prešov
Hospodársky výbor v roku 2016 pracoval v zložení:
Mgr. Miroslav Čurlík – predseda HV
Mgr. Ján Bakalár – zborový farár, člen HV
Mgr. Ondrej Koč – zborový farár, člen HV
Ing. Milan Dreveňák – zborový dozorca, člen HV
PhDr. Marián Damankoš, PhD. – člen HV
JUDr. Juraj Gall – člen HV
Mgr. Martina Štúrová – člen HV
Ing. Slavomír Verčimák – člen HV
Z titulu menovania bývalého predsedu HV za dozorcu cirkevného zboru bol dňa 20. novembra
2016 konventom CZ zvolený za predsedu HV brat Ing. Viktor Čop.
Dňa 17.12.2016 Presbyterstvo CZ schválilo nový štatút Hospodárskeho výboru, čím znížilo
počet členov HV na 5 s tým, že účasť predsedníctva CZ na rokovaní HV je dobrovoľná, čo
vyplýva zo samotnej funkcie a zodpovednosti predsedníctva CZ.
Hospodársky výbor rokoval 4 x a to 8.2., 22.8., 3.10. a 16.12. Zaoberal sa úlohami, ktoré mu zo
štatútu vyplývajú. Z rokovaní HV sa spracováva písomný záznam a spolu s prezenčnou listinou
o účasti sa ukladá v kancelárii farského úradu.

20.4 ROZPOČET CZ PREŠOV NA ROK 2017
Hospodársky výbor na svojom rokovaní dňa 27.1.2017 pripravil návrh rozpočtu, ktorý
bol prerokovaný v Presbyterstve CZ dňa 14.2.2017 a odporúčaný konventu na schválenie:
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A Príjmy
Číslo

Názov položky

Návrh rozpočtu
na rok

2017

1.

Zostatok z finančných prostriedkov predchádzajúceho roka

2.

Príjmy z majetku (stĺ. a+b denníka)

3.

Príjmy z darov a príspevkov (stĺ. c+d+e+f+g denníka) spolu:

82 500,00 €

4.

z toho: z darov (stĺ. c denníka)

50 000,00 €

5.

z ofier (stĺ. d denníka)

6.

z cirk. príspevku (stĺ. e denníka)

7.

z iných COJ (stĺ. f denníka)

8.

ostatné (stĺ. g denníka)

377,09 €

9 500,00 €
23 000,00 €

9.

Príjmy z dedičstva (stĺ. h denníka)

10.

Príjmy z organizovania akcií (stĺ. ch denníka)

11.

Príjmy z dotácií (stĺ. i denníka)

12.

Príjmy z predaja majetku (stĺ. j denníka)

13.

Príjmy z poskytnutých služieb (stĺ. k denníka)

14.

Ostatné príjmy (stĺ. l+m+n denníka) spolu:

15.

z toho: úroky (stĺ. l denníka)

16.

pôžičky (stĺ. m denníka)

17.

ostatné (stĺ. n denníka)

16 622,91 €

8 800,00 €
5 000,00 €

5 000,00 €

Príjmy celkom:

113 300,00 €

B Výdavky
Číslo

Názov položky

Návrh rozpočtu
na rok

2017

18.

Zásoby (stĺ. I. denníka)

19.

Služby (stĺ. II. až X. denníka) spolu:

58 100,00 €

20.

z toho: opravy (stĺ. II. denníka)

50 000,00 €

21.

obstaranie majetku (stĺ. III. denníka)

2 000,00 €

22.

cestovné (stĺ. IV. denníka)

1 500,00 €

23.

reprezentácia (stĺ. V. denníka)

1 500,00 €

24.

telefón (stĺ. VI. denníka)

25.

stočné (stĺ. VII. denníka)

26.

revízie (stĺ. VIII. denníka)

27.

poistky (stĺ. IX. denníka)

1 100,00 €
1 000,00 €

40

28.

ostatné (stĺ. X. denníka)

1 000,00 €

30.

Mzdy (stĺ. XI. denníka)

31.

Poistné fondy (stĺ. XII. denníka)

32.

Prevádzková réžia (stĺ. XIII. až XXVI. d.):

33.

z toho: spotreba - časopisy (stĺ. XIII. denn.)

34.

spotreba - ceniny (stĺ. XIV. denníka)

35.

spotreba - kanc. potreby (stĺ. XV. d.)

100,00 €

36.

spotreba - čistiace potr. (stĺ. XVI. d.)

100,00 €

37.

spotreba - PHM (stĺ. XVII. denníka)

400,00 €

38.

spotreba - ostatné (stĺ. XVIII. denn.)

8 000,00 €

39.

spotreba - vodné (stĺ. XIX. denníka)

1 100,00 €

40.

spotreba - el. energia (stĺ. XX. denn.)

8 500,00 €

41.

spotreba - uhlie/ plyn (stĺ. XXI. denn.)

10 500,00 €

42.

daň z príjmu (stĺ. XXII. denníka)

43.

daň s nehnuteľností (stĺ. XXIII. denn.)

44.

daň zrážková (stĺ. XXIV. denníka)

45.

úrok (stĺ. XXV. denníka)

46.

poplatky (stĺ. XXVI. denníka)

31 950,00 €
100,00 €

200,00 €
2 800,00 €

150,00 €

47.

Sociálny fond (stĺ. XXVII. denníka)

48.

Ostatné výdavky (stĺ. XXVIII. až XXXI. denníka) spolu:

49.

z toho: príspevok vyššej COJ (stĺ. XXVIII. d.)

50.

príspevok iným COJ (stĺ. XXIX. denn.)

51.

ostatné výdavky (stĺ. XXX. denníka)

52.

pôžičky (stĺ. XXXI. denníka)
Výdavky celkom:

17 250,00 €
4 850,00 €
12 400,00 €

107 300,00 €

Rozdiel príjmov a výdavkov:

6 000,00 €

Rozpočet vychádza zo skutočných príjmov a výdavkov roku 2016. Zohľadňuje plánované
investície, najme opravu strechy ZD PATMOS a to tak na strane príjmov na riadku 4. –
milodary, ako aj na strane výdavkov riadok 20. Na riadku 8. v príjmovej časti je zahrnutý už
realizovaný predaj pozemku v Rokycanoch. Vo výdajovej časti, riad. 32 – prevádzková réžia, je
v porovnaní s rokom 2016 položka vyššia o viac ako 4 tis. €, čo je spôsobené nárastom cien
energií a dane z nehnuteľností už v roku 2016 a predpokladaným ďalším rastom cien. Výdavky
na riadku 51. predstavujú predovšetkým programové výdaje vo výške 9 350 € (viď tabuľka)
a ostatné výdavky vo výške 3 050 €.
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Vnútromisijna činnosť CZ

Príspevok CZ

Detská besiedka

2 000 €

Mládež

1 000 €

ROS

700 €

Spevokol SION

500 €

RELEVANT

150 €

Sociálna práca (D+R)

5 000 €

Programové výdavky spolu

9 350 €

Zostatok, kladný rozdiel medzi súčtom finančných prostriedkov na začiatku roka a príjmov
v roku 2017 a výdavkov roku 2017 vo výške 6 000 €, predstavuje opäť finančnú hotovosť
tvoriacu rezervu prechádzajúcu do nového roku.
Ing. Viktor Čop, Predseda HV CZ
20.5 Dobročinnosť v cirkevnom zbore
Je to prejav lásky a otvoreného srdca, ak dokážeme prejaviť vďaku voči Pánu Bohu za
jeho milosť a požehnanie v živote aj ochotou finančne prispieť na život a prácu v cirkevnom
zbore, ale aj tým, ktorí našu podporu a pomoc potrebujú. V CZ sme prispeli: Na Červenicu –
565 Eur, na Ev. posol -55 Eur, na ESŠ – 610 Eur, na dištrikt a seniorát v rámci príspevku spolu
– 4 658 Eur, pre Relevant –opatrovateľská služba -7932 Eur, príspevok na liečbu sestre v ÚTP –
581 Eur. Prispeli sme aj na Evanjelické cirkevné dni – 110 Eur, Generálnu podporoveň-357 Eur,
Pomoc utečencom-85 Eur, Svetový lut. zväz -112 Eur, Fond vzdelávania -123 Eur, Fond misie83 Eur, 500 výročie reformácie -134 Eur, pre študentov teológie -140 Eur. Pre cirkevné zbory:
CZ Bytré -147 Eur, CZ Sereď (výstavba chrámu) -350 Eur, CZ Párnica – 150 Eur, CZ Rož.
Bystré – 100 Eur. Spolu sme odviedli finančné prostriedky vo výške: 16 292 Eur.

20.6 Dobrovoľní pravidelní prispievatelia
Chcem Vám len všetkým, milí evanjelici, sestry a bratia, pripomenúť, že bohatá činnosť
a práca cirkevného zboru, mnoho podujatí a stretnutí, ktoré podporujeme, vyžaduje tiež nemálo
finančných prostriedkov. Preto sme vďační dobrovoľným pravidelným prispievateľom,
ďakujeme za ofery, milodary, či zaplatený cirkevný príspevok („cirkevná daň“). Nezabúdajte na
to, že efekt týchto darov využívame všetci. Časť z týchto prostriedkov posielame na seniorát,
dištrikt a tiež tým, ktorí prosia o našu pomoc. Ďakujem pravidelným prispievateľom, ktorí počas
roka prispeli sumou: 2 533,84 eur.
Menovite:
Mgr. Ján Bakalár, Marta Gajdošová, Ing. Milan Dreveňák, PhDr. Marián Damankoš,
MUDr. Daniela Pastirčáková, Ing. Viera Baranová, Mária Kušnírová, Margita Harbáčová,
Ščešňáková Drahomíra, Darina Malá, Justína Petrová, Viola Janošková, Ing. Ján Partila, Ing.
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Viktor Čop, Ľudovít Štúr, Zuzana Maruščáková, ThDr. Matej Oráč. Je potrebné iniciovať
stretnutie týchto bratov a sestier a konkrétnejšie zacieliť časť príspevkov, napr. zborovú diakoniu
a VMV prácu v CZ.

20.7 Zamestnanci a pracovníci v CZ a v Patmose, s. r. o.
Ďakujeme všetkým pracovníkov v cirkevnom zbore a Patmose. V CZ nám pomáhajú
a slúžia ako kantorky : Ing. Anna Štetinová, MUDr. Daniela Pastirčáková, Mgr. Ivana
Bendíková a kantor Juraj Lenhardt. Brat František Kuročák spolu s manželkou nám slúžia ako
kostolníci. Od 1.marca 2001 nám už 16 rokov slúži ako správca brat Milan Jaduš. Chcem mu
osobne, ale i v mene predsedníctva CZ a nás všetkých poďakovať za jeho obetavú službu, na
ktorú sme si už zvykli a bude nám chýbať. Ďakujeme mu za jeho všestrannú pomoc, pochopenie
a trpezlivosť s nami, aj vďaka jeho odbornej a zodpovednej práci sme mali vždy upravené okolie
vo farskej záhrade a k spokojnosti fungujúci farský úrad. V Patmose pracujú: konateľ Jaroslav
Ferjo , v kníhkupectve Ľubica Vongrejová a od 1.6.2016 nastúpila na miesto vedúcej predajne
Ľuboslava Majerníková. Aj vďaka ich službe a práci môže fungovať činnosť Patmosu s. r. o.
a služba na farskom úrade. Pán nech sa priznáva k službe a stojí pri Vás na ceste života vo
svojej láske.

20.8 Správa konateľa Patmos, s.r.o.
Spoločnosť Patmos s. r. o. bola registrovaná na Okresnom súde v Prešove oddiel Sro vložka
č.: 11856/P dňa: 14.10.1999. Zriaďovateľom spoločnosti je Cirkevný zbor ECAV v Prešove.
Spoločnosť sa v predmete podnikania zaoberá hlavne predajom kníh a prenájmom nehnuteľností.
Spoločnosť prevádzkuje kníhkupectvo Patmos a na základe zmluvy spravuje nehnuteľnosti CZ
ECAV Prešov, ktorými sú Zborový dom Patmos, časť farskej budovy, parkovisko farského
úradu, Jazdecký areál a škôlka v Rokycanoch. Taktiež spoločnosť Patmos prevádzkuje auto,
ktoré slúži i cirkevnému zboru. Najvyšším orgánom spoločnosti je Valné zhromaždenie, ktoré
volí konvent. Členovia Valného zhromaždenia sú: Ján Bakalár, Ondrej Koč, Milan Dreveňák (od
októbra nový zborový dozorca Miroslav Čurlík), Viktor Čop, Slavomír Harčár a Emília
Ondíková. Títo členovia boli riadne zvolení konventom.
Kníhkupectvo Patmos bolo v roku 2016 otvorené len popoludňajších hodinách. Vedúcou
predajne do 31.5.2016 bola pani Ľuba Vongrejová, ktorá potom nastúpila na materskú
dovolenku. V mene spoločnosti Patmos jej chcem srdečne poďakovať za prácu, ktorú vykonala v
predajni a popriať jej a malému synčekovi ako aj celej rodine veľa zdravia a Božieho
požehnania. Od 1.6.2016 nastúpila po riadnom výberovom konaní na miesto vedúcej predajne
Ľuboslava Majerníková. Verím, že kníhkupectvo za jej vedenia bude naďalej prínosom pre náš
cirkevný zbor. Chcem poďakovať aj brigádničkám, ktoré vypomáhali počas roka v predajni –
slečne Kristíne Halžovej a slečne Eve Vernarecovej. Dúfam, že kníhkupectvo bude mať aj
naďalej svoje nezastupiteľné miesto v predaji kresťanskej literatúry v tomto meste a aj regióne.
V zborovom dome Patmos sa počas roka riešila len bežná údržba a problémy s prevádzkou
zborového domu. Od októbra sa začala rekonštrukcia celej strechy. Počet nájomníkov sa počas
roka zvýšil o ďalších dvoch. Na prízemí si jednu miestnosť prenajal masér pán Jozef Janiga a na
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druhom poschodí si prenajala jednu kanceláriu spoločnosť T-MAPY Slovensko. Pani doktorka
Sokáčová rozšírila svoj prenajatý priestor o ďalšiu miestnosť a firma Tristan studio sa
presťahovala na prízemie do väčšej kancelárie.
Prenájom pozemkov v Jazdeckom areáli spoločnosti 4 SPORT a od 1.8.2010 aj organizácii
Parkúr Team Slavoj Prešov bol v roku 2016 bezproblémový. Výnosy z tohto prenájmu činili
14 100,- eur.
Spoločnosť prenajíma tiež školu v Rokycanoch, v ktorej je zriadená špeciálna základná škola
a materská škola. V materskej škôlke sa riešila len bežná údržba. V roku 2017 by sme chceli
vymeniť v materskej škôlke dve malé okienka a chceme sa zamerať aj na strechu, ktorá je už vo
veľmi vážnom stave.
Spoločnosť je dodávateľom tepla pre farskú budovu a pre zborový dom. Náklady na teplo v
roku 2016 činili 21 113,46 eur. V roku 2016 mala spoločnosť kontokorentný úver zo SLSP, a.
s., 6 210,- eur.
Valné zhromaždenie sa v priebehu roka 2016 stretlo na 3 zasadnutiach, z ktorých je urobený
zápis. Na zasadnutiach sa zaoberalo aktuálnymi otázkami spoločnosti. Členovia valného
zhromaždenia a členovia hospodárskeho výboru (dozorný orgán spoločnosti) prerokovali
predloženú správu o hospodárení spoločnosti za rok 2016 a odporučilo ju schváliť zborovému
presbyterstvu a zborovému konventu.
Predpokladaný účtovný hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2016 je 5 092,81 eur (chýba
ešte vyúčtovacia faktúra za vodné a stočné).
Výnosy
z predaja tovaru (kníhkupectvo)

30 789,30

z prenájmu ZD Patmos

36 726,18

z prenájmu Jazdeckého areálu

14 100,00

z prenájmu školy v Rokycanoch

1 382,64

ostatné výnosy

241,57

úroky

0

celkom

83 239,69

Náklady
na predaný tovar (kníhkupectvo)

23 706,86
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výrobná spotreba (prevádzkové náklady)

32 174,23

z toho - náklady na služby

8 919,52

- náklady na energie a materiál

23 254,71

osobné náklady

16 796,51

z toho - mzdové náklady

12 145,25

- náklady na soc. zabez.

3 799,07

- sociálne náklady

852,19

dane a poplatky

369,81

odpisy

2 990,80

ostatné náklady na hospodársku činnosť

1 379,52

nákladové úroky

320,22

ostatné finančné náklady

408,93

celkom

78 146,88

Účtovný hospodársky výsledok

5 092,81

Spoločnosť má dvoch stálych zamestnancov: Jaroslav Ferjo – konateľ spoločnosti, Ľuboslava
Majerníková – vedúca kníhkupectva, a externá pracovníčka: Emília Ondíková – ekonómka
spoločnosti.
Na záver ďakujem 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

20.9 Správa riaditeľa Relevnat, n.o. za rok 2016
Rok 2016 ubehol ako voda a priniesol so sebou množstvo povzbudení. Je to už 10 rokov
od založenia Relevantu, a to, že je stále tu, je úžasným potvrdením toho, že ide o Božie dielo.
Dôležité je konštatovanie, že táto organizácia pomáha, podporuje a spája od samého začiatku
tých, ktorí to potrebujú aj vďaka ľuďom, ktorí prácu v nej vnímajú ako svoju službu. Keď sa
pozrieme späť, vidíme, že počas týchto 10 rokov si Pán Boh použil množstvo ľudí, firiem
a organizácií, nám známych, ale často aj neznámych, aby toto dielo pokračovalo a rástlo. To ma
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privádza do úžasu a bázne pred Tým, ktorého úmysly prevyšujú tie naše. S istotou môžeme
konštatovať, že náš Pán je dobrý a verný. Počas celého tohto obdobia sme mohli zažívať, ako sa
o nás stará, učí trpezlivosti a láske, žehná, usmerňuje a premieňa.
Predchádzajúcu výročnú správu sme končili s neistotou, čo prinesie ďalšie obdobie, no
zároveň s vierou, že „Ak Pán bude chcieť, budeme živí a vykonáme toto alebo tamto!“ (Jakub, 4.
kapitola) A On chcel, a to, čo sa vykonalo, je obsahom tejto správy.

20.9.1 Domov na polceste Hniezdo
V priebehu celého roka sme sa v Domove na polceste Hniezdo starali celkovo o 9
klientok, z čoho prijaté boli štyri a taktiež aj osamostatnené boli štyri. Stále však majú otvorené
dvere a vedia, že v prípade potreby nás môžu kontaktovať. Snažíme sa o to, aby sme priebežne
mali o nich informácie, či už telefonicky, osobne alebo mailom, čo sa žiaľ nie vždy podarí. Ku
koncu roka 2016 sme evidovali 5 dievčat (dohromady sme sa venovali už 28 dievčatám). Okrem
toho sme zaregistrovali desať žiadostí o prijatie do zariadenia, ale kvôli obmedzenej kapacite
alebo iným dôvodom, sme žiaľ toľko dievčat prijať nemohli. Túto dilemu by ale mala vyriešiť
v nasledujúcom období spolupráca na projekte s dánskou nadáciou VELUX Foundations, pretože
jedným z cieľov projektu je rozšíriť kapacitu domova na polceste a pomôcť tak viacerým
klientkam.
Tri dievčatá sú študujúce, jedna z nich ukončila strednú školu s maturitou a následne bola
prijatá na vysokú školu. Popri škole si privyrába rôznymi brigádami. Dve študujú na stredných
školách, dve sú pracujúce.
Úspešne sme zrealizovali dva projekty zamerané na rozvoj pracovných zručností klientok
počas pracovnej terapie, pri ktorej sme sa učili vyrábať darčekové predmety (mydlá, náušnice...).
Hotové výrobky sme mohli umiestniť v predajni Patmos a tiež v cukrárni Mili, kde si ich ľudia
môžu zakúpiť, a tak podporiť dievčatá a nákup materiálu. Výrobky sme sa snažili tiež predávať
na výstavných akciách, napr. na pôde Prešovskej univerzity, s ktorou dlhodobo spolupracujeme,
na veľkonočných trhoch v Domove sociálnych služieb na Volgogradskej ulici, na Prešovských
trhoch a tento rok sa nám podarilo zúčastniť sa aj na kresťanských akciách s cieľom predaja
výrobkov a zviditeľnenia našej služby.
Ďalším zámerom projektov bolo obnovenie návštev detských domovov. S našou
klientkou Angie sme navštívili viacero detských domovov s tým, že Angie bola hlavnou
„rečníčkou“. Hovorila o svojom živote, o tom, čo pre ňu bolo a je náročné, ako sa vyrovnáva
s problémami, ako to bolo s jej snahou dostať sa na trh práce a pod. Stretlo sa to s veľkým
úspechom nielen na pôde domovov, ale i v Angienom živote, pretože ju to posunulo dopredu.
V júli odišla do Bratislavy za prácou a začala svoju reálnejšiu cestu „osamostatnenia“ v úplne
cudzom a neznámom prostredí. Je pre nás všetkých veľkým povzbudením. Následne, po
návštevách, sme zorganizovali dve víkendové stretnutia pre mladých dospelých, ktoré
nadväzovali na školenia. Tam mali možnosť svoje teoretické vedomosti overiť v praktických
úlohách. S návštevami a školeniami súvisela naša myšlienka vyrobiť krátke video k Hniezdu,
a tak podať prístupnú informáciu o našom zariadení. Obsah videa je orientovaný predovšetkým
na potenciálne klientky, aby im pomohol v rozhodovaní, kam ďalej po odchode z detského
domova.
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Prostredníctvom spomínaného projektu Velux, sme od septembra začali ešte viac
pracovať aj na osobnostnom raste klientok a zapojili sme ich do školení, ktoré realizujeme aj pre
SED (Stredisko evanjelickej diakonie) Veľký Slavkov a ich klientov. Prostredníctvom týchto
školení prechádzajú rôznymi etapami z modulu „Kruhu odvahy“ a učia sa viac o sebe samých,
o svojej identite, ale aj ako byť nezávislými osobnosťami, samostatnými a tiež ako byť pomocou
pre tých, ktorí to potrebujú.
Jedným z povzbudení je určite fakt, že sa nám vďaka Bohu podarilo získať dlhodobý
podnájom bytu, v ktorom prevádzkujeme Hniezdo. Tým sa mohla rozbehnúť aj dlho plánovaná
hĺbková rekonštrukcia, ktorá začala výmenou okien a elektrického vedenia v celom byte.
Podarilo sa to vďaka podpore z Nadácie Slovenskej sporiteľne, ktorá nám darovala 3 000 €. Tie
sme využili doslova na 200% aj vďaka dodávateľom, ktorí nám na tento účel upravili ceny.
Výmena okien bola oveľa lacnejšia vďaka sponzorstvu spoločnosti Hesta s r.o., výmena
kuchynskej linky vďaka Decodomu a ostatné sme použili na výmenu podláh a rekonštrukciu
kúpeľne. Do kúpeľne nám daroval Whirpool novú práčku, za čo sme tiež veľmi vďační. Túžili
sme vytvoriť príjemné prostredie, aby vyžarovalo atmosféru domova. Na záver rekonštrukcie
Hniezda nadväzoval Deň otvorených dverí v Hniezde a tiež aj 10. výročie Relevant-u n.o., čím
sme úspešne zavŕšili rok 2016.
A samozrejme nebol celý rok len o práci, ale aj o zábave a spoločnom trávení času, ktorý
je nesmierne dôležitý. Ak chceme, aby sa dievčatá cítili naozaj „ako doma“, potrebujeme čas aj
pre spoločné, neformálne aktivity, a tých bolo vcelku dosť. Účasť na Semfeste v Necpaloch,
oslavy narodením, návšteva planetária, kina, korčuľovanie v Košiciach, spoločne trávené
Vianoce a silvestrovský výlet a iné činnosti boli spestrením ich pracovného a študijného života.

20.9.2 Klubovňa PUZZLE
Klubovňa Puzzle úspešne fungovala aj v roku 2016. V priebehu školského roka, od
januára do júna, bola klubovňa otvorená pre deti a mládež na aktívne trávenie voľného času v
popoludňajších hodinách každý pracovný deň okrem štvrtka a v tomto roku bola klubovňa
prvýkrát otvorená aj cez letné prázdniny každý pondelok, stredu a piatok. Po prázdninách, od
septembra do decembra, sme pokračovali v rovnakom režime, aký sme zaviedli cez prázdniny,
takže klubovňa bola otvorená každý pondelok, stredu a piatok popoludní. Každý deň
navštevovalo a využívalo priestory klubovne 10 až 15 detí z rôznych škôl a sociálnych vrstiev,
predovšetkým deti vo veku od 10-16 rokov z okolitých základných škôl a gymnázií. Mnohé z
detí ju navštevovali pravidelne a bola pre nich miestom, kde sa mohli nielen zahrať, zabaviť, ale
aj vyrozprávať, zdôveriť so svojimi bežnými starosťami a niečomu novému sa naučiť pri
rôznych aktivitách.
Pred letnými prázdninami sme zorganizovali pre deti z klubovne zábavno-športové
popoludnie, kde si deti v jednotlivých súťažných tímoch zmerali svoje sily a schopnosti v
rôznych nenáročných disciplínach, ktoré boli zamerané na rýchlosť, presnosť, logické myslenie a
tímovú spoluprácu.
Taktiež sme pokračovali v pravidelných aktivitách, ako sú tvorivé dielne, filmové večery,
dievčenské stretnutia Heart to Heart, inšpiratívne večery „Pod povrchom", živá knižnica a v
mnohých iných akciách. Raz do mesiaca sme v rámci tvorivých dielní vyrábali s deťmi rôzne
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výrobky, ako napr. obaly na zošity, svietniky, dózy, náramky, náhrdelníky a pod. Tvorivými
dielňami sme rozvíjali kreativitu a tvorivosť u detí. Podujatia v klubovni a ich technické
zabezpečenie boli financované aj mestom Prešov, ktorému patrí naša vďaka.
Počas letných prázdnin sa okrem iných akcií v priestoroch klubovne uskutočňovali aj
stretnutia (Follow up-y) po evanjelizačnom tábore KECY. Počas týchto akcií do klubovne
chodili stredoškoláci a mládežníci zo zboru pre nich pripravovali rôzne aktivity.
V marci a v novembri sa uskutočnilo upratovanie a zveľaďovanie klubovne, kde nám na
pomoc prišli mládežníci z nášho zboru a dievčatá z Vysokoškolského biblického hnutia v
Prešove (VBH). V priebehu roka bola klubovňa Puzzle vybavená novým osvetlením pódia a
novou ozvučovacou technikou, ktorú sme zakúpili vďaka finančnej podpore Prešovského
samosprávneho kraja - zastupiteľstva PSK.
Priestory klubovne slúžili aj pre organizácie zvonku, ako napríklad OZ Návrat, Prešovský
Pathfinder, stretnutia Synapsie Prešov, atď.. Tieto organizácie využívali priestory klubovne
pravidelne (raz týždenne) ale aj jednorázovo.
Do aktivít klubovne bolo zapojených mnoho dobrovoľníkov, ktorým aj touto cestou
ďakujeme za ich pomoc a podporu.
Na začiatku roka 2016 sme vôbec nevedeli, či budeme môcť opatrovateľskú službu
poskytovať naďalej a v akom rozsahu. Všetko bolo v Božích rukách, tak sme to cítili a tak sme
to v modlitbách predkladali Bohu. V minulom roku bolo v našej službe veľa zmien, menili sa
opatrovateľky aj klienti z rôznych dôvodov.
Vďaka finančnej podpore nášho Cirkevného zboru v Prešove sme mohli pokračovať
v našej službe. Podporilo nás aj mesto Prešov, aj keď oveľa menšou sumou ako v predošlom
roku. Potom prišla pomoc od bratov a sestier z Cirkvi bratskej, ktorí v zbore uskutočnili zbierku
pre našu opatrovateľskú službu. V auguste nám Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ schválilo dva plné pracovné
úväzky, takže sme mohli od 1.9.2016 zamestnať jednu opatrovateľku na plný úväzok a dve
opatrovateľky na polovičný úväzok a tiež prijať nových klientov a navýšiť hodiny súčasným
klientom. Ďalšie tri opatrovateľky pracovali na dohodu podľa potreby. Vďaka Božej milosti
a Jeho vedeniu sme počas celého roku 2016 mohli poskytnúť viac ako 2880 hodín
opatrovateľskej služby postupne dvanástim klientom (od začiatku to je cca 12 000 hodín
opatrovateľskej služby s našom meste).
S opatrovateľkami sa stretávame raz mesačne, spoločne sa modlíme za našu prácu, našich
klientov, navzájom sa povzbudzujeme a vymieňame si skúsenosti, ktoré nám pomáhajú
zlepšovať našu službu. Ďakujeme za všetky Vaše modlitby, ktoré nám pomáhajú v zápasoch,
ktoré prežívame.
Ďakujeme za akúkoľvek Vašu podporu, či už modlitebnú alebo finančnú, ďakujeme, že
vnímate rovnako, ako je táto služba potrebná, keďže starších ľudí, ktorí potrebujú pomoc nás
všetkých každý mesiac pribúda.
V minulom roku sme už dvakrát požiadali o navýšenie počtu opatrovateliek v rámci
národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“, nakoľko sa počet záujemcov
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o poskytovanie domácej opatrovateľskej služby stále zvyšuje a my im nemôžeme vyhovieť
z dôvodu nedostatku financií. Taktiež hľadáme vhodné opatrovateľky, ktoré majú otvorené srdce
pre prácu so seniormi.

20.9.3 Konverzačný tábor KECY
Miesto: Mníchovský potok pri Bardejove
Dátum: 1. - 8.7.2016
V rámci misijnej práce sa v tomto roku uskutočnil anglický konverzačný tábor KECY
pod názvom: „Did you get my message“, na ktorom sa zúčastnilo 89 mladých ľudí. Z toho 52
boli účastníci z rôznych stredných škôl z Prešove a okolia, 24 dobrovoľníkov, ktorí sú
mládežníkmi v našom zbore. Sme tiež veľmi vďační za skupinu 13 Američanov z Atlanty zo
zboru „Vertical life church”, ktorí v tábore učili angličtinu.
Najvýstižnejšie, o čo na tom tábore išlo, vyjadruje nasledujúce svedectvo jednej
z účastníčok.
Kamarátka ma poprosila, aby som napísala niečo o Kecoch ako odozvu pre
usporiadateľov. Okamžite som povedala: „Jasné, ja veľmi rada napíšem niečo o Kecoch, veď
KECY urobili niečo pre mňa, tak ja môžem niečo pre nich. “ „Ako prázdninuješ?“
„Skvele! A za to môžem poďakovať mojej najlepšej kamarátke, ktorá ma pozvala na
KECY. KECY – to je jeden úžasný tábor. Spoznala som tu super ľudí (teraz už kamarátov).
Zabávali sme sa každý deň, hrali hry, mali sme rôzne aktivity, rozprávali sa či po slovensky
alebo po anglicky. Všetko bolo super, to ako som sa mohla s hocikým porozprávať o hocičom,
zašportovať si, alebo pracovať v skupine ako tím a navzájom si dôverovať, či niečo vyrobiť na
craftoch (tvorivých dielňach).
No nespoznala som tu iba kamarátov. Spoznala som aj Ježiša. Vedela som, kto je a čo
urobil, ale nikdy som nerozmýšľala, čo to má spoločné so mnou. Nikdy som sa o tom s niekým
nerozprávala. Aj keď chodievam do kostola, nikdy som nebrala vzťah Pán Boh a Ja vážne. Na
campe som si uvedomila, že je to chyba, že chcem aby som mala niečo s ním spoločné.
Pán Boh nás miluje aj keď sme všetci hriešni, ale Ježiš zomrel za naše hriechy ? a je to
len na nás (na mne) čo s tým urobím(e). Ja som sa na Kecoch rozhodla, že chcem žiť život
s Pánom Bohom. Pomohli mi k tomu príbehy ľudí z campu, ale aj texty z Biblie. Aj to ako som
sa mohla s niekým porozprávať a pomodliť.
Toto všetko by som nezažila, keby sme nemali tých najlepších a najpriateľskejších
vedúcich. A samozrejme by to nebolo ono bez Pána Boha.“
Takto s veľkou radosťou odpovedám na jednoduchú otázku.
ĎAKUJEM všetkým, čo organizujú KECY za to, že som sa mohla tohto campu zúčastniť
a prežiť asi ten najlepší týždeň vôbec (škoda, že len týždeň).

49

Výnosy a náklady Relevant, n.o. 2016
Položky
Tržby za služby

7 295,71 Spotreba materiálu

z toho : za sociálne služby - klientky Hniezda
za opatrovateľskú službu - klienti

2 036,76

potreby, čist. prostriedky, ....)

4 798,95

za prenájom priestorov klubovne
Dotácie
z toho : Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny

460,00
21 137,60

Prešovský samosprávny kraj
Mesto Prešov

15 018,80
1 539,05

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Prešov
Príspevky od osôb
Účastnícke poplatky
Zbierka - Liga za duševné zdravie
Dary od organizácií
z toho : CZ Prešov
Tréningové centrum Kompas

9 929,54

z toho : bežný materiál (spotrebný mater., kanc.
pohonné hmoty

655,51

potraviny
drobný hmotný majetok

997,08
4 068,72

2 026,00 Spotreba energie

2 972,99

z toho : elektrická energia
plyn, vodné, stočné, el. energia

324,47
2 648,52

2 553,75 Cestovné náklady

442,77

14 885,71 Služby
6 308,00 z toho : nájomné
telekomunikačné služby
530,68
prepravné, doprava
9 010,00
7 800,00
tlač materiálov
1 210,00
ubytovacie a stravovacie služby
ostatné služby (poist., sprac. miezd,
16 956,83

13 385,14
1 115,64
663,20
840,00
136,65
8 615,00

notárske
služby, služby BOZP, vyprac. odb. posudkov, poštovné,....)

Granty
z toho : Nadácia Pontis
US Steel

vypracovanie odb. posudkov, poštovné,....)
2 000,00
3 313,92 Osobné náklady
z toho : mzdové náklady - hrubé mzdy a dohody
1 500,00
o vykonaní práce

Komunitná nadácia Veľký Šariš
SLSP nadácia

3 000,00

Nadácia Velux

7 142,91

Ostatné výnosy (úroky na BÚ, tržba z tvorivých dielní,
platba za obedy zamest.,....)

VÝNOSY CELKOM

1 159,47

náklady

4 208,23

na

sociálne

zabezpečenie

-

odvody
sociálne náklady - stravné lístky, sociálny
fond
Ostatné náklady (poplatky, kolky, poskytnuté
dary,....)

77 284,00 NÁKLADY celkom
Účtovný hospodársky výsledok

2 014,65
49 065,88
38 429,38
9 920,15
716,35
377,06
76 173,38
1 110,62

Stav v pokladni a účtoch k 31.12.2016: 15 319,05 €.
ĎAKUJEME všetkým, ktorí podporujú našu službu, či už pravidelne alebo jednorazovo,
venujú 2% z dane, alebo sa MODLIA. To všetko pomáha pomáhať a my sme za to
NESMIERNE vďační. Ak vidíte zmysel a niečo Božie, nie iba ľudské, môžete to podporovať aj
v tomto roku.
Ďalšie informácie o tom, čo sa dialo, deje a bude diať nájdete na www.relevant.sk
Vďaka a Chvála za to všetko patrí Pánu Bohu, lebo je dobrý a verný.
S prianím hodného Božieho požehnani tím Relevant n.o.
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III.
21 Záver a poďakovanie
Milé sestry a bratia!
Keď hľadím na uplynulý rok, tak si uvedomujem, koľko zmien a premien sme museli
zvládnuť. Nebolo to určite jednoduché obstáť, keď sa nás zmocňovala neistota a strach. Ale
máme byť za čo vďační v našom živote a v cirkevnom zbore. Tie požehnané stretnutia, spoločné
chvíle na modlitbách, v spoločenstve v chráme na sl. Božích, ochotných služobníkov a štedrých
darcov, ďakujem zato, že to čo sme zvládli nezvládli sme z vlastných síl , ale ako to vyznáva
apoštol Pavel, len preto, že „Pán však stál pri mne a posilnil ma, aby som plne vykonal zvesť.“ (
2 Tm 4, 17) Ďakujem všetkým, ktorí spolu stoja pri nás ordinovaných v službe, zvlášť keď
prechádzame náročným obdobím v osobnom živote... Ďakujem kolegom v službe, bratom
dozorcom, presbyterom, spolupracovníkom VMV, Vám všetkým, ktorí ste otvorili svoje srdce,
aby skrze Vašu prácu, službu, ochotu finančne prispieť zažiarilo svetlo Kristovej lásky do tohto
sveta aj skrze náš cirkevný zbor. Nech Vzkriesený Pán, pretvára naše srdcia a mocou Ducha
Svätého nech mení náš strach na odvahu, slabosť na silu, nech pretvorí naše kamenné srdcia, na
srdcia mäsité. Chcem vás poprosiť, sestry a bratia, aby náš život, naše činy, naše postoje, práca
boli odpoveďou na Božiu lásku, darovanú a zjavenú nám v Pánovi Ježišovi Kristovi. Oslavy 500.
výročia reformácie sú pre nás aktuálnou výzvou k pokániu, k zápasu s hriechom v našom srdci
a svedectvu i vyznávaniu: Jedine viera – to je Božie pozvanie pre svet. Jedine milosť – to je
Božie srdce pre svet. Jedine Biblia je Božím hlasom vo svete. Jedine Kristus je nádejou pre svet
a pre mňa. Budeme putovať aj týmto rokom, lebo sme pútnikmi na ceste do nebeskej vlasti.
Často nevidíme cestu, ležiacu pred nami. Stojíme tu podobne ako učeníci s mnohými otázkami.
Avšak jedno vieme: budeme vedení a vďaka Bohu si nemusíme cestu raziť sami. Našli sme ju v
Kristovi. A táto cesta vedie domov k Otcovi. Kristus sa postará o to, aby sme došli do cieľa.
Preto je Boží Syn centrom nášho života, srdca a musí byť v centre aj 500. výročia reformácie,
oslavujme HO – spoločne s ostatnými v našej cirkvi.
SOLI DEO GLORIA!
V Prešove 26. februára 2017
Mgr. Miroslva Čurlík

Mgr. Ján Bakalár

zborový dozorca

predsedajúci zb. farár

22. Modlitba
Bože a Otče náš, chválime a oslavujeme Tvoje Sväté meno, lebo si nás tak predivne
viedol, chránil, posilňoval a žehnal v našom cirkevnom zbore aj v uplynulom roku
2016.Ďakujeme za tie mnohé požehnané chvíle v spoločenstve nádeje Tvojho ľudu, keď si náš
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tešil slovom lásky, milosti, života a pravdy. Nesieme si tak veľa Tvojho požehnania v našich
srdciach a vzťahoch, ktoré si očisťoval krížom i bolesťou, sklamaním a úzkosťou, ale
predovšetkým krížom a obeťou svojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. V Jeho mene ďakujeme
aj za dielo reformácie, ktoré si Ty začal skrze slabého, hriešneho nedokonalého človeka Dr. M.
Luthera, ktorého srdca si sa zmocnil svojou milosťou a láskou Ježiša Krista, nášho Pána.
Veď nás na ceste života, aj v tomto jubilejnom roku 500. výročia reformácie Duchom
Svätým, aby sme túžili po čistote našich postojov, motívov, snov, predstáv, myšlienok, prianí
a túžob..., aby sme túžili po záchrane v Kristu, ktorý jediný môže zakryť špinu našich sŕdc a byť
cestou nového života, nového srdca pre nás evanjelikov v 21. storočí. V pokore a v pokání, na
dne nášho unaveného bytia prosíme. „Srdce čisté stvor mi, ó Bože, a obnov vo mne ducha
pevného!“ (Ž 51, 12) Navráť nám radosť z Tvojej pomoci a duchom poslušnosti nás podopri.
Prijmi, Bože, Otče môj, moju vďaku za pomoc cirkevného zboru, sestry a bratov vo
viere, kolegov v službe, bratov dozorcov, námestného dozorcu, presbyterov, všetkých
spolupracovníkov v cirkevnom zbore, priateľov a známych, ale ďakujem aj za trpezlivosť
a podporu mojich rodičov, rodiny a mojej manželky a detí. Ďakujem Hospodine, Bože náš, za
Tvoju žehnajúcu ruku..., istotou Tvojej lásky v Pánovi Ježišovi a naplň naše srdcia, naše bytie
vďačnosťou a nádejou, že Ty si Pánom každej búrky, ktorou prechádzame. Uzdrav naše srdcia
a pomôž nám tvoriť pokoj v moci Ducha Svätého. Nech milujeme tam, kde sa nenávidia; nech
odpúšťame tam, kde sa urážajú; nech prinášame vieru tam, kde hrozia pochybnosti; nech
vzbudzujeme nádej tam, kde je beznádej a smrť; nech zažíname svetlo tam, kde vládne tma; nech
prinášame radosť tam, kde prebývajú starosti a úzkosť. Každý deň nás posilňuj a dotýkaj sa
našich sŕdc, aby sme pracovali a žili na Tvoju chválu. O to Ťa, Bože a Otče náš, prosíme v mene
nášho Pána Ježiša Krista.
Amen.

52

23. Prílohy
23.1 Stanovy PATMOS s.r.o.

Časť I.
Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným a všeobecné
ustanovenia
§1
Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným
Spoločnosť s ručením obmedzeným ( ďalej len "spoločnosť" ) bola založená podľa Zakladateľskej listiny
vo forme notárskej zápisnice N 54/99, Nz 64/99 zo dňa 12. 2. 1999 v Notárskom úrade JUDr. Magdalény
Šebeňovej v znení neskorších dodatkov, jediným zakladajúcim spoločníkom - Cirkevným zborom ECAV
Prešov, Svätoplukova 11, 080 01 Prešov, IČO: 31947042.

§2
Obchodný názov
Obchodný názov spoločnosti znie:

PATMOS s. r. o.
Spoločnosť bude používať označenie PATMOS, ku ktorému pripojí skratku určujúcu právnu formu
podnikateľského subjektu: s.r.o.

§3
Sídlo spoločnosti
Sídlom spoločnosti je Slovenská republika, 080 01 Prešov, Svätoplukova č. 11.

§4
Poslanie a predmet podnikania spoločnosti
1. Poslaním spoločnosti je vytváranie profesionálnych organizačných štruktúr s cieľom trvalé
zabezpečovať ekonomické a hospodárne nakladanie s majetkom Cirkevného zboru ECAV Prešov
v rámci princípov a podmienok trhového hospodárstva a v súlade s platnou legislatívou Slovenskej
republiky, ďalej vykonávanie iných podnikateľských aktivít, ktoré nie sú vo výraznom rozpore
s cieľmi Cirkevného zboru a súčasne ponúkajú nové finančné či iné príležitosti pre organizáciu ako aj
zakladajúceho spoločníka.
2. Spoločnosť svojim pôsobením nenahrádza činnosť COJ v zmysle Cirkevnej ústavy a ani nezastupuje
činiteľov jednotlivých COJ v otázkach zodpovedností, práv a povinností.
3. Predmetom podnikateľských aktivít sú všetky aktivity, ktoré sú v súlade s poslaním spoločnosti, sú
riadne schválené valným zhromaždením a sú zapísané v Živnostenskom liste, ako aj vo Výpise
z obchodného registra spoločnosti.

§5
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Konanie a podpisovanie za spoločnosť
1. V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ.
2. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k obchodnému názvu spoločnosti pripojí svoj
podpis konateľ spoločnosti.

Časť II.
Základné imanie spoločnosti a zmena jeho výšky
§6
Základné imanie
1. Základné imanie spoločnosti je 10 423 EUR, slovom: desaťtisícštyristodvadsaťtri euro, ktoré jediný
zakladajúci spoločník – Cirkevný zbor ECAV Prešov vložil na účet spoločnosti.
2. O zmenách základného imania sa rozhoduje podľa zakladateľskej listiny, resp. podľa príslušných
ustanovení Obchodného zákonníka.

Časť III.
Organizácia spoločnosti
§7
Orgány spoločnosti

Orgánmi spoločnosti sú:
a/ valné zhromaždenie
b/ konateľ
c/ dozorná rada

A/ VALNÉ ZHROMAŽDENIE
§8
Vykonávanie pôsobností valného zhromaždenia
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.
2. Za jediného spoločníka – Cirkevný zbor ECAV Prešov v súlade s ustanovením § 132 zákona 513/1991
Z.z. – obchodného zákonníka vykonávajú pôsobnosť valného zhromaždenia štatutárni zástupcovia –
predsedajúci farár a zborový dozorca.

§9
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Kompetencie valného zhromaždenia
1. Valné zhromaždenie rozhoduje o:
a) zmene a doplnkoch zakladateľskej listiny a stanov spoločnosti,
b) zvýšení a znížení základného imania spoločnosti
c) zrušení spoločnosti likvidáciou, alebo bez likvidácie, menovaní likvidátora spoločnosti
d) menovaní, odvolávaní a odmeňovaní konateľa spoločnosti
e) menovaní, odvolávaní a odmeňovaní členov dozornej rady
f) pristúpení ďalších spoločníkov, či predaji časti alebo celého svojho podielu ďalšiemu
spoločníkovi, zlúčení s iným podnikateľským subjektom
g) tvorbe a použití fondov spoločnosti vrátane rezervného fondu
h) plánoch a zámeroch spoločnosti a jej podnikateľských aktivitách vrátane investičných rozhodnutí
o nadobúdaní, resp. scudzovaní nehnuteľností týkajúcich sa spoločnosti
i) poskytnutí, resp. prijatí investičného úveru
j) ďalších otázkach, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon, spoločenská zmluva
alebo stanovy spoločnosti.
2. Valné zhromaždenie schvaľuje:
a) majetkovú účasť a formu tejto účasti v ďalších podnikateľských subjektoch
b) ročnú účtovnú závierku, rozdelenie zisku, resp. vysporiadanie straty
c) nákup HIM, NIM a výdaje na DNIM, resp. iné výdaje mimo bežných obchodných
prevyšujúcich sumu 1 000,- EUR
d)
e)

obchodnú stratégiu a koncepciu rozvoja
Valné zhromaždenie v rámci efektívneho riadenia, zvoláva podľa potreby operatívnu poradu
vedenia s účasťou konateľa, prípadne členov dozornej rady. Účasť dozornej rady nie je povinná.

3. Valné zhromaždenie informuje o výsledkoch hospodárenia a činnosti spoločnosti konvent cirkevného
zboru zakladateľa a presbyterstvo CZ.

§ 10

Rozhodovanie a zápis rozhodnutí valného zhromaždenia
1. Rozhodnutia jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musia mať
písomnú formu a musia ho podpísať.
2. Rozhodnutia jediného spoločníka v plnej miere nahrádzajú rokovanie valného zhromaždenia.
3. Vybrané rozhodnutia jediného spoločníka sú podriadené uzneseniam cirkevno-zborových orgánov
zakladajúceho spoločníka nasledovne:
a) Rozhodnutia valného zhromaždenia vykonané v súlade so znením § 9, ods. 1, písm. a), b), c), a f),
– vyžadujú uznesenia konventu cirkevného zboru.
b) Rozhodnutia valného zhromaždenia vykonané v súlade so znením § 9, ods. 1, písm. d), e), h), a i),
– vyžadujú uznesenia presbyterstva cirkevného zboru.
4. V prípade prijatých rozhodnutí podľa ods. 3. písm. a) a b) rozhodnutie jediného spoločníka vyžaduje
aj presné označenie a citáciu uvedeného uznesenia príslušného cirkevného orgánu.
5. Pre štatutárny orgán – konateľa je záväzné rozhodnutie jediného spoločníka, ktoré je prijaté v súlade
s vyššie uvedeným procesom opísanom v bodoch 1. – 4. tohto článku.
6. O výkone rozhodnutí jediného spoločníka informuje orgán vykonávajúci pôsobnosť valného
zhromaždenia príslušné cirkevné orgány a to v súlade s kompetenciami uvedenými v ods. 3.
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B/ KONATEĽ
§ 11

Konanie konateľa
1. Konateľ je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti, jedná v mene spoločnosti spôsobom
stanoveným v § 5 týchto stanov.
2. Konateľ rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, ak nie sú zákonom alebo stanovami
vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia.
3. Valné zhromaždenie môže obmedziť právo konateľa jednať menom spoločnosti.

§ 12

Kompetencie konateľa
1.
2.
3.

4.
5.

Konateľ zabezpečuje realizáciu rozhodnutí valného zhromaždenia. Predovšetkým však koná na
základe prijatých a riadne schválených projektov, alebo rozpočtov na jednotlivé účtovné obdobia.
Konateľ riadi bežnú činnosť spoločnosti.
V rámci pôsobnosti vymedzenej § 11 odst. 2 prináleží konateľovi okrem iných úloh stanovených
zákonom a týmito stanovami najmä:
a) zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva spoločnosti;
b) predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie ročnú účtovnú uzávierku s návrhom na
rozdelenie zisku, poprípade krytia straty spoločnosti;
c) vykonávať zamestnávateľské práva - prijímať a uvoľňovať pracovníkov, určovať systémy a
smernice odmeňovania;
d) vypracováva rozpočet organizácie na kalendárny rok a predkladá ho ku schváleniu valnému
zhromaždeniu;
e) rozhoduje o drobných nákupoch do 1000 EUR, dodávateľoch a výbere iných obchodných
partnerov;
f) zabezpečuje všetky zmeny spojené so zmenami v legislatívnych predpisoch SR;
g) priebežne informuje valné zhromaždenie o výsledkoch a stave majetku spoločnosti;
h) podávať výročnú písomnú správu o činnosti spoločnosti za kalendárny, resp. účtovný rok.
Pri výkone svojej pôsobnosti sa konateľ riadi zásadami a pokynmi schválenými valným
zhromaždením.
Konateľ spoločnosti nesmie byť zároveň členom valného zhromaždenia a dozornej rady.

§ 13
Zodpovednosť konateľa
1. Konateľ je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami
spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť
všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných
informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť
škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej spoločníkov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmie
uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých spoločníkov alebo záujmy tretích osôb pred
záujmami spoločnosti.
2. Konateľ, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, je povinný nahradiť škodu,
ktorú tým spoločnosti spôsobil.
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C/ DOZORNÁ RADA
§14
1. Dozorná rada je 5 členná, menuje ju valné zhromaždenie v súlade s § 10, ods. 3. písm. a)
Stanov.
2. Dozorná rada volí zo svojho stredu predsedu. Predseda dozornej rady zvoláva a vedie
rokovania DR.
3. Dozorná rada zasadá minimálne 3 x do roka. Z rokovania vyhotovuje písomný záznam.
Rokovania dozornej rady sa riadia rokovacím poriadkom.
§15
Kompetencie dozornej rady a jej členov
1. Dozorná rada dohliada na činnosť konateľa.
2. Dozorná rada nahliada do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov a kontroluje tam
obsiahnuté údaje.
3. Preskúmava účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného
predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému
zhromaždeniu.
4. Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení. Musí sa im udeliť slovo,
kedykoľvek o to požiadajú.
5. Dozorná rada má právo zvolať valné zhromaždenie ak to vyžadujú záujmy spoločnosti,
prípadne iným vhodným spôsobom informovať o zisteniach jediného zakladajúceho
spoločníka.
6. Členovia dozornej rady majú právo požadovať od konateľa informácie a vysvetlenia
o všetkých záležitostiach spoločnosti a nahliadať do všetkých obchodných a účtovných kníh
a iných dokladov spoločnosti.

Časť IV.
Hospodárenie spoločnosti
§ 16
Účtovné obdobie
Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok.

§ 17
Rezervný fond
1. Spoločnosť dňom zápisu v obchodnom registri, zriaďuje rezervný fond, ktorého dopĺňanie a čerpanie
je upravené samostatnými ustanoveniami uvedenými v Zakladateľskej listine, resp. v príslušných
ustanoveniach obchodného zákonníka.

§ 18
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Ostatné fondy
1. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o zriadení ďalších fondov spoločnosti a stanoviť pravidlá ich
tvorby a čerpania - použitia.

§ 19
Ročná účtovná uzávierka
1. Po skončení účtovného obdobia, najneskôr však do jedného mesiaca, zabezpečí konateľ zostavenie
ročnej účtovnej uzávierky.
2. Ročnú účtovnú uzávierku spolu s návrhom na rozdelenie zisku, poprípade krytia strát spoločnosti,
predloží konateľ ku schváleniu valnému zhromaždeniu spoločnosti.

§ 20
Použitie zisku
1. Čistý zisk spoločnosti, t. j. zisk po odpočítaní daní a odvode miestnych poplatkov, resp. iných plnení
obdobnej povahy sa použije podľa rozhodnutia valného zhromaždenia v tomto poradí:
a) prídel do rezervného fondu podľa § 17 týchto stanov,
b) prídely do ostatných fondov spoločnosti, ak sú zriadené podľa § 18 týchto stanov
c) na iné účely stanovené valným zhromaždením, predovšetkým investičnej povahy
d) na mimoriadnu odmenu konateľovi,
e) vyplatenie podielu na zisku spoločníkovi – Cirkevnému zboru ECAV Prešov.

Časť V.
Zrušenie a likvidácia spoločnosti
§ 21
Zrušenie spoločnosti
1. Spoločnosť sa zruší z dôvodov uvedených v § 68 odst. 3 a 6 Obchodného zákonníka.
2. Spoločnosť zaniká dňom výmazu z obchodného registra.

§ 22
Likvidácia spoločnosti
1. Ak neprejde po zrušení spoločnosti celé jej obchodné imanie na právneho nástupcu, uskutoční sa
likvidácia spoločnosti podľa § 70 až § 75 Obchodného zákonníka.
2. Likvidátora menuje valné zhromaždenie.
3. Po uspokojení veriteľov sa likvidačný zostatok pridelí zakladateľovi.

Časť VI.
Záverečné ustanovenia
§ 23
Doplňovanie a zmena stanov
1. O doplnení alebo inej zmene týchto stanov rozhoduje konvent Cirkevného zboru ECAV Prešov.
2. Návrh na doplnenie, alebo inú zmenu stanov môže podať valné zhromaždenie, alebo zakladateľ
spoločnosti.
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§ 24

Záverečné ustanovenia
1. Tieto stanovy spoločnosti rušia platnosť predchádzajúcich a platia odo dňa schválenia Konventom
Cirkevného zboru ECAV Prešov.

§ 25

Prehlásenie štatutárnych zástupcov cirkevného zboru
ECAV na Slovensku so sídlom v Prešove a podpisy
1. Prehlasujeme, že toto znenie stanov spoločnosti v celom rozsahu bolo prečítané na Výročnom
konvente cirkevného zboru so sídlom v Prešove dňa ........................ a stanovy boli schválené
rozhodnutím konventu č. ............... (príloha stanov)
2. Súčasne prehlasujeme, že stanovy spoločnosti boli v súlade so znením §16, ods. 1 Cirkevného zákona
č. 2/1999 o hospodárení cirkevných organizačných jednotiek v znení cirkevného zákona č. 3/2013
v znení neskorších zmien a doplnkov schválene.
V Prešove, dňa ..............2017

Predsedajúci zborový farár:

Dozorca cirkevného zboru:

Mgr. Ján Bakalár, v.r.

Mgr. Miroslav Čurlík, v.r.
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Jubilanti nášho cirkevného zboru
v II. štvrťroku 2017

POKRSTENÍ
(december 2016 – január 2017)
Hana Kováčová

3. decembra

dovoľte, aby sme Vám v mene nášho prešovského evanjelického a. v.
cirkevného zboru zaželali k Vášmu životnému jubileu, ktorého sa z Božej
milosti dožijete v druhom štvrťroku 2017, 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:

Vivien Sabó

3. decembra

Tomáš Vongrej

4. decembra

Simon Sabol

1. januára

Blízky je Hospodin všetkým, ktorí Ho vzývajú, všetkým, ktorí Ho vzývajú
v pravde.
Žalm 145, 18

Dávid Souček

1. januára

50 rokov života:
Balocká Zuzana, Daňko Jozef, Hermanovská Ivana, Hercegová Eva,
Hoffmanová Anna, Rozmanová Mária, Sabóva Viera, Šarossy Viliam,
Velebírová Agáta

Tomáš Červeňák

21. januára

Milé sestry a bratia jubilanti,

60 rokov života:
Baláž Ján, Baranová Viera, Buchalová Ľudmila, Cabanová Anna, Hadbavný
Ján, Harčárová Mária, Jenčurák Milan, Joščáková Božena, Križovenská
Justína, Matejka Martin, Miženková Janka, Nagyová Kvetoslava, Pagáčová
Milena, Pištejová Ľubomíra, Trojanovičová Anna, Zuštinová Zuzana
65 rokov života:
Bortlová Marta, Csikyová Lýdia, Dzuriš Miroslav, Ivanko Bohdan, Klimová
Júlia, Korbová Helena, Kysacká Mária, Pištej Milan, Sentandráska Mária,
Štefaňáková Eva, Tomčíková Anna, Zacharovský Milan
70 rokov života:
Harčár Ladislav, Harčár Viktor, Chovanová Mária, Meliš Juraj, Šalamun
Ervín, Velebírová Ema, Veličková Irena
75 rokov života:
Gáll Milan, Chovanová Mária, Katuščáková Darina, Klíčová Anna, Kušnír
Ján, Molčanová Mária, Molitorisová Helena, Zimová Mária
80 rokov života:
Drábová Mária, Jureková Ľudmila, Košťáliková Viera, Lorincová Zuzana,
Macejová Paulína, Štefánik Vladimír
85 rokov života:
Iľo Pavol, Macejová Anna, Olejár Ondrej, Olejár Matej, Sabol Rastislav,
Zuščinová Anna
90 a viac rokov života:
Biačová Mária, Bilicová Emília, Gajdošová Anna, Mésl Jiří, Olejárová
Alžbeta, Olejárová Marta
50. výročie sobáša:
Rybár Adam a Rybárová Oľga, Sekerák Jozef a Sekeráková Danica

ZOSNULÍ
(december 2016 – január 2017)
František Chovan, 81 r
18. decembra
Miloš Kriváň, 53 r

19. decembra

Božena Ivančáková, 71 r

22. decembra

Jozef Ferko, 56 r

22. decembra

Michal Štefánik, 83 r

26. decembra

Ján Šipoš, 58 r

2. januára

Anna Partilová, 83 r

5. januára

Miroslav Pláňovský, 71 r

21. januára

Dušan Kekeľ, 70 r

22. januára

Emília Priščáková, 82 r

22. januára

Mária Marková, 82 r

27. januára

Viktor Čop, 79 r

28. januára

Štefan Molitoris, 77 r

28. januára

Vladimír Ladislav Čop, 74
r

31. januára

Domáci tlačový fond
V decembri 2016 na DTF prispeli:
Adamová Ľudmila 10 €, Frišničová Ľubica 20 €, Guzová Ľubica 10 €, Hadbavná Mária 10 €, Harčarová Mária 30 €,
60 10 €, Lipták Andrej 10 €, Madzinová Alžbeta 10 €, Mižišin
Horenská Anna 10 €, Kačmár Ľubomír 10 €, Klíčová Anna
Jozef 10 €, Pastirčáková Daniela 20 €, Poloha Miloš 10 €, Rozmanová Mária 10 €, Šebeňová Mária 10 €, Zimová Mária 10 €
Celkom 200,00 €

