
     

KŇAZSKÁ SPRÁVA 

o duchovnom živote a hmotnom hospodárení 
Cirkevného zboru  evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku  

Prešov 
za rok  2 0 2 1 

 

prečítaná na výročnom zborovom konvente, 
ktorý sa konal dňa 27. marca 2022 

v rámci dopoludňajších služieb Božích 
v chráme Božom Svätej Trojice v Prešove 



O B S A H  
              

 Modlitba na úvod konventu 

Ó, zostúp k nám Duchu Svätý, ó, priblíž sa Pane, veď zblúdilých duší mnoho. Ó, pohliadni na ne. 
Duše oviec prach zatemnil, srdcia v kameň pošli, Pane, očisť duše naše, svetlo pravdy zošli. 
Ó, povznes nás, povznes vyššie. Otvor zraky slepých, by uzreli brázdy Tvojich činov       
veľkolepých. 
Pane, odpusť viny naše, kajáme sa Tebe, naplň kalich láskou svojou – daj nám uzrieť nebe. 
Duchu Svätý posilni nás, zaceľ srdca jamy, Hospodine všemohúci, bdej vždy nad nami...!  Amen.  
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Velebný konvent, bratia a sestry v Pánovi! 

„Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú.“  

Je toto posolstvo prijateľné, možno tomu veriť? V dnešnom prevrátenom svete, plnom boja a zápasov 
predsa krotkosťou nemožno nič dosiahnuť. Ku krotkému človeku sa skôr, či neskôr zachovajú nepekne. 
Nebude viac prínosom držať sa zásady oko za oko, zub za zub?   Ježiš však aj za tento svoj výrok  
a zasľúbenie s ním spojené ručí. Možno mu aj my dáme za pravdu, keď pochopíme, akých ľudí On považuje 
za krotkých a čo týmto ľuďom sľubuje. Pod krotkými nemyslí Ježiš ľudí krotkej povahy. Krotkosť, s ktorou 
sa človek narodí, nie je cnosťou práve tak, ako usilovnosť mravcov, či odvaha leva. Ešte menej považuje 
Ježiš za krotkých tých, ktorí krotkosť len predstierajú, aby zmiatli svojich protivníkov a potom ich dobehli. 
To sú vlci v ovčej koži. Neraz je za predstieranou  krotkosťou aj snaha, dosiahnuť milosť u mocných tohto 
sveta. Taká krotkosť je podlosťou a nie cnosťou.  Ježiš nepokladal ani nedbalosť za krotkosť. Keď kňaz Éli 
rozmaznával svojich synov a privieral oči nad ich darebáctvom, nebola to krotkosť, ale slabosť. 

Ježiš myslí na takú krotkosť, ktorá pochádza z pokory  pred Bohom a z lásky k ľuďom. Je to krotkosť, 
ktorá trpezlivo prijíma a znáša svoj údel Bohom daný, a ktorá s pocitom vlastných chýb znesie trpezlivo 
veľa od iných ľudí a má vždy pred očami Krista, ktorý sa modlí aj na kríži za svojich nepriateľov a radšej 
znáša krivdy, než by sa dovolával pomsty. Slovom krotký je ten, kto neobviňuje pre vlastnú záľubu ani 
Boha,  ani ľudí.   

Ako je to s mojou, našou krotkosťou? Máme za sebou dva zložité roky spojené s pandémiou a v srdci 
veľkú túžbu po tom, aby sa to už čím skôr skončilo. Ako tú pandémiu prežívame, ako ju znášame? 
Prežívame ju s krotkosťou, teda v pokore pred Bohom a v láske a zodpovednosti k blížnym?  

Tu sme ako ľudské spoločenstvo, ale aj spoločenstvo cirkvi zlyhali. Videli sme ako v strede všetkého 
nestojí pokorný človek, usilujúci sa zomknúť s ľuďmi naokolo, prosiaci Boha o pomoc, usilujúci sa svojou 
troškou prispieť k zmierneniu situácie, hľadajúc aj v tomto položení Božiu vôľu. V strede diania stál človek 
mysliaci na vlastné ego – ja, na svoju „bezhraničnú“ slobodu, práva, ktorý sa nenechá nikým a ničím 
obmedzovať. Hnev, osočovanie, nevraživosť, výsmech, vzájomné útoky, nielen verbálne, ale neraz aj 
fyzické, šírenie poloprávd a klamstiev na sociálnych sieťach, zavádzanie ľudí, dezorientácia, to všetko sa 
stalo každodennou súčasťou našich dní. Neochota a otvorená revolta proti noseniu respirátorov, 
dodržiavaniu pandemických nariadení, nerešpektovanie svetskej, ale i cirkevnej vrchnosti v našom vlastnom 
záujme a na prospech našich blížnych. Vrcholom bola ľudská smelosť, až arogancia, s akou ľudia znevážili 
vedcov, lekárov a spochybnili aj samého Boha a Jeho moc. To všetko nemá nič s Ježišovou krotkosťou. 
V tom všetkom sme zreteľne videli absenciu krotkosti.     

Krotkí zdedia zem, hovorí Pán Ježiš. Zdedia to, čo je viac, ako táto zem, prípadne to, čo je na tejto 
zemi najvzácnejšie – duševný pokoj. Budú pánmi, i keď nie krajín, ale seba samých a to je to najslávnejšie 
panstvo. Krotia svoje žiadosti a tak budú bohatí, lebo nie je bohatý ten, čo má mnoho majetku, ale ten, kto 
má malé nároky. Krotký človek má malé nároky – má teda všetko.  

Dávidova krotká duša a pekná hudba zaženie od Saula hriešne myšlienky. Krotkosť si podmaňuje svet. 
Aj dejiny dokazujú, že najväčším dobyvateľom nie je ctižiadosť, vlastná sloboda, ale nezištnosť, 
sebazaprenie a krotkosť. Nie veľký Napoleón, ale krotký Ježiš. Keď aj ustúpi načas do úzadia – víťazstvo 
je nakoniec predsa jeho. Pôsobí ako slabý a predsa je napokon najsilnejší. Táto Jeho danosť napokon porazí 
celkom určite aj pandémiu. A krotkosť sa stáva aj dedičom zeme. Krotkí sa nemusia zrieknuť všetkého 
zemského. Aj zem je časťou Božieho stvorenia a tú dáva Pán svojím. Ježiš však sľubuje okrem tejto zeme aj 
„novú zem“ – nebesá. A to je to najväčšie dedičstvo a blaženosť.  

Ó, Ty najkrotkejší z krotkých, učiň aj z nás krotké duše, aby sme mohli byť účastníkmi Tvojho 
víťazstva a Tvojho kráľovstva. Amen. 
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2.  Bohoslužobný život 

D. Bonhoeffer hovorí: „Nedáva zmysel očakávať ovocie tam, kde sa prestalo kázať Slovo (Kristus).“ 
To je principiálny dôvod, prečo sa schádzame na službách Božích. Kázanie Krista je a musí zostať základom  
evanjelických služieb Božích. Keď počúvaš slovo Božie, musíš rozmýšľať tak, akoby v tej chvíli k tebe 
prehováral Boh. Nie je to všeobecné, či všeobecne použiteľné slovo, ale Božie slovo určené priamo tebe. 
Slovo, ku ktorému máš osobný vzťah. To Slovo ide do úplného jadra tvojho života, tam, kde sú tvoje 
problémy. A zároveň to Slovo – Kristus pôsobí v nás schopnosť prinášať potom ovocie kresťanského života. 
A jedným z nich je aj spomínaná, tak potrebná krotkosť. Kto obchádza, či ľahostajne vynecháva návštevu 
bohoslužieb, pripravuje sa o zážitok i ovocie, ktoré plynie zo Slova, z Krista. Ak chce byť človek 
kresťanom, musí žiť s kresťanmi aj na sl. Božích.  

Služby Božie sme mali spolu 239 krát. Podrobné informácie vrátane priemernej účasi na jednotlivých 
službách Božích nájdete v priložených tabuľkách. Vďaka pandémii sme mali o vyše 100 služieb Božích 
menej, ako za normálnych okolností. 

Aj v druhom roku pandémie boli veľkým požehnaním online prenosy sl. Božích. Prihovárali sme sa 
vám vo chvíľach, keď boli naše kostoly zavreté, aby sme napriek všetkým prekážkam boli spolu v jednote 
Ducha, v bratskej láske spojení s Pánom Ježišom. Prenosové zariadnie obsluhoval brat Pavol Petrič a dalšie 
veci zabezpečoval brat Peter Gál. Ďakujem im v mene nás všetkých za službu, vďaka ktorej sa Slovo nieslo 
éterom, spájalo nás a možno oslovilo aj hľadajúcich. 

 Ďakujem bratom kurátorom  za zabezpečenie priestorov k službám Božím na obecných úradoch, či 
v dome smútku. Ďakujem kantorom za organovú hru na službách Božích, sestrám, ktoré sa starajú o kvety 
na oltároch, ale aj kostolníkom, ktorí s láskou pripravujú bohoslužobné miesta k spoločným službám 
Božím. Pán Boh Vás všetkých žehnaj a odmeň za Vašu službu v CZ svojim hojným požehnaním.    

Počas uplynulého roka okrem domácich zborových farárov poslúžili zvesťou slova Božieho v našom 
cirkevnom zbore nasledujúci bratia a sestry: brat biskup VD Peter Mihoč, brat biskup v.v. Igor Mišina, 
biskupský tajomník VD Marek Cingeľ, senior TS Jaroslav Matys, sen. kaplán Jozef Juházy, brat Vladimír 
Schvarc, farár v. v. a sestra farárka Lenka Janotková. Všetkým ďakujem za ich službu v našom zbore.   

Rok
počet členov hlavné sl. Božie večerné sl. Božie stredtýždňové SB

kartotéka sčítanie počet za rok priemerná 
účasť

počet 
za rok

priemerná 
účasť

počet 
za rok

priemerná 
účasť

2017 3827 4890
PO-9.00 h      58 
PO-11.00 h    21 432 

133 51 51 43 42

2018 3827 4890
PO-9.00 h      61 
PO-11.00 h    22 407 

125 52 51 41 47

2019 3869 4890
PO-9.00 h      60 
PO-11.00 h    20 414 

131 47 47 38 37

2020 3862 4890
PO-9.00 h      39 
PO-11.00 h    17 244 

110 34 43 31 35

2021 3882 4980
PO-9.00 h      60 
PO-11.00 h    15 170 

65 37 36 62 32
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RK – Rokycany    JA – Janov     KJ - Kojatice 

   

 2017 2018 2019 2020 2021

Fília RK JA KJ RK JA KJ RK JA KJ RK JA KJ RK JA KJ

Počet služieb Božích 28 25 25 30 27 30 30 27 27 15 27 23 13 14 14

Priemerná účasť 78 76 27 71 81 26 78 74 33 53 58 23 47 35 30

Počet adventných 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0

Priemerná účasť 16 22 14 20 21 14 13 19 12 20 21 14 0 0 0

Počet pôstnych 6 6 6 6 6 6 5 5 5 1 1 1 0 0 0

Priemerná účasť 17 22 11 18 24 13 17 18 14 12 19 21 0 0 0

Rok

Adventné večierne 
Prešov

Pôstne večierne 
Prešov

počet 
za rok

priemerná 
účasť

počet 
za rok

priemerná 
účasť

2017 3 38 6 39

2018 3 37 6 36

2019 3 40 5 32

2020 3 59 1 34

2021 0 0 0 0

Rok Vita Vitalis Petrovany M. Šariš V. Šariš Gregorovce ZpS Náruč Župčany Podhradík

2017 12 12 2 0 2 12 0 2

2018 12 12 2 0 2 12 0 3

2019 12 12 2 0 2 12 0 3

2020 7 9 0 0 1 5 0 2

2021 8 6 0 0 0 9 0 0
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3. Sviatosti 
3.1. Krst svätý 

Dr. Martin Luther hovorí, že krst je Boží príkaz a ustanovenie. Nie je ľudským výmyslom, ale ho 
sám Boh ustanovil a vážne a prísne nariadil, že sa musíme dať pokrstiť, ak chceme byť spasení, aby si nik 
nemyslel, že je to len taká malicherná vec, ako obliecť si nový červený kabát. Mnohí dnes spochybňujú 
krst detí, lebo “deti ešte neveria”. To je zásadná chyba, lebo vierou nemožno krst podmieňovať. Nie viera 
robí krst krstom, ale Božie ustanovenie, príkaz a slovo. Viera musí mať niečo, v čo verí, čo je, o čo sa môže 
oprieť, na čom stavia a stojí, než aby samú seba urobila základom, na ktorom stavia. Kto uverí a pokrstí sa, 
bude spasený. O čom inom sa tu hovorí, ak nie o krste. Z toho vyplýva, že kto zavrhuje krst, zavrhuje 
Božie slovo, vieru v Krista, privádzajúceho ku krstu. Krst nie je náš, ale Boží skutok a Božie skutky sú 
spasiteľné a potrebné pre našu spásu a vieru pritom nevylučujú, ale požadujú, lebo vierou ich prijímame. 
Ale ak vieru urobíme pokladom pri krste, čo potom s Božím slovom, ustanovením a príkazom ako 
pokladom v krste? Krst svätý je začiatok cesty spásy, preto si ho vážme! 

V našich súčasných podmienkach je krst nielen darom Božím, ale je “neohroziteľný” ani covidom. 
Tým chcem povedať, že deti sme krstili po celý rok, rešpektujúc pri tom epidemiologické vyhlášky. Radosť 
z prijímania nových členov cirkvi nám nevzal ani zákaz spoločných rodinných posedení po krste. Takže 
veľká vďaka Pánu Bohu za deti, ktoré v tomto roku daroval do našich rodín a zboru. Prosíme Ducha 
Svätého, aby všetky pokrstené deti prospievali vekom i múdrosťou u Boha aj u ľudí. 

Smutní sme zo skutočnosti, že každým rokom pribúda nemanželských detí narodených do otvorených 
partnerských a nezáväzných vzťahov. V roku 2021 bolo takých detí 11, o 3 viac ako v roku 2020.   

3.2. Večera Pánova 

Eucharistiu ustanovil Pán Ježiš na Zelený štvrtok, aby nás ňou pozval k jednote s Ním. Vo Večeri 
Pánovej sme jedno s Kristom. Ak máme byť jedno s Ním, potrebujeme zákonite odpustenie hriechov, lebo 
hriech nás oddeľuje od Boha. Je prekážkou na ceste k jednote. Zároveň je hriech otroctvom, záťažou, ktorá 
nás nielen oddeľuje od Boha, ale ničí celý náš život.  

Pán Ježiš vie, aké bremená nosia ľudia na duši a preto pozýva k spovedi a Večeri Pánovej, aby nás 
oslobodil od nich. Tak ako o Petrovi, ktorý ho zaprel, aj o nás vie všetko. Vie, ako nás trápia naše previnenia 
a vie aj to, že sami si nedokážeme pomôcť. I keď nám spôsobí bolesť pripomenutím toho, čo zlého sa 
v našom živote stalo, cieľom tej bolesti nie je ničiť, ale liečiť. Lebo nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. 
Napokon spomienka na bolesť duše, ktorú sme cítili pre svoje zlyhania, môže a má nám darovať vnútornú 
odolnosť v ďalších situáciách, ktoré by nás chceli priviesť k tomu, čo by sme potom trpko oľutovali. 

Ježiš si praje, aby nás naše zlyhania a ponúknuté odpustenie viedli k pokore. Pokora nie je 
zakríknutosť a utiahnutosť, ale jasné poznanie a rešpektovanie hraníc, za ktorými nasleduje pýcha, 
namyslenosť, či vyvyšovanie sa. Hraníc, ktoré už nechceme prekračovať, lebo sme Kristovi.  

Len s Ježišom môžeme ostať navonok i vnútorne pevní. To je skúsenosť, ktorú získavame vždy 
nanovo pri spovedi a prijímaní darov Večere Pánovej.  Preto k nej radi prichádzajme! Pamätajme, že 
Sviatosti sú znakmi a svedectvom Božej vole voči nám, aby povzbudili a posilnili našu vieru. 

Rok
K r s t y

Večera Pánova

chrám nemocnica doma
    spolu

detí dospelých spolu m ž m ž m ž

2017 65 1 66 1843 3231 5 21 8 37 5145
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Okrem chrámu bola VP prisluhovaná aj v domácnostiach a nemocniciach. V Domove sociálnych 
služieb na Cemjate (1x),  Zariadení pre seniorov Náruč na Veselej (6x), v CSS Vita Vitalis na Volgogradskej 
ulici (6x). V týchto 3 zariadeniach prijalo dary VP 16 mužov a 53 žien, spolu 69. 
Z 54 pokrstených detí bolo 29 chlapcov a 25 dievčat, nemanželských pokrstených detí bolo 11.  

4. Konfirmácia 
Konfirmácia je osobným vyznaním viery a potvrdením krstného sľubu. Nie je nijakým doplnkom krstu. 

Ak krst je aktivitou Božou smerom k človeku, tak konfirmácia je odpoveďou človeka na túto Božiu aktivitu. Je 
vlastne jej potvrdením. Cieľom konfirmácie nie je jednorázový akt vyhlásenia človeka za cirkevno-právne 
plnoletého člena cirkvi, ale vyhlásenie za živého úda tela Kristovho. Martin Bucer je považovaný za „otca“ 
konfirmácie.  Mal základnú tézu, že k Večeri Pánovej možno pripustiť iba konfirmovaného kresťana. Túto tézu 
podoprel požiadavkami, aby konfirmand ovládal katechizmus, mal znalosť vierouky a ukázal, že sa rád 
zúčastňuje služieb Božích, vie sa samostatne modliť a je na ňom vidieť rast a duchovné napredovanie. 

Na prípravu konfirmandov používame knihu Verím a sľubujem. Slávnosť konfirmácie sa konala v našom 
kostole dňa 27. júna 2021. V sobotu jej predchádzala skúška konfirmandov a prisluhovanie sviatosti Večere 
Pánovej. Konfirmoval brat farár Martin Chalupka a liturgiou poslúžili sestra farárka Lenka Janotková a brat 
farár Tomáš German z Blatnice.  Piesňou poslúžili konfirmandi, mládež a zborový spevokol Sion, prihovoril sa 
zborový dozorca brat Miroslav Čurlík.  

V súčasnosti je v prvom ročníku  35 a v druhom  32 katechuménov. Tohtoročná slávnosť konfirmácie sa 
bude v našom zbore konať, ak Pán Boh dá, v nedeľu 15. mája. Konfirmačná príprava v šk. roku 2021/2022  
prebieha v zb. sieni na fare. 

2018 52 0 52 1905 2917 3 5 10 48 4888

2019 61 5 66 1998 3038 10 48 5 35 5134

2020 39 1 40 520 900 4 40 16 34 1514

2021 54 0 54 701 1022 7 19 60 103 1912

Konfirmácia detí
dospelých spolu

chlapcov dievčat spolu

2017 29 17 46 0 46

2018 10 13 23 4 27

2019 23 18 41 4 45

2020 15 27 42 1 43

2021 16 15 31 1 32
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5. Pristúpili a vystúpili z cirkvi 

Do zboru bola po predchádzajúcej duchovno - katechetickej príprave z dôvodu zmeny konfesionálnej 
príslušnosti (prestup) prijatá 1 sestra. Z ECAV na vlastnú žiadosť nevystúpil nikto. 

Z dôvodu zmeny trvalého bydliska, či na základe žiadosti, sme do zboru prijali, resp. zaevidovali 21 
bratov a sestier a z toho istého sa z evidencie zboru odhlásili 1 brat a 2 sestry.  

6. Bohoslužobné výkony 

6.1. Sobáše 

 John Ortberg v knihe Kto je ten muž? Píše: „Ježiš hovorí, že manželstvo nie je vo svojom jadre iba 
nejakou ekonomickou, alebo sociálnou inštitúciou. Je to k Bohu orientovaná zmluva. Je to spojenie tela a 
ducha. Neslúži štátu, existovalo oveľa skôr ako štát. Manželstvo treba chápať ako duchovnú realitu.“ 
 Manželstvo začína sľubom, ktorý je dobrovoľný, plne prijatý, radostne dosvedčený, svedomito 
dodržiavaný. Muž a žena si dávajú slovo. To je základ, na ktorom je postavené manželstvo. Mladí ľudia dnes 
často hovoria: „Ja nepotrebujem nejaký kus papiera.“ To však nikdy nebolo o nejakom papieri. Vždy to bolo 
o sľube “až do konca života.“ Muž a žena si dávajú slovo – vo svete zmien a nestability existuje jedna 
nedotknuteľná istota, na ktorú sa môžu spoľahnúť – v dobrom i v zlom, v bohatstve i nedostatku, v zdraví aj 
v chorobe. Keď je človek mladý, pekný a vzduch je presýtený vôňou Chanel, a aj, keď je starý a nemá už 
zuby a vzduch je presýtený vôňou masti na choré kĺby, stále sa môže na ten sľub spoľahnúť. Svadobné sľuby 
sú malou ozvenou toho, čo robí Boh, keď nám sľubuje nekonečnú lásku.  

6.2. Pohreby  

         Z úmrtí bolo len jedno tragické (následok pokusu o samovraždu), všetci ostatní zomreli prirodzenou 

Rok
S o b á š e Pohreby Do/Zo 

zboru Do/Z cirkvi Presbyterstvo

evanj. krížne požehn
. spolu muži ženy deti spol

u prihl. odhl. prist. vyst. členov zasad.

2017 5 18 3 26 26 22 0 48 6 6 2 1 33 4

2018 9 16 4 29 26 27 1 54 14 15 1 1 33 11

2019 5 21 4 30 25 21 2 48 34 7 4 4 31 6

2020 1 14 2 17 17 38 0 65 27 11 2 0 28 3

2021 2 18 4 24 25 32 1 58 21 3 1 0 32 3
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smrťou.  Na pohreboch slúžila hrou na organe sestra Anna Štetinová a vypomáhal brat Juraj Lenhardt. Obom 
patrí úprimné poďakovanie, lebo aj vďaka ich hre na organe sú pohrebné rozlúčky dôstojné i po stránke 
liturgickej a hudobnej.  

7. Biblická a vnútromisijná práca v zbore 

7.1. Biblické hodiny dospelých – v našom zbore sa nekonajú 

7.2. Biblické hodiny stredoškolskej mládeže 

Po roku 2020 sme si povedali, že ten ďalší rok už bude určite lepší. Prišiel rok 2021 a naše očakávania, 
že sa všetko vráti do normálu, postupom času plynuli do úzadia.  
 Plynulo sme pokračovali našou sériou, kde sme rozoberali list Efezským, avšak stále sme fungovali 
online. Koncom februára sme začali pre nás novinku: sériu v sérii. Skoro posledné verše listu Efezským sme 
pretavili do novej série s názvom Zrod Bojovníka, kde sme sa učili o Božej výzbroji a duchovnom boji. 
Taktiež sme túto sériu brali ako výzvu pre členov nášho tímu, teda témou nám poslúžil stále iný člen. 
V marci, sa taktiež uskutočnilo špeciálne podujatie – Mobilizácia, ktoré bolo určené pre mládežníkov, ktorý 
by chceli slúžiť (ale možno ešte nevedia, čo to úplne znamená), aj pre tých slúžiacich (ako povzbudenie 
a vedenie ďalej). Bolo pre nás veľkou radosťou, keď sa prihlásilo 40 účastníkov.  

Veľa z našich mládežníkov sa zapojilo do Modlitebnej pôstnej reťaze, ktorú sme spoločne ukončili na 
Stretnutí pod krížom, ktoré si mohol pozrieť naozaj každý na youtubovom kanále ECAV Prešov. 
 Ešte pred začiatkom júna nastal pre nás ten vysnený čas, kedy sme sa už konečne stretli ako mládež 
osobne. Vídali sme sa v kostole, alebo ak nám to počasie dovoľovalo, tak vo farskej záhrade. Školský rok 
sme ukončili Garden párty, na ktorej sme privítali nových konfirmandov.  
 Začiatok letných prázdnin pre nás znamenal odštartovanie príprav na Dorastový tábor. Nadšenie 
mladých ľudí slúžiť v našom zbore, sme pocítili aj tu. Vekový priemer táborového tímu sa znížil, ale naša 
radosť sa iba zvýšila. Naše prípravy sa začali rannými modlitbami a až potom sme sa pustili do praktických 
príprav. Na výlete, s názvom Večné dáta, sme hovorili o veciach, ktoré sú večné a nekonečné, aj keď svet 
nám môže hovoriť niečo iné, ale Pán Boh nám dáva to pravé čo potrebujeme. Napriek celej pandemickej 
situácii sa výlet uskutočnil a zúčastnilo sa ho 60 študentov a 25 dobrovoľníkov vrátane b. f. Chalupku.  
 Po lete sme mali večer chvál aj zo svedectvami, kde sme mohli počuť ako naši mládežníci zažívajú 
Božiu prítomnosť vo svojich životoch. Pokiaľ nám to pandemická situácia dovoľovala snažili sme sa tráviť 
čas spolu a tak sme sa vybrali púšťať šarkanov, či na menšiu opekačku. 
 V novembri sme začali novu sériu Jozef – (Ne)opustený: opustený ľuďmi, neopustený Bohom. Ako 
sme sa postupne zoznamovali s Jozefovým príbehom, situácia na Slovensku sa začala zhoršovať a museli 
sme prejsť na online mládeže.  
 Počas roka sme sa tiež venovali aj možno pre nás odvážnejším témam, ako je pornografia, sexuálne 
pokušenie, či duševné problémy ako depresia a samovražedné myšlienky. Vnímame, že aj toto sú témy, ktoré 
sú aktuálne pre našich mládežníkov. 
 Vianočnú mládež sme mali tiež online a hovorili sme si, ako zvládnuť a prežiť Vianoce doma. 
 Je pre nás veľkým požehnaním, že na mládeže prichádza až 60 mladých ľudí, ktorí túžia počuť o Pánu 
Bohu. Naše stretnutia sa konajú stále v piatok o 17.00. 
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Tento rok boli ako dobrovoľníci v mládežníckom tíme: Sabína Gallová (do septembra), Natália Hadbavná, 
Vanesa Kakaščíková, Lýdia Lorincová, Viktória Timková, Šimon Tomečko, Timotej Varga a Daniel 
Verčimák pod vedením Petra Urbanca. 
 Ďakujeme Pánu Bohu, že nás učil ako fungovať v týchto neľahkých časoch, ďakujeme aj za to, že nám 
bol oporou v mnohých situáciách a hlavne ďakujeme za Jeho ochranu. Ďakujeme aj Vám, milé sestry milí 
bratia, za vaše modlitby a akúkoľvek pomoc pri našej službe. 

          Peter Urbanec 

7.3. Biblické hodiny vysokoškolskej mládeže  

AKTIVITY TÍMU 
- Tímové stretnutia sa konali dvakrát do mesiaca. Či už osobne alebo online sme spolu plánovali, modlili sa 
a rozmýšľali nad stretnutiami staršej mládeže 
- Podľa aktuálnych opatrení sme pripravovali stretnutia či už online pomocou platformy Zoom alebo osobne 
v klubovni Puzzle 
- Ako tím sme sa spolu zúčastnili aj jednodňového stretnutia tímov organizovaného TC Kompas, kde sme sa 
inšpirovali a povzbudili do práce s mládežou 

STARŠIA MLÁDEŽ V ROKU 2021 
Aj v roku 2021 sme museli podrobne sledovať pandemické opatrenia a prispôsobovať im stretnutia 

našej mládeže. Vnímali sme, že komunitu a vzťahy vieme najlepšie rozvíjať osobne, teda sme preferovali 
tento typ stretnutí. Ak to však situácia nedovoľovala, snažili sme sa o budovanie spoločenstva online formou 
a podporou rozhovorov v menších skupinách. 

Veľkú radosť sme mali v septembri, keď sa k nám do tímu pridali piati noví členovia. Vnímali sme to 
ako vypočuté modlitby a požehnanie od Pána Boha. Tiež to prinieslo nové pohľady a smerovanie mládeže. 

VYUČOVANIE NA STARŠEJ MLÁDEŽI V ROKU 2021 
Na začiatku roka sme pokračovali v sérii s názvom Srdcové arytmie, ktorú sme začali ešte v roku 

2020. Hovorili sme o témach lenivosti, hnevu, obžerstva či žiadostivosti. Popri vyučovaní sme sa stretávali 
aj na štúdium Biblie ohľadom týchto tém, kde sme v menších skupinkách hlbšie rozoberali súvisiace texty.  

V ďalšej sérii sme sa chceli venovať téme utrpenia, preto sme zvolili knihu Jób. V tejto sérii nám 
témami poslúžili manželia Harčarovci. Téma utrpenia a jeho zmyslu nás zaujímala v kontexte pandémie, ale 
aj v kontexte okolností zo života našich mládežníkov. V jednotlivých témach sme sa chceli bližšie pozrieť na 
to, prečo trpíme, prečo to Boh dopustí, ako pomáhať blízkym keď trpia a o dôležitosti vytrvať počas 
utrpenia. Keďže nám počas mládeží vyvstalo mnoho otázok, túto sériu sme zakončili stretnutím venovaným 
otázkam od našich mládežníkov a odpovediam na ne. 

V prvom polroku sme sa kvôli pandemickej situácii stretávali takmer výlučne online formou, preto 
sme boli veľmi vďační za to, že v lete sa nám podarilo spoločne zorganizovať už tretiu dovolenku Staršej 
mládeže. Opäť sme boli v Roztokoch a zišlo sa nás tam 29 dospelých a 5 detí. Témy sme nazvali Redefine, 
lebo sme si chceli predefinovať niektoré zaužívané predstavy o Pánu Bohu alebo o nás a znovuobjaviť ich 
skutočný význam v Biblii. 

V druhom polroku sme sa zo začiatku stretávali osobne a veľmi sme sa tešili, že na mládež začalo 
chodiť veľa nových ľudí. Rozhodli sme sa otvoriť nový školský rok sériou Stratené & nájdené, kde sme 
reflektovali na to, čo sme počas pandémie stratili a ako to znova nájsť. Rozprávali sme sa o stratenej nádeji, 
blízkosti, radosti, čase a ďalších. Pandémia už trvá viac ako rok a každý z nás počas tohto obdobia niečo 
stratil, preto sme chceli pomôcť mládežníkom (a nám všetkým) nájsť cestu, ako znovu objaviť to, o čo sme 
prišli. Napriek tomu, že sme sa počas tejto série znova museli vrátiť do online priestoru, podarilo sa nám 
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okrem tém zorganizovať aj večer chvál, štúdium Biblie a predvianočný kvíz. Pred Vianocami sa nám 
s pomocou Relevantu podarilo pripraviť špeciálny vianočný livestream s chválami, témou a vianočnou 
tombolou. 

Stretnutia staršej mládeže mávame vždy v stredy o 18:15 a osobne ich v klubovni navštevovalo tento 
rok v priemere asi 45 ľudí. 

VÝZVY STARŠEJ MLÁDEŽE V ROKU 2022 
V roku 2021 sme zažívali veľké požehnanie, že sa nám podarilo stretávať nejaký čas aj naživo. Mládež 

sa rozrástla tak o mládežníkov, ako aj o členov v tíme a vidíme, že Pán Boh sa o našu komunitu stará 
a požehnáva ju.  

Pre tento rok je našou víziou ponúknuť mládežníkom priestor – či už online alebo naživo – kde sa 
budú cítiť milovaní a prijatí a kde budú mať priestor na rast vo vzťahu s Pánom Bohom. Chceme vnímať 
a vidieť, kde Pán Boh pracuje a pridávať sa k nemu v budovaní Božieho kráľovstva. Chceli by sme, aby aj 
nasledujúce série boli pre našich mládežníkov aktuálne, preto sme sa rozhodli rok 2022 začať sériou Ora et 
labora, ktorá rozoberá prácu a oddych.  

Našou víziou aj na rok 2022 ostáva budovať komunitu kresťanov, ktorí zažívajú trvalú premenu vo 
vzťahu s Pánom Bohom, budujú hlboké priateľstvá a majú pozitívny vplyv na svoje okolie. 

TÍM STARŠEJ MLÁDEŽE 
Dávid Motyľ, Alexandra Motyľ, Richard Glankovič, Monika Glankovičová, 
v druhom polroku 2021 sa pridali: Branislav Puzder, Michal Pončák, Katarína Pončáková, Norbert 
Glankovič, Kristína Pagurková 

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

„... ponesú ovocie i v šedinách a budú svieži, čerství, aby zvestovali, že je priamy Hospodin, moja 
skala...“ Ž 92, 15-16 

Tak ako všetko, aj stretnutia starších sestier poznačila pandémia a s ňou spojené obmedzenia. 
Z uvedeného dôvodu sa sestry stretli 5x, s priemernou účasťou 14 sestier. Tieto naše stretnutia sa, žiaľ, 
nemohli presunúť do online priestoru, keďže prevažná časť starších žien nemá internet. 

Obsahom stretnutí bol v prvom rade výklad Božieho slova a jeho aplikácia do života. Dokončili sme 
výklad 2. knihy Kráľov a začali sme výklad listov siedmim cirkevným zborom. Neoddeliteľnou súčasťou 
každého nášho stretnutia sú okrem výkladu Božieho slova, spoločného čítania žalmov a spevu piesní 
z Evanjelického spevníka aj modlitby za cirkev, za náš cirkevný zbor, za naše rodiny i za konkrétne potreby 
jednotlivcov.  

Spev piesní sprevádzala sestra kantorka Anna Štetinová. O organizačné záležitosti a financie (z 
ktorých ženy pripravujú pred Vianocami balíčky pre seniorov, kupujú kyticu pre jubilanta či pomáhajú tam, 
kde je to potrebné) sa s láskou starala sestra Kušnírová. Obom im za ich obetavú službu srdečne ďakujeme.  

Naše sestry slúžia aj v zbore - každá tým darom, ktorý od Pána prijala.  Či už je to služba pre 
dôchodcov alebo návštevná služba chorých, starých a osamelých v DSS, v nemocnici alebo 
v domácnostiach. Ani túto službu nemohli vykonávať sestry v plnej miere, preto o to viac bdeli na 
modlitbách. Niektoré z nich zase povzbudzovali osamelých seniorov v sociálnych zariadeniach aspoň 
telefonicky.  
Z úprimného srdca ďakujeme tým sestrám, ktoré v čase lockdownu pomáhali roznášať tlačené kázne do 
sociálnych zariadení, a taktiež nám pomohli aj pri distribúcii zborového časopisu Patmos. 

Ďakujeme Pánu Bohu za to, že nám bolo umožnené stretávať sa, hoci len obmedzene, že On 
požehnával naše stretnutia  i službu a priznával sa k nám.  

   Lenka Wagnerová 
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7.5. Modlitebné spoločenstvo 

Jedným z najúžasnejších darov a privilégií, ktoré nebeský Otec svojim deťom dal, je modlitba. Máme 
možnosť prichádzať k Nemu a rozprávať sa s Ním priamo. Vylievať si pred Ním srdce, chváliť Ho, zároveň 
predkladať prosby a prihovárať sa za rôzne oblasti našich životov. Ešte krajšie je, ak sa môžeme modliť ako 
spoločenstvo a zjednotiť sa v modlitebnom zápase. Má to ohromnú silu. 

V minulom roku sme sa takto ako spoločenstvo zjednotili najmä pred Veľkou nocou počas pôstnej 
modlitebnej reťaze. Táto reťaz trvala 40 dní, počas ktorých sme sa chceli v modlitbách a pôste utíšiť pred 
Pánom Bohom, zamerať svoju pozornosť na Neho, načúvať Jeho Hlasu, ako sa to píše v Kolosenským 3,1-2: 
"Ak ste teda boli vzkriesení s Kristom, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Božej. Myslite na 
to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi." a Izaiášovi 30,15: "Lebo takto vraví Pán, Hospodin, Svätý Izraela: 
V obrátení a upokojení bude vaša záchrana, v utíšení a dôvere bude vaša sila." No zároveň sme modlitebne 
bojovali za rozličné oblasti našich životov aj života zboru.  
Konkrétne za týchto 7 oblastí: 

- Návrat k Bohu celým srdcom 
- Služby v našom zbore a ich vedúci 
- Misijné zameranie, zlomenosť za neveriacich 
- Bdelosť, ostražitosť, vykupovanie času 
- Vrchnosti a autority 
- Vzťahy, vyliatie Božej lásky 
- Obživenie, zápal, nové sily 

Do pôstnej reťaze sa zapojilo viac ako 70 ľudí, ktorí sa zapísali do „rozpisu“ a pravdepodobne aj 
mnoho ďalších, ktorí neboli priamo zapísaní. Sme vďační za každého, kto sa zapojil. 

Pravidelné modlitebné stretnutia boli však v minulom roku výrazne narušené rôznymi karanténnymi 
opatreniami. A vzhľadom na to, že pri spoločných modlitbách je potrebná značná vzájomná interakcia, 
stretnutia neprebiehali online formou. No je skvelé, že aj napriek obmedzeniam sa modlíme v rôznych 
skupinkách, rodinách, prípravných tímoch aj individuálne. Veríme, že má veľký zmysel, keď Božie deti na 
modlitbách volajú k svojmu nebeskému Otcovi, hľadajú Jeho tvár, bojujú na kolenách. A super je, že 
nebeský Otec svoje deti počuje aj vypočúva. S veršom "V modlení vytrvajte, bdejte pri ňom a dobrorečte." 
chceme vstúpiť aj do ďalšieho roka, ktorý je pred nami. Zároveň dúfame, že sa čoskoro vrátime k osobným 
stretnutiam. 

     Vlado Gál 
   

7.6. RoS – Rodinné spoločenstvo Prešov 

Žiaľ tak ako všetky služby aj našu ROS-ku zasiahla a prerušila pandémia a v tíme sme zhodnotili, že 
budovať skutočné spoločenstvo je cez obrazovky monitorov veľmi ťažké a nebudeme teda organizovať 
online stretnutia. Svetielko nádeje svitlo pred letom kedy sme na konci júna zorganizovali v exteriéri farskej 
záhrady spoločnú opekačku a snažili sa aspoň na chvíľu stretnúť a vypočuť si Božie Slovo.  

Taktiež od septembra sme pozvali všetky rodiny konečne na prezenčnú formu ROS a vrátili sme sa k 
téme “Kázeň na vrchu.” Kvôli opatreniam však bez občerstvenia. Sklamalo nás, že po tak dlhej dobe prišlo 
na stretnutie len zopár rodín, no neodradilo nás to pripravovať ROS-ky aj naďalej. Pokračovali sme ďalšie 2 
mesiace v OTP režime, no počas decembra a s pribúdajúcim počtom nakazených sme sa rozhodli prerušiť 
stretávanie a počkať na voľnejšie opatrenia.  

Veríme, že v roku 2022 sa nám už podarí v ROS-kách pokračovať. V modlitbách myslíme na všetky 
rodiny v našom zbore a ďakujeme pánu Bohu za nádej, ktorú v Ňom máme. 

         Miroslav Iľko 
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7.7. Zborový spevokol Sion 

„ Potom zaspievali pieseň a vyšli na vrch Olivový.“  Mt 26, 30 
Tento biblický verš by možno nezaujal každého, ale mňa – možno prvý raz – skutočne oslovil, a to 

veľmi pozitívne. Predstavila som si, čo nasledovalo po poslednej večeri Pána Ježiša s učeníkmi. Tí jedenásti, 
lebo Judáš sa medzitým vzdialil, aby zradil svojho Pána, si to asi neuvedomovali, ale On vedel, čo bude 
nasledovať, čo Ho v krátkom čase čaká... A predsa – v tých posledných chvíľach, ktoré trávili ešte spolu, si 
zaspievali. Tak veľmi by som chcela poznať pieseň, ktorá vtedy zaznela... Lenže to sa určite nedozviem. 
A tak som sa zamyslela nad tým, ktorú pieseň z nášho spevníka či z repertoáru nášho spevokolu by som pre 
nich vybrala. Pre mňa osobne v najťažších chvíľach môjho života to bola pieseň - Kde jsi můj premilý, Ježiši 
Kriste. Po nej nasledovala pieseň – Kdo jen na Boha se spoléhá. A na záver – Což můj Bůh chce, to se vždy 
staň. Spevníkové piesne boli voľakedy súčasťou nášho každodenného života. A najmä v jeho najťažších 
chvíľach.  

Ako je to dnes? Mnohí z nás v uplynulom roku prežili veľmi ťažké chvíle... Mnohí aj tie najťažšie. Kto 
sa v tom čase opieral o silu týchto piesní, o povzbudenie, ktoré ony prinášajú? Hovorím o tom z jediného 
dôvodu – aby som upozornila na to, že duchovná pieseň má úžasnú silu. Pieseň je vlastne spievaná modlitba. 
Veď „Dvakrát se modlí, kdo zpívá, jen když srdce při tom bývá...“  
Prečo o tom hovorím? Rok 2021 bol ťažký nielen pre náš spevokol, pre náš zbor, pre naše Slovensko, ale pre 
celý svet. A v ťažkých časoch by sme sa mali viac primknúť k nášmu Bohu, viac sa modliť a viac aj spievať. 
Lenže aká je situácia... Po sčítaní obyvateľstva sme sa dozvedeli, že ľudí, ktorí sa utiekajú k Bohu, je čím 
ďalej tým menej. Nielen v našej, ale aj v iných cirkvách... Je to na zamyslenie.  
Moja otázka znie – sme s tým spokojní a necháme to tak? 

V rokoch pred pandémiou mal spevokol SION svoje stretnutia spojené s nácvikmi priemerne 40x 
v roku. Vystúpení bolo 20-22. Niektorým sa to zdalo až príliš veľa... A našli sa aj takí, ktorí pozerali na naše 
vystúpenia ako na zbytočné predlžovanie slávnostných služieb Božích...  Bolo mi veľmi smutno, keď som sa 
o tom dopočula... 

V roku 2021 sme sa s naším spevokolom stretávali iba v mesiacoch jún – august (spolu 13x). 
Naposledy sme sa stretli 6. septembra na spoločnom večierku, kedy sme zablahoželali našim jubilantom – 
Vladimírovi Semkovi (70), Vladimírovi Schwarcovi (70), Dušanovi Kancírovi – v jeho neprítomnosti (PN) 
k jubileu 50 rokov a jeho manželke Slávke Kancírovej (45), dlhoročnej členke nášho spevokolu sestre Hanke 
Rubisovej – k jej krásnym osemdesiatinám a napokon sestre Milke Jurčíkovej k jubileu 85 rokov. 

Vystúpení sme v uplynulom roku mali tiež veľmi poskromne. Boli iba štyri: 
 - pri pamiatke posvätenia chrámu v Rokycanoch (20. 6. 2021) 
 - pri konfirmácii (27. 6. 2021)  
 - pri sobáši (17. 7. 2021) 
 - pri pamiatke posvätenia modlitebne v Kojaticiach (1. 8. 2021) 

Nebolo toho veľa, ale veľmi radi sme svojím spevom poslúžili aspoň pri týchto príležitostiach. Sme za 
ne skutočne veľmi vďační.  A všetci máme nádej, že tento rok bude možno o niečo lepší. Za to sa všetci 
modlíme v nádeji, že naše prosby Pán počuje... 

A na záver ešte jedna prosba – veľmi radi by sme medzi sebou privítali mladších bratov a sestry, ktorí 
sú ochotní spevom chváliť svojho Boha. Náš spevokol to veľmi potrebuje. Lebo tí, ktorí už majú aj pre spev 
dôchodkový vek, potrebujú túto výmenu. A rovnako aj dirigentka zboru. 
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„Spievaj Pánovi, duša, spievaj: Aleluja! Aleluja! Hosťa vzácneho v srdci vítaj:  Aleluja! Aleluja! 
Bohu spievajme: Aleluja! Vďaky vzdávajme: Aleluja!  
Spievaj Pánovi, duša, spievaj: Aleluja! Aleluja!“ 
                                       

       Oľga Adamkovičová 
  

7.8. Mami klub 

Mami kluby sú stretnutia mám a detí, je to veľmi milé vytrhnutie počas pracovného týždňa z bežnej 
rutiny, ktorú zažívajú mamky a aj deti.  

Posledný rok tých osobných stretnutí bolo kvôli covidu pomenej. Stretávali sme sa osobne najmä od 
júna do konca októbra. Mami kluby boli počas letných prázdnin väčšinou v Prešovskom ekoparku, kde si 
detičky mohli aj poliezť po preliezkach, hrať sa na piesku, či pohladkať zvieratká. Neskôr sme mali 
stretnutia na fare, kde sú deti pekne pokope. Deti sa hrali s hračkami, mali sme vždy aj spoločné čítanie 
detskej knihy a taktiež sme si na jeseň aj veľa tvorili zo suchého lístia.  

Pokračovali sme v preberaní knihy pre mamky- Dosť bolo dokonalých mám a tú sa nám aj podarilo 
dokončiť. Inšpiráciu sme čerpali aj z knihy Moc modlitieb rodiča (Stormie Omartian). Neskôr nám opäť 
covid prerušil osobné stretávanie a mami kluby prebiehajú formou emailov, až pokým sa situácia nezlepší.   
                                                                            

         Soňa Hricková 

 7.9. Muži mužom 

 Stretnutia mužov v roku 2021 nezastavila ani pandémia a rozhodli sme sa, že keď sa nebudeme môcť 
stretávať osobne, budeme sa stretávať online. Nie je to ideálna forma a nezažívame také povzbudenie, ako 
keď sme fyzicky spolu, ale kedže ide o menšiu skupinu ľudí a vnímame veľkú potrebu sa v tejto oblasti 
nechať vyučovať, nebudeme toto stretnutie prerušovať.  

V prvej polovici roka 2020 sme dokončili tému: Obraz muža kde sme podľa 1. Timotejovi 3, 1 - 7 
rozoberali aké by mali byť vlastnosti muža v tejto dobe. Témy typu: pokojný, znášanlivý, dobrosrdečný, 
schopný učiteľ, vľúdný, hlava domácnosti, nie pijan či milovník dobra nám ukazovali ako veľmi zlyhávame, 
ako potrebujeme Božiu milosť a ako si navzájom máme svedčiť aby sme mohli byť príkladom pre naše 
okolie. Pán Boh si nás chce používať v našich manželstvách, rodinách, pri výchove detí, v našich 
zamestnaniach a v spoločnosti, v ktorej žijeme.  

Pred letom sme sa veľká časť osobne stretli na spoločnej grilovačke a cez leto sme mali 2 mesačnú - 
prázdninovú pauzu.  

Od septembra sa naďalej stretávame a rozoberáme biblických praotcov, ktorí mali rovnaké zápasy ako 
my. Stretávame sa každý druhý štvrtok buď online alebo prezenčne v klubovni Puzzle v počte 12-15 mužov.  

Tešíme sa z každej novej návštevy a veríme, že časom vybudujeme silnú komunitu, ktorá by vedela aj 
prakticky pomôcť v našom zbore. Kto by sa chcel pridať môže poslať svoj e-mail na ilko@fimes.sk a bude 
zapísaný do mailing listu.  

Prosíme aj v tomto roku o múdrosť od Pána Boha a správne načúvanie Jeho slov aj v zmysle: 
„Mužovia, na vás volám, a k synom ľudským zaznieva môj hlas.“  Príslovia 8, 4  

        Miroslav Iľko 

7.10. Ženy ženám 
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Vo februári 2021 sa začala v našom zbore stretávať skupinka žien, ktoré túžili prežiť spoločný čas pri 
Božom Slove, vzájomnom zdieľaní sa, ale aj pri osobných rozhovoroch. Našou túžbou je vytvoriť 
v spoločenstve zboru priestor, kde by si ženy mohli oddýchnuť, načerpať nových síl, prijať povzbudenie  
a uistenie o tom, že sú milované. Sú to stretnutia, na ktorých sa učíme prežívať pokoj a radosť z toho, ako 
sme Pánom Bohom stvorené.  

Témou našich stretnutí boli slová: Milovaná (ako nájsť odpočinok), biblickým štúdiom nás 
sprevádzala rovnomenná kniha, ktorú napísala Clara Jones. „Kniha je štúdiom, ktoré je zakorenené v Písme 
a pripomína nám návrat k milosti, odpočinku, Láske. Každá z nás to potrebuje.“ (Maruška Skonc) 

Stretávame sa dvakrát mesačne, každý párny utorok. V roku 2021 sme sa stretli spolu 17 krát, z toho 
9-krát online a 8-krát osobne v kaviarni Puzzle, alebo na fare. Priemerná účasť bola 10 žien. Na prvých 
online stretnutiach bolo pripojených asi 30 žien, účasť však postupne klesala. Musíme konštatovať, že 
celkový počet žien, ktoré prišli do tohto spoločenstva je  25 – 30 (boli aspoň jeden krát). Zloženie účastníčok 
sa však mení a ženy neprichádzajú pravidelne, ale tak ako im to situácia a okolnosti dovolia. Tieto spoločné 
stretnutia organizujú a vedú Lenka Wagnerová, Zuzana Martausová a Mária Chalupková. 

Spolu sa modlíme: „aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach, a vy zakorenení a založení 
v láske, aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka, a poznať 
Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie; aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou.“ (Ef, 3, 
17-19) a pozývame aj ďalšie sestry do tohto spoločenstva.  
                                                                                                                   Mária Chalupková 

8. Výchovná práca 
   

  8.1. Detská besiedka v Prešove 

 Počas trvania pandémie Covid-19 sa nedeľné detské besiedky konali dvoma spôsobmi:  buď na fare 
o 9:00 hod., ak to epidemiologická situácia a platné opatrenia dovoľovali alebo online o 10:30 v prípade 
obmedzení a nepriaznivej epidemiologickej situácie. V roku 2021 sa uskutočnilo celkovo 30 stretnutí detskej 
besiedky (DB), pričom 10 bolo na fare a 20 online cez aplikáciu Zoom. Priemerná účasť na jednotlivých 
stretnutiach bola 30 detí (na prezenčných DB na fare to bolo o niečo menej, keďže ani besiedkári sa 
častokrát nevyhli karanténe). 

V prvej polovici roka 2021 (2. polroku šk. roka 2020/2021) sme spolu s deťmi pokračovali 
v spoznávaní našich emócií - pocitov z pohľadu Božieho slova. Hovorili sme o rozdieloch medzi pyšným a 
pokorným postojom, o strachu, ktorí prežívali učeníci, ale aj samotný Pán Ježiš, o prekvapujúcich 
udalostiach Veľkej noci a o radosti, ktorú do nášho života môže priniesť viera v Spasiteľa. 

Nielen DB, ale aj iné aktivity sa počas pandémie preniesli do online priestoru. Online sa konal aj kurz 
Detskej misie - Efektívne vyučovanie detí 1, ktorého sa zúčastnili dvaja členovia tímu DB. Okrem 
prednášok si aj prakticky vyskúšali vyučovanie biblickej lekcie, zlatého textu, či podanie evanjeliovej zvesti 
pomocou Knihy bez slov. 
V lete sa nám po ročnej pauze podarilo zrealizovať Detský biblický tábor 2021 s názvom “VIP”. V termíne 
26.-31.7.2021 sa Mníchovský potok pri Bardejove premenil na indiánsky tábor, kde sa 49 detí vo veku 7 až 
12 rokov spolu s 23 vedúcimi dozvedelo mnoho o misii medzi Indiánmi a dôležitosti toho, aby každý počul 
evanjelium a uveril mu. Spoločne sme odhalili, čo sa skrýva pod skratkou VIP - Veľký Indiánsky Poklad, a 
že tým pokladom je Božie slovo, ktoré má moc meniť a zachraňovať životy. 

Po DBT sa niektorí z mladších pomocných vedúcich rozhodli, že budú v službe deťom pokračovať aj 
počas šk. roka a rozšírili rady vedúcich DB. Okrem toho nastali v tíme aj ďalšie personálne zmeny a 
zodpovednosť za vedenie a koordináciu tímu DB prevzal brat Slavo Kušnír. 
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V septembri sme do nového šk. roka 2021/2022 vykročili s témou “Abeceda besiedkára” a na DB 
postupne odhaľujeme, aké biblické postavy, predmety, či udalosti sa skrývajú za jednotlivými písmenami 
abecedy. 

Ďakujeme Pánu Bohu za možnosť slúžiť deťom v našom zbore aj počas pandémie. Sme vďační za 
všetky deti, ktoré sa na online besiedky pripájajú. Spoločne sa modlíme o skoré obnovenie stretnutí na fare a 
tešíme sa na spoločne strávený čas. Ďakujeme aj členom nášho zboru za ich neustálu podporu a modlitby v 
týchto pohnutých časoch. 

Aktuálny tím pracovníkov DB v Prešove: Slavo Kušnír, Dávid Namešpetra, Martin Pasierb, Veronika 
Kočišová, Evka Chalupková, Zuzka Chalupková, Danka Smolinská, Daniel Verčimák, Lukáš Bačo, Dávid 
Bačo, Filip Iľko, Daniel Macej a Daniel Damankoš. 

Viac informácií o aktuálnom dianí v DB, ako aj link na pripojenie k online DB nájdete vo 
facebookovej skupine DB (Detská besiedka ECAV). 

   
 Mária Šalamunová 

8.2. Školská náboženská výučba 

DEŇ ŠKOLA Č A S ROČNÍK VYUČUJÚCI

PONDELOK

SPŠ Elektrotechnická 7.10 - 7.55 1 - 2 Mgr. O. Koč

ZŠ Lesnícka 12.45 - 13.30 1 - 5 Mgr. E. Sokolová

ZŠ Lesnícka 13.30 - 14.10 6 - 9 Mgr. E. Sokolová

ZŠ Májové námestie 14.25 - 15.05 1 - 3 Mgr. E. Sokolová

ZŠ Májové námestie 15.00 - 15.45 4 - 9 Mgr. E. Sokolová

ZŠ Kúpeľná 12.45 - 13.30 1 - 4 Mgr. O. Koč

ZŠ Kúpeľná 14.00 - 14.45 5 - 9 Mgr. O. Koč

SŠ Internátna P. Sabadoša 14.00 - 14.45 5 - 9 Mgr. I. Pavlovská

 SŠ Internátna P. Sabadoša 7.00 - 7.40 1 - 4 Mgr. I. Pavlovská

UTOROK

ESŠ 8.00 - 8.45 VII. A Mgr. M. Chalupka

ESŠ 8.50 - 9.35 III. O Mgr. M. Chalupka

ZŠ Mukačevská 11.45 - 12.30 1 - 9 Mgr. L. Wagnerová

ZŠ Šrobárová 12.45 - 13.30 1 - 4 Mgr. E. Sokolová

ZŠ Šrobárová 13.45 - 14.25 5 - 9 Mgr. E. Sokolová

ZŠ Sibírska 14.45 - 15.25 1 - 9 Mgr. E. Sokolová

ZŠ Važecká 13.15 - 14.15 1 - 9 Mgr. O. Koč

ZŠ M. Nešpora 14.00 - 14.40 1 - 9 Mgr. M. Chalupka

ZŠ Šmeralova 12.45 - 13.30 1 - 4 Mgr. L. Wagnerová

ZŠ Šmeralova 14.00 - 14.40 5 - 9 Mgr. L. Wagnerová

PaSA 7.10 - 7.55 1 - 2 Mgr. L. Wagnerová

ZŠ Ľubotice 7.10 - 7.50 1 - 9 Mgr. E. Sokolová

SPŠ Strojnícka 8.00 - 8.45 1 Mgr. O. Koč
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Učíme  26 hodín týždenne na základných školách, 7 hodín týždenne na stredných školách,  2 hodiny 
na SŠ internátnej a 4 hodiny na Ev. spojenej škole, spolu 39 hodín týždenne. Náboženskej výučby sa 
v tomto školskom roku na základných i stredných školách, okrem ESŠ zúčastňuje spolu 347 žiakov. V zbore 
vyučujú ev. náboženstvo zb. farári, sestra farárka Lenka Wagnerová a  katechétky, Mgr. Emília Sokolová 
a Mgr. Iveta Pavlovská. Chcem im všetkým za túto dôležitú službu poďakovať a prajem im vytrvalosť a 
milosť Božiu aj v tomto školskom roku.  

   Konfirmačná príprava na fare v šk. roku 2021/2022 

9. Činnosť presbyterstva 

Zborové presbyterstvo (na konci roku 2021 malo s predsedníctvom zboru 32 členov) sa zišlo na 
svojom zasadnutí v zborovej sieni na fare, resp. v kostole 3x.  

  Prvýkrát to bolo dňa 12.4.2021 a program zasadnutia bol nasledovný: 
1. Otvorenie 
1. Biblický úvod, modlitba  
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 
3. Schválenie programu zasadnutia   
4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia ZP CZ 27.11.2020  
5. Kontrola plnenia uznesení z výročného Zborového konventu 23.2.2020 

STREDA

ZŠ Bajkalská 13.35- 14.15 1 - 9 Mgr. E. Sokolová

SZŠ 13.40 - 15.10 1 Mgr. O. Koč

ZŠ Prostejovská 14.00 - 14.45 1 - 9 Mgr. M. Chalupka

ZŠ Bajerov 11.55 - 12.40 1 - 9 Mgr. M. Chalupka

ZŠ Svinia 13.00 - 13.45 5 - 9 Mgr. L. Wagnerová

ZŠ Kojatice 14.00 - 14.40 1 - 4 Mgr. L. Wagnerová

ŠTVRTOK

ESŠ 8.00 - 8.45 VII. A Mgr. M. Chalupka

ESŠ 8.50 - 9.35 3. O Mgr. M. Chalupka

ZŠ Petrovany 13.30 - 14.15 1 - 9 Mgr. L. Wagnerová

ZŠ Veľký Šariš 13.40 - 14.25 1 - 9 Mgr. M. Chalupka

Gymnázium Konštantínova 13.30 - 14.15 1 Mgr. O. Koč

ZŠ Československej armády 12.45 - 13.30 1 - 4 Mgr. E. Sokolová

ZŠ Československej armády 13.45 - 14.25 5 - 6 Mgr. E. Sokolová

ZŠ Československej armády 14.30 - 15.10 7 - 9 Mgr. E. Sokolová

PIATOK
ZŠ Nám. Kráľovnej pokoja 11.45 - 12.30 1-9 Mgr. L. Wagnerová

GJAR 13.30 - 14.15 1 - 6 Mgr. O. Koč

D  E  Ň Č A S ROČNÍK VYUČUJÚCI

Štvrtok 15.00 2. L.Wagnerová

Utorok  15.30 1. M.Chalupka
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6. Výročný  Zborový konvent CZ ECAV Prešov  za rok 2020 
a) Kňazská správa za rok 2020 
b) Správa o hospodárení  CZ ECAV Prešov v roku 2020 
c) Návrh rozpočtu CZ ECAV Prešov na rok 2021, plán investícií na rok 2021  

7. Príprava volieb do zborového presbyterstva (4 presbyteri, 2 kurátori)  
8. Kartotéka cirkevného zboru (aktualizácia, príprava na EIS ECAV)  
9. Žiadosti : 

a) Žiadosť o odkúpenie pozemku k.ú. Kapušany (p. G.Vernarská)  
b) Žiadosť o pôžičku CZ ECAV Kuková  

10. Rôzne  
a) Kníhkupectvo Patmos (predaj, e-shop)  
b) Informácie, návrhy z výborov CZ ECAV Prešov  
c) Termíny plánovaných aktivít  

Druhé zasadnutie ZP sa uskutočnilo 27.9.2021 s týmto programom:      
1. Biblický úvod, modlitba  
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 
3. Schválenie programu zasadnutia   
4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia ZP CZ 12.04.2021 a ZK CZ 25.7.2021 
5. Žiadosť o zriadenie vecného bremena k.ú Kapušany – právo prechodu Ing. Korba  
6. GDPR projekt CZ ECAV Prešov – ochrana osobných údajov   
7. Elektronický informačný systém ECAV (EIS ECAV) aktualizácia kartotéky  
8. Režim služieb Božích počas 1.stupňa ohrozenia (červená) , 2.stupeň ohrozenia (bordová)  
9. Technické zabezpečenie online prenosu služieb Božích (cenová ponuka)  
10. Rôzne  

a) Kníhkupectvo Patmos (predaj, e-shop)  
b) Informácie, návrhy z výborov CZ ECAV Prešov  
c) Plnenie platieb do FFZ ECAV, stav účtu, pokladne  
d) Relevant : Klubovňa/kaviareň (kuchynka), Opatrovateľská služba, Hniezdo 

  Tretie zasadnutie ZP sa konalo 24.10.2021 s nasledovným programom: 
1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 
3. Schválenie programu zasadnutia  
4. Návrh kúpnej zmluvy č.30803/KZ-043/2021/Kapušany/1971/KarMa s NDS a.s.  
5. Záver  

Ďakujem členom zborového presbyterstva za všetku prácu, ktorú konali pre duchovné i hmotné 
napredovanie nášho CZ v uplynulom roku. Moja vďaka patrí zvlášť bratovi dozorcovi Miroslavovi 
Čurlíkovi za úsilie, ktoré vynakladá pri starostlivosti o potreby zboru. Nemôžem nespomenúť osobitne 
bratov kurátorov, ktorí na filiách vyberajú cirkevný príspevok a zvlášť po jeho zvýšení zborovým 
konventom sú „hromozvodom” pre mnohých členov zboru, ktorí sa sťažujú, vyjadrujú nesúhlas so 
zvýšením, otvorený hnev a vyhrážky, že CP platiť v novej výške nebudú. Tým všetkým nespokojným 
odkazujem, že zborový konvent je demokratický orgán spravujúci záležitosti CZ, na ktorom sa možno 
zúčastniť, vyjadriť svoj názor a hlasovaním ovplyvňovať dianie v CZ.   
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10.  Diakonická práca v zbore 
      

    Dobrovoľnícka návštevná služba  

Cirkevný zbor v Prešove zastrešil návštevnú službu v rámci diakonie už pred niekoľkými rokmi. 
Návštevná služba sa deje na dobrovoľníckej báze, žije aj v tejto „zvláštnej dobe“. Deje sa tak v obmedzenom 
rozsahu, lebo platia epidemiologické opatrenia, ktoré sa musia dodržiavať, a to hlavne v tých zariadeniach, 
ale aj u jednotlivcov, ktorých naše dobrovoľníčky navštevujú. Jedná sa spravidla o najohrozenejšie skupiny 
ľudí, či je to v DSS-kách alebo u jednotlivcov doma. Okrem toho v tejto „zvláštnej dobe“ sa nenavštevujeme 
ani súkromne, takže aj návštevná služba bola v roku 2021 obmedzená. 

Dobrovoľnícka návštevná služba sa diala rôznymi spôsobmi a na rôznych miestach. Viaceré 
dobrovoľníčky – členky nášho cirkevného zboru navštevovali klientov v Domove sociálnych služieb na 
Volgogradskej ulici (tu im pomáhali s nákupmi, viedli s nimi rozhovory, pomáhali hlavne zo začiatku 
zásobovaním rúškami vlastnej výroby alebo aspoň sprostredkovali ušitie rúšok, či zabezpečenie látok na 
rúška...) Návštevy sa nemohli vykonávať v interiéroch DSS, ale aspoň tak, že niekedy, keď sa opatrenia 
zmiernili, išli s niekoľkými klientmi na nákup nevyhnutných maličkostí do blízkeho Tesca alebo na krátke 
prechádzky. Viacero z klientov DSS na Volgogradskej má osobné počítače, vedia ich zručne obsluhovať, 
a tak mohli komunikovať s dobrovoľníkmi cez internet – využívajúc komunikáciu cez Facebook, e-mailovú 
poštu, SKYPE... Je to veľmi dobre, lebo ak sa stretnú v on-line priestore, takmer to nahrádza osobné 
stretnutia.  

Ďalšie členky CZ chodili na návštevy do DD na Veselej ulici a na Cemjate, ale tiež len 
v obmedzenom režime. Alebo ak je to možné, darujú svoj čas aspoň tak, že sa spoja s klientami telefonicky, 
alebo im pošlú pohľadnice...  

Všetci dobrovoľníci to robia s láskou a ochotne, majú vždy pre navštívených milý úsmev, dobré 
slovo a sprostredkujú v prípade záujmu aj Božie slovo aspoň modlitbou alebo prečítaním si pár viet z Biblie 
alebo iným spôsobom. 

Vďaka vám, všetkým, či už anonymným alebo známym, ale hlavne bohuznámym dobrým ľuďom, 
ktorý týmto spôsobom darujete svoj čas tým, ktorí to potrebujú.   
Boh Vám žehnaj.                                           

 Alena Bodnárová  

11. Prehľad udalostí v zbore 

Minulý rok bol na udalosti oveľa skromnejší ako sme zvyknutí. Dôvod bol prostý – pandémia covid  
a z toho plynúce obmedzenia, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňovali aj naše zborové spoločenstvo a rôzne 
prejavy jeho života. 

JANUÁR 
 Rok sme začínali so zatvorenými kostolmi a online prenosmi bez možnosti zúčasniť sa na službách 
Božích osobne.  

FEBRUÁR 
2.2. Na Hromnice poslúžil zvesťou slova Božieho na službách Božích brat biskup VD P. Mihoč.  

MAREC 
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 Svetový deň modlitieb sa konal za obmedzených podmienok v modlitebni Cirkvi bratskej za účasti 
sestier z Cirkvi apoštolskej, Reformovanej kresťanskej cirkvi, ECAV a Cirkvi bratskej. Bohoslužba bola 
vysielaná online. Program pripravili ženy zo súostrovia Vanuatu v Tichomorí na tému: „Stavajte svoj dom na 
pevnom základe!“ 

APRÍL 
 Obnovenie „živých“ služieb Božích  25.4., kedy sme sa v nedeľu znova stretli na  službách Božích. 

JÚN 
V Rokycanoch sme si pri príležitosti Pamiatky posvätenia chrámu pripomenuli na slávnostných 

službách Božích 20. júna 90. výročie posvätenia tamojšieho kostola. Liturgovali domáci farári, zvesťou 
Božieho slova poslúžil pozvaný hosť brat biskup VD Peter Mihoč. Kázal na text 2 M 3,1-13. Históriu 
výstavby kostola prečítal brat senior Martin Chalupka a slávnosť obohatila dvomi piesňami naša mládež a 
zborový spevokol pod vedením sestry dirigentky Oľgy Adamkovičovej zaspieval tri piesne. Slávnostné 
zhromaždenie krátko pozdravil aj zborový dozorca Miroslav Čurlík.  

26.6. Skúška konfirmandov v kostole s VP pre rodinných príslušníkov. 
27.6. Slávnosť konfirmácie.  Brat farár Martin Chalupka konfirmoval 15 dievčat a 16 chlapcov. 

Liturgovali hostia sestra farárka Lenka Janotková zo Žiliny a brat farár Tomáš German z Blatnice. Piesňami 
poslúžil zborový spevokol Sion a mládež, prihovoril sa zborový dozorca brat Miroslav Čurlík.  

30.6. Stretnutie konfirmandov s mládežou vo farskej záhrade. 

JÚL 
 25.7. sa konal v našom zbore „odložený” výročný zborový konvent za rok 2020. 
 26.-31.7.2021 sa v Mníchovskom potoku pri Bardejove po ročnej pauze podarilo zrealizovať Detský 
biblický tábor 2021 s názvom “VIP”.  Zariadenie sa premenilo na indiánsky tábor, kde sa 49 detí vo veku 7 
až 12 rokov spolu s 23 vedúcimi dozvedelo mnoho o misii medzi Indiánmi a dôležitosti toho, aby každý 
počul evanjelium a uveril mu. Spoločne sme odhalili, čo sa skrýva pod skratkou VIP - Veľký Indiánsky 
Poklad, a že tým pokladom je Božie slovo, ktoré má moc meniť a zachraňovať životy. 

AUGUST 
Do slnkom zaliateho rána sme sa prebudili aj 1. augusta. Naše kroky viedli do Kojatíc, aby sme ako 

ľud Boží v spoločenstve cirkvi poďakovali nášmu Otcovi za 20 prežitých rokov v kojatickej modlitebni.  
 Naše pozvanie prijal brat biskup Igor Mišina (dnes už vo výslužbe), aby spolu s nami ďakoval Pánu 
Bohu a zvestoval slovo Božie na biblický text z ev. Mt 16,13-20 k nášmu posilneniu v dnešných časoch.  
 Okrem domácich bratov farárov a brata biskupa s manželkou boli medzi nami aj brat farár Roman 
Pawlas z Poľska s manželkou, kojatický rodák a farár vo Vysokých Tatrách Pavel Kušnír s rodinou a farár 
v.v. Vladimír Schvarc. Všetci prispeli liturgickým spevom, či pozdravom zhromaždenia (brat Kušnír 
a Pawlas). Slávnostné a zároveň ďakovné služby Božie obohatil ako vždy krásnymi piesňami náš zborový 
spevokol Sion pod vedením sestry dirigentky Oľgy Adamkovičovej, ktorá nám predniesla aj príležitostnú 
báseň z vlastnej tvorby. Sestra Mirka Karnišová, učiteľka na EZŠ pripravila s deťmi z fílie krátky program 
vo forme slova a piesne. Históriu výstavby modlitebne priblížil zborový farár Ondrej Koč. 
 Súčasťou slávnosti bola aj vzácna spomienka na tých, ktorí stáli pri výstavbe modlitebne, ale z vôle 
Božej sa už netešili s nami pri jej posviacke. Dušou výstavby bol aj brat Jozef Kušnír starší, vtedajší kurátor, 
ktorý napriek požehnanému veku odpracoval veľa dní na samotnej stavbe a to aj v čase, keď ho už trápila 
vážna nemoc. Pán ho rok pred posvätením modlitebne 10. augusta 2000 povolal do večnosti. Ruku pri diele 
mal aj brat Ondrej Macej, ktorí zomrel len pár týždňov pred dokončením 19.5.2001. A tretím bratom, 
ktorému sme venovali minútu ticha, bol Jozef Kendický, ktorý sa tiež výdatnou mierou zaslúžil 
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o modlitebňu, tešil sa s nami na slávnosti posviacky, ale 5.6. 2005 ho ťažká nemoc a smrť vytrhla spomedzi 
nás. Veríme, že sa raz s našimi bratmi stretneme na svadbe Baránkovej v Jeho kráľovstve. 

23.-28.8. sa vo Vyšnej Slanej konal dorastový výlet. Ústrednou témou boli „Večné dáta.“ Hovorilo sa  
o veciach, ktoré sú večné a nekonečné, aj keď svet nám môže hovoriť niečo iné, ale Pán Boh nám dáva to, 
čo práve potrebujeme. Napriek celej pandemickej situácii sa výlet uskutočnil a zúčastnilo sa ho 60 študentov 
a 25 dobrovoľníkov vrátane brata farára Chalupku.  

SEPTEMBER 
 9.9. sa pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia konala pred MsÚ spomienková tryzna 
pod názvom „Nezabudnutí susedia”, ktorej cieľom bolo uctiť si obete holokaustu a posilniť občiansku 
spolupatričnosť v boji proti rasovému násiliu a prenasledovaniu. 

19.9. sa konal DD VD a z nášho kostola odvysielala STV služby Božie, na ktorých kázal brat biskup 
Peter Mihoč na text z ev. Mt 7,13-14. 
  
 Kvôli narastajúcemu počtu ochorení na covid dochádza znova k obmedzeniam počtu návštevníkov na  
službách Božích, niektoré podujatia a stretnutia sú na čas prerušené, resp.  prechádzajú do online priestoru. 
Takto fungujeme prakticky až do konca kalendárneho roka.  

DECEMBER 
          
       30.12.-2.1. sa konal rodinný výlet na Drienici. 

12.  Nebezpečné vplyvy 

Posledné dva zložité roky ukázali aký nebezpečný vplyv a dôsledky môže prinášať množstvo 
informácií. Kedysi slúžili informácie ako druh rozširovania vedomostí, aby sme vedeli riešiť všedné 
problémy, dnes dostávame informácie „bez kontextu“, bez akéhokoľvek zrejmého využitia. Často sa deje 
pravý opak, informácie vytvárajú problémy a vzbudzujú obavy, ktoré by vlastne mali odstraňovať. Záplava 
katastrofických správ nás robí bezradnými. Dôsledkom je, že sa vystrašene uzatvárame do seba a staráme 
potom len o seba. V takej „informačnej spoločnosti“ potom panuje zvláštny egoizmus (sociológ Postman). 
Počas pandémie koronavírusu to bolo veľakrát zjavné.  

Ďalej sme sa odnaučili posudzovať, čo je pravda alebo lož, dobré alebo zlé, dôležité, či druhoradé, 
užitočné alebo škodlivé, životu prospešné, alebo život ničiace. Bezradne považujeme všetko za možné. 
Bývalý nemecký prezident Roman Herzog hovorí, že to „mimo iného vedie k nesmiernemu rozšíreniu 
banality“ (všednosti a bezvýznamnosti), dokonca tragicky rastúcemu nadšeniu pre primitívnosť. D. 
Bonhoeffer povedal už v roku 1943 veľmi významnú vetu, žiaľ tak aktuálnu v našich časoch: „Ocitli sme sa 
v procese zvulgarizovania vo všetkých vrstvách spoločnosti.“ 

Rovnako ako v čase Starej zmluvy, keď jedna generácia odovzdávala druhej to, čo je v živote naozaj 
dôležité, potrebujeme aj my návrat k rozprávaniu príbehov z dejín ľudstva, ktoré davajú význam minulosti, 
objasňujú našu súčasnosť a poskytnú nám orientáciu pre budúcnosť. Takéto rozprávanie kedysi privádzalo 
ľudí dokonca k viere.  

Znova potrebujeme informácie, ktoré nás nasmerujú správnym smerom, pomôžu nám odlíšiť dobré od 
zlého, aby sa nám to dobré znova javilo ako vzor. Ak sa chceme pohnúť z miesta, potrebujeme sa znova 
obrátiť k Bohu a Jeho slovu, ktoré je skutočným návodom na pravý život.    

Na jednej vedeckej konferencii konštatovali odborníci pozoruhodný výsledok prieskumu, že deti 
veriacich rodičov sú v budúcom živote dobre ochránené pred stratou orientácie a dokážu omnoho lepšie 
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zvládať krízy. Rituály, ako napríklad večerná modlitba pred spaním, deti emocionálne stabilizujú. A nemali 
by sme podceňovať ani starých rodičov ako dôveryhodné osoby a príklady viery.  

13. Pastorálna činnosť 

Zboroví farári vykonali spolu 116 pastorálnych návštev. Ich účelom bolo prislúžiť Večeru Pánovu, 
vytvoriť domáce spoločenstvo pri spoločnej modlitbe, speve duchovnej piesne, priniesť povzbudenie slovom 
Božím v rozličnom životnom položení. Snažili sme sa doma, v nemocnici, či v ústavoch potešiť chorých, 
modliť sa s ľuďmi pred operáciou, či po nej. Niesli sme ľuďom nádej do budúcnosti, povzbudenie v trápení, 
či ponúkli sprevádzanie zomierajúcim.   

Blahoželali sme členom nášho zboru pri životných jubileách, potešovali sme tých, ktorí odprevadili 
svojich blízkych do večnosti. Zároveň to bol dobrý priestor v rodinnom kruhu na vyjadrenie vďaky tým, 
ktorí slúžili zboru v cirkevných funkciách a dnes už užívajú zaslúžený odpočinok. Tu ďakujem aj 
Spoločenstvu žien nášho zboru, či dobrovoľníckej návštevnej službe za vykonané návštevy doma, resp. v 
domovoch sociálny služieb, či nemocnici, kde potešovali a povzbudzovali našich bratov a sestry.  

14.  Mimozborová činnosť farárov 

Aj v tom uplynulom roku boli mimo zborové aktivity, kde bolo potrebné venovať čas a energiu. Sú to 
prakticky ďalšie úlohy a povinnosti mimo zborovej práce. Sme vďační, že nachádzame aj pre tieto aktivity 
v zbore podporu a pochopenie. 

Brat farár Martin Chalupka:  
  1. Senior ŠZS  

2. Člen Bohoslužobného výboru 
3. Náhradný člen DP VD  

Sestra farárka Lenka Wagnerová: 
  1.Pokladnička v ZEDe ŠZS 

15. Evanjelická tlač 

15.1. Kníhkupectvo Patmos 

Predajňa aj v uplynulom roku slúžila širokej verejnosti. Udržiavame ju aj vďaka Vašim milodarom, 
pretože sama o sebe nedokáže byť zisková tak, aby „prežila“ bez dotácie z CZ. Sestre Ľuboslave 
Majerníkovej ďakujem za prácu v tejto predajni. Som vďačný aj Martine Pramníkovej a Eve Chalupkovej za 
„brigádnícku“ výpomoc pri sprístupení predajne v niektoré sviatky a v nedeľu po službách Božích, aby sme 
si mohli nakúpiť. 

   

15.2. Predaj cirkevných časopisov 

V živote cirkvi i zboru je veľmi potrebné aby Božie slovo bolo šírené aj písomnou formou. K tomu 
slúžia rôzne cirkevné časopisy, ktoré si kladú za cieľ duchovne informovať o živote v cirkvi, či dištrikte, ale 
v prvom rade chcú duchovne vzdelávať a povzbudzovať na ceste viery. Ďakujeme Pánu Bohu za mnohých  
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Duchom Svätým naplnených prispievateľov, cez ktorých sa nám dostáva do rúk Slovo života, ale aj za tých, 
ktorí si časopisy s náboženskou tematikou kupujú a čítajú. 

V našom zbore sme v uplynulom roku odoberali nasledovné časopisy: Tvorba T, Cirkevné listy, 
Evanjelický posol, Evanjelický východ, Rozmer, Kostnické jiskry, Cestou svetla, Nová dúha, Služba slova. 

15.3. Zborový časopis Patmos 

Ďakujem redakčnej rade zborového časopisu Patmos za to, že sme si vlani mohli 4x prečítať náš 
občasník. Jednotlivé čísla prinášali spravodajstvo zo života nášho cirkevného zboru, slovo, ktoré malo za 
cieľ duchovne nás vzdelávať a povzbudzovať. Mysleli sme na jubilantov, pripomínali si vzácne jubileá 
a slávnostné príležitosti (Rokycany, Kojatice). Mapovali sme bohato rozvetvenú prácu jednotlivých sekcií 
nášho cirkevného zboru. Ďakujem všetkým prispievateľom do časopisu, či už formou článkov, alebo aj 
milodarom. Oboje sú potrebné, aby jednotlivé čísla mohli uzrieť svetlo sveta. 

Vďační sme aj redakčnej rade za službu konanú v prospech zboru pri príprave konečnej podoby 
časopisu. Údaje z cirkevných matrík a rubriku jubilantov pripravovala do každého čísla sestra Janka 
Pramníková.  

16.  Zborový archív, knižnica, kronika, inventár 

Archív je zhruba v rovnakom stave ako pred rokom. Knižnica sa dopĺňa novými knihami a zborová 
kronika je taktiež elektronicky priebežne dopĺňaná.  

17.  Počet členov v zbore 

Počet členov nášho zboru je k 31. 12. 2021 podľa zborovej kartotéky 3.882 o 20 viac ako v roku 2020 
a podľa sčítania ľudu 5.001 (matkocirkev, všetky fílie a diaspora). Pri stanovení tohto počtu sme vychádzali 
z počtu členov, ktorých máme evidovaných v zbore ku koncu minulého roka, k tomu pripočítame narodené 
a pokrstené deti, ďalej tých, ktorých sme prijali do cirkvi z dôvodu krstu dospelých, potom nasledujú tí, ktorí 
do našej cirkvi prestupujú z iných cirkví, presťahovaných a prihlásených do CZ a napokon aj novo 
prihlásených do evidencie CZ, žijúcich na území nášho cirkevného zboru. Od tohto počtu odpočítame 
prirodzený úbytok z dôvodu úmrtia, odsťahovaných z územia nášho zboru (pokiaľ nám to nahlásia) a  
napokon odpočítame tých, ktorý z našej cirkvi vystúpili na vlastnú žiadosť. V prílohe je aj tabuľka 
z posledného sčítania ľudu porovnateľná s výsledkami z predchádzajúcich troch sčítaní ľudu. Tabuľku pre nás 
spracoval a pripravil brat Jožko Oráč, za čo mu vyslovujem úprimné poďakovanie. 

Výsledky sčítania za roky 1991-2021

za ECAV Prešov z podkladov Šta@s@ckého úradu

OBEC/ ROK 1991 2001 2011 2021 2021/2011

PREŠOV 3896 4436 3717 3608 -109
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BAJEROV 0 0 0 6 6

BREŽANY 8 9 9 14 5

BZENOV 71 86 89 92 3

FINTICE 3 5 8 26 18

GREGOROVCE 52 53 61 67 6

HANISKA 44 51 44 44 0

OBEC/ ROK 1991 2001 2011 2021 2021/2011

JANOV 111 115 110 116 6

KENDICE 7 9 9 14 5

KLENOV 2 2 3 7 4

KOJATICE 62 59 66 64 -2

KVAČANY 
0 2 2 6 4

LAŽANY 1 0 3 3 0

ĽUBOTICE 39 65 72 78 6

MALÝ ŠARIŠ 130 140 141 153 12

PETROVANY 72 89 85 104 19

PODHRADÍK 43 47 39 39 0

RADATICE 3 0 7 15 8

ROKYCANY 123 107 113 135 22

RUSKÁ N. VES 6 5 11 15 4

SVINIA 1 8 8 6 -2

TERIAKOVCE 0 4 20 32 12

VEĽKÝ ŠARIŠ 239 103 117 178 61

VYŠ. ŠEBASTOVÁ 53 76 78 74 -4

ZÁHRADNÉ 8 14 11 28 17

ŽIPOV 51 41 39 29 -10

ŽUPČANY 31 37 34 39 5

BODOVCE 0 0 0 0 0

HUBOŠOVCE 0 0 0 0 0

MALÝ SLIVNÍK 0 0 1 3 2

MOŠUROV 0 0 2 0 -2

RATVAJ 0 0 0 0 0

TERŇA 5 0 7 3 -4

UZOVCE 0 1 3 3 0

Zbor spolu 4961 5564 4909 5001 92

Spracoval Jozef Oráč
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II. Hospodársky život zboru 

a.) Príhovor zborového dozorcu Mgr. Miroslava Čurlíka 

Milé sestry a bratia, všetkých Vás srdečne vítam na výročnom zborovom konvente za rok 2021 a to 27. 
marca 2022 v Chráme Svätej Trojice. Minuloročný výročný zborový konvent sa konal až 25.7.2022   
vzhľadom na protiepidemiologické opatrenia. Aj tento rok sa konanie zborového konventu posunulo na 
koniec marca. Na HV CZ a ZP CZ sme život a prácu v našom CZ za rok 2021 od posledného konventu, 
konaného 25.7.2021 zhodnotili a pripravili podklady k zasadnutiu. Výročný konvent bol riadne ohlásený 
a podklady predložené vo Výročnej kňazskej správe za rok 2021. Zborové presbyterstvo CZ ECAV Prešov 
zasadlo prezenčne a prerokovalo kňazskú správu vrátane správ jednotlivých aktivít v zbore. Hospodárenie 
nášho cirkevného zboru za rok 2021 je zhodnotené v správe na strane nákladov a výnosov.  

Všetky tieto správy zborové presbyterstvo prerokovalo a odporučilo konventu na schválenie. Zároveň 
tieto správy máte k dispozícii v tlačenej podobe, a taktiež aj na zborovej web stránke www.patmos.sk. 
Keďže správy sú vo vytlačenej podobe v dostatočnom časovom predstihu, čítať sa už nebudú, bude k nim 
len diskusia a môžete sa k nim vyjadriť.  Z hospodárskeho hľadiska, bol aj rok 2021 výrazne ovplyvnený 
pandemickými opatreniami od januára 2021 do apríla 2021 a následne aj od novembra 2021, ktoré 
pretrvávali až do roku 2022. V rámci hlavnej činnosti sa to prejavilo zmenou príjmov v rámci ofier, vďačný 
som za všetky príspevky, ktoré sú zasielané na účet zboru a nahrádzajú oferu po skončení služieb Božích, 
taktiež prijaté milodary výrazne napomáhajú zabezpečiť chod zboru. Podľa schváleného plánu investícií sme 
začali realizovať v nadstavbe zborového domu Patmos interiérové úpravy troch bytových jednotiek. 
Realizovala sa elektroinštalácia a rozvody vody, plynu, odpadov. Aj v roku 2022, chceme v rámci investícií 
pokračovať v ďalšej etape dokončenia bytových jednotiek. Opravu severnej fasády Chrámu Svätej Trojice 
sme mali pripravenú, rozpočtovanú, ale vzhľadom na nižšie personálne kapacity stavebnej firmy a možnosť 
spolufinancovania z dotačných zdrojov sme ju presunuli do roku 2022. Na základe prijatia Cirkevného 
ústavného zákona č.2/2020 o finančnom zabezpečení poslania a činnosti ECAV je aj v roku 2022 potrebná 
platba do Fondu finančného zabezpečenia ECAV vo vyššej sume vzhľadom na rast minimálnej mzdy. V roku 
2021 sme od výročného zborového konventu 25.7.2021 zvýšili cirkevný príspevok (30 € po konfirmácii a 20 
do konfirmácie) s prosbou doplatenia všetkými členmi.  
 V roku 2021 sme v rámci šírenia prenosu služieb Božích, pre tých čo sú v zahraničí, nemôžu byť 
v chráme zo zdravotných a iných dôvodov zaviedli šírenie videoprenosu na sociálnych sieťach. V rámci 
pokračovania pandemickej situácie sa videoprenosy profesionalizovali, za čo vďačím hlavne bratovi Pavlovi 
Petričovi, umožnené je tak všetkým s prístupom na internet, byť aspoň takto účastným na službách Božích aj 
na vlastnom kanáli CZ ECAV YouTube. V roku 2021 sme začali aj aktualizáciu našej kartotéky cez webový 
formulár, aby sme mohli cez kontaktné údaje poskytnúť všetkým členom cirkevného zboru čo najviac 
informácií o činnostiach, ponukách a financovaní CZ. Túto prácu sme začali už pri aktivitách propagácie 
Sčítania obyvateľov bytov a domov 2021 (SOBD) aj v zborovom časopise Patmos č.1/2021, ktorý sme 
distribuovali do domácností, aby sa čo najviac členov a obyvateľov obcí CZ ECAV Prešov prihlásilo 
k Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku. Podľa SOBD 2021 sa nás v obciach CZ ECAV Prešov prihlásilo 
5008, v kartotéke je to 3882 členov.  

Za službu a spoluprácu v minulom roku sa chcem poďakovať bratom zb. farárom Ondrejovi Kočovi, 
Martinovi Chalupkovi, sestre farárke Lenke Wagnerovej, duchovným v.v., námestnému dozorcovi, 
presbyterom, kurátorom, pracovníkom farského úradu, pracovníkom s mládežou, s detskou besiedkou, 
rodinným spoločenstvom, spevokolu Sion, kantorom a kostolníkom. Nezabúdam ani na tie sestry a bratov, 
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ktorí akýmkoľvek spôsobom poslúžili pri ďalších akciách v zbore, senioráte, dištrikte. Ďakujem všetkým, 
ktorí finančne alebo akýmkoľvek spôsobom podporili náš zbor. Nech sú nám všetkým na motiváciu a 
povzbudenie slová z Evanjelia podľa Jána 12, 24: „Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, 
zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.“ 

 Prajem nám všetkým veľa Božieho požehnania v tomto roku 2022, aby sme mali dostatok viery, 
pokory a síl zveľaďovať náš zbor. 
                           Mgr. Miroslav Čurlík zborový dozorca 

b.) Správa o hospodárení CZ za rok 2021 

V zmysle Cirkevného zákona č. 2/1999 o hospodárení cirkevných organizačných jednotiek v znení 
cirkevného zákona č. 4/2010 CZ ECAV Prešov hospodáril s hmotným majetkom so starostlivosťou. Eviduje 
hnuteľný a nehnuteľný majetok. CZ hospodáril podľa schváleného rozpočtu. V roku 2021 CZ viedol 
podvojné účtovníctvo, podľa zákona č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve. 

 ECAV na Slovensku a jej cirkevno-organizačné jednotky, sú účtovnými jednotkami, ktoré nie sú 
zriadené na účel podnikania. Súčasti účtovnej závierky neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného 
účtovníctva sú Súvaha (Úč NUJ 1-01), Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) a Poznámky (Úč NUJ 3-01). 
Náklady a výnosy sú sledované v členení na náklady a výnosy z hlavnej nepodnikateľskej činnosti 
a vedľajšej podnikateľskej činnosti. Taktiež CZ ECAV má povinnosť vykazovať hospodárenie podľa 
predpísaných výkazov Príjmov a Výdajov, Majetku a Záväzkov (Výkaz COJ). HV CZ ECAV Prešov 
predkladá Plnenie plánu a Záverečný účet CZ.   

1. HOSPODÁRENIE CZ ECAV Prešov 

1.1 Náklady a výnosy, plnenie plánu za rok 2021  

NÁKLADY Plán 
2021

Skutočnos
ť r. 2021

Plnenie 
v %

Spotreba materiálu 11030 11568 105%

Spotreba energie 26000 26157 101%

Predaný tovar 15500 12180 79%

Opravy a udržiavanie 10000 1956 20%

Cestovné 500 568 114%

Náklady na reprezentáciu 1000 200 20%

Ostatné služby 40820 28043 69%

Mzdové náklady 11600 14188 122%

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 3600 4300 119%

Zákonné sociálne náklady 700 967 138%
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Ostatné sociálne náklady 100  0%

Daň z motorových vozidiel 100 95 95%

Daň z nehnuteľností 3300 3264 99%

Ostatné dane a poplatky 0 125  

Zmluvné pokuty a penále 0 24  

Dary 800 1125 141%

Osobitné náklady 2800 456 16%

Iné ostatné náklady 2700 2812 104%

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 2200 7682 349%

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám * 39000 40009 103%

z toho: 0   

príspevok na seniorátnu podporoveň 0 270  

seniorátny príspevok 0 2897  

dištriktuálny príspevok 0 2552  

dištriktuálny príspevok-Fond cirkevného školstva VD 0 1568  

Príspevok - RELEVANTu 6000 6000  

Fond finančného zabezpečenia ECAV 23261 25702  

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám - vokátor 5000 2561 51%

náklady spolu 176750 158282 90%

VÝNOSY Plán 
2021

Skutočnos
ť r.2021

Plnenie 
v %

Tržby z predaja služieb 5000 7003 140%

Tržby za predaný tovar 20000 16305 82%

Ostatné výnosy 20000 8600 43%

Iné ostatné výnosy 0 337  

Tržby z predaja dlhodobého nehmot. a hmot. majetku 0 163  

Výnosy z nájmu majetku 40000 43742 109%

Prijaté príspevky od fyzických osôb 60000 72055 120%

Prijatý cirkevný príspevok – CP 55000 47025 86%

výnosy spolu 200000 195230 98%

Výsledok hospodárenia pred zdanením 23250 36949 159%
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Plán nákladov bol splnený na 90%. Významne boli prekročené náklady na odpisy, mzdové a sociálne 
náklady. Odpisy dlhodobého majetku narástli preto, lebo do majetku CZ pribudli odpisy ZD Patmos, boli 
zaradené technické zhodnotenia ako elektronický vrátnik, rozvod elektroinštalácie, vody a odpadov v 
podkrovných bytoch. Mzdové a sociálne náklady boli vyššie vplyvom zvýšenia minimálnej mzdy.  

Plán výnosov bol splnený na 98 %. Boli prekročené tržby za služby z prenájmov. Prekročené príjmy 
z milodarov, avšak príjmy z cirkevných príspevkov sú na úrovni len 86% plánu.  
 Výsledok hospodárenia pred zdanením 36 949 €, výsledok hospodárenia po zdanení 34 966 €. 

1.2 Záverečný účet CZ ECAV Prešov 
Cirkevný zbor k 31.12.2021 mal v hlavnej pokladni hotovosť 1.245,43 € a v pokladniach filiálok 
hotovosť 14.902,90€ a na bežnom účte vedenom v SLSP Prešov 132.120,14€. Záverečný účet bol 
v objeme 148.268,47 €. 

Daň z príjmov  1982  

Výsledok hospodárenia po zdanení  34966  

Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúceho obdobia               111 424,08 
€ 

Príjmy v roku 2021 celkom               197 068,08 
€ 

Výdaje v roku 2021 celkom               160 223,69 
€ 

Rozdiel príjmov a výdajov (zostatok na účte a v pokladni)               148 268,47 
€ 
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HV CZ ECAV Prešov v súlade s CZ 2/99 o hospodárení cirkevného zboru a po prekontrolovaní 
plnenia plánu CZ za rok 2021 a kontrole účtovania a vedenia pokladní cirkevného zboru (hlavnej 
pokladne a pokladní filiálok), odporúča presbyterstvu CZ, aby prijalo uznesenie, v ktorom navrhne 
konventu CZ schválenie záverečného účtu hospodárenia CZ ECAV Prešov za rok 2021 s prebytkom 
hospodárenia 148.268,47 € a hospodársky výsledok po zdanení vo výške 34 966,90 €.  

1.3 Rozpočet na rok 2022 

Hospodársky výbor na svojich zasadnutiach 18.2. a 28.2.2022 pripravil návrh rozpočtu na rok 2022. 
Pri zostavovaní rozpočtu sa riadil skutočnosťou za bezprostredne predchádzajúce obdobie hoci bolo 
poznačené pandémiou, CZ hospodáril s prebytkom hospodárenia. 

NÁKLADY Skutočnosť 
2021

Plán na rok 
2022

Spotreba materiálu 11568 12500

Spotreba energie 26157 28000

Predaný tovar 12180 12200

Opravy a udržiavanie 1956 24500

z toho:   

oprava organu Rokycany  8000

oprava schody fara  5000

oprava severnej fasády kostola 30% z 25 tis.  7500

ostatné opravy  4000

Cestovné 568 700

Náklady na reprezentáciu 200 500

Ostatné služby 28043 31700

z toho:   

ostatné služby 11550 14000

Detský biblický tábor  (DBT) 4575  2500

Dorastový tábor (DT)- mladšia mládež 7926  4000

KECY  1200

Staršia mládež 420 500

Rodinné spoločenstvo (RoS) 3500 3500

Misijný poracovník v zbore  6000
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Mzdové náklady 14188 16000

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 4300 5000

Zákonné sociálne náklady 967 1000

Daň z motorových vozidiel 95 100

Daň z nehnuteľností 3264 3300

Ostatné dane a poplatky 125 300

Zmluvné pokuty a penále 24 0

Dary 1125 1000

Osobitné náklady 456 1000

Iné ostatné náklady 2812 2800

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 7682 7700

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám * 40009 43900

z toho:   

ofery na iné ciele 1020 1000

príspevok na seniorátnu podporoveň 270 300

seniorátny príspevok 2897 3000

dištriktuálny príspevok 2552 2600

dištriktuálny príspevok – Fond cirkevného školstva 1568 2000

Príspevok - RELEVANTu 6000 7000

Fond finančného zabezpečenia ECAV 25702 28000

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám - vokátor 2561 3500

náklady spolu 158282 220200

VÝNOSY Skutočnosť  
2021

Plán na 
rok 2022

Tržby z predaja služieb 7003 11000

Tržby za predaný tovar 16305 16000

Ostatné výnosy 8600 8600

z toho:   

Detský biblický tabor 3500 3500

Dorastový tabor 5100 5100
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c.) Plán investícií na rok 2022 

Iné ostatné výnosy 337  

Tržby z predaja dlhodobého nehmot. a hmot. majetku 163  

Výnosy z nájmu majetku 43742 45000

Prijaté príspevky od fyzických osôb 72055 93400

z toho:   

príspevky FU od fílii 7480 7500

príspevky FU – CZC – cirkevno zborové ciele 33742 40000

príspevky FU na chrám 9860 12000

príspevky FU – DTF- domáci tlačový fond 2732 2800

príspevky FU – DBT- detský biblický tabor 50  

príspevky FU - PP 4069 4200

príspevky FU – DB- detská besiedka 325 300

príspevky FU - spevokol 295 300

príspevky FU - mládež 305 300

ofery 11758 20000

Prijaté príspevky pre Rokycany, Petrovany 1440  

Príspevky, zbierky na opravy organu Rokycany  3000

Misijný pracovník v zbore  3000

Prijatý cirkevný príspevok – CP 47025 55000

výnosy spolu 195230 229000

Výsledok hospodárenia pred zdanením 36949 8800

*VZ - vlastné zdroje CZ ECAV 2022

**CZ - cudzie zdroje VZ * CZ**

Pokračovanie v rekonštrukcii ZD PATMOS-byty 45 000,00 €  

Rekonštrukcia budovy fary 20 000,00 €  

Rekonštrukcia kostola sv. Trojice 7 500,00 € 25 000,00 €

Pôžička pre ESŠ Prešov 15 000,00 €  
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d.) Správa o činnosti HV CZ Prešov a návrh rozpočtu na rok 2022 

Hospodársky výbor pracoval v roku 2021 v tomto zložení: 
Ing. Helena Jurašová – predsedníčka HV, 
PhDr. Marián Damankoš, PhD. – člen HV 
Mgr. Ivana Petričová – členka HV 
Ing. Slavomír Verčimák – člen HV 
Ing. Daniel Hanko – člen HV  
1. zasadnutie HV 5.3.2021 a 10.3.2021 on line 
- Vyhodnotenie plnenia rozpočtu CZ ECAV Prešov za rok 2020 
- Návrh rozpočtu CZ ECAV Prešov na rok 2021 
- Informácie o stave účtov CZ ECAV Prešov  

Zasadnutia HV CZ ECAV nebolo možné konať kvôli pandémii Covid-19. Harmonogram 
plánovaných stretnutí sa nedal dodržať. No napriek všetkému, zrealizované online zasadnutia boli 
prospešné a tvorivé.    

Pracovné stretnutia k príprave materiálov o plnení plánu hospodárenia za rok 2021 a príprave 
plánu na rok 2022 sme mohli zrealizovať až 18.2.2022 a 28.2.2022.  

Vypracovala:  Ing. Helena Jurašová, predseda HV  

e.) Dobročinnosť zboru 
   

Minulý rok sme formou predpísaných ofier na rôznych úrovniach COJ a formou ofier, milodarov, či 
zbierok pomáhali v rozličných duchovných i hmotných oblastiach života našej cirkvi a zborov. Odviedli sme 
tak finančné prostriedky vo výške 44 257,73 €. Prehľad príspevkov je uvedený v tabuľke.  

Rekonštrukcia zvonice v Janove 1 000,00 €  

Rekonštrukcia modlitebne v Kojaticiach 1 000,00 €  

Reštaurátorský výskum Chrámu Svätej Trojice 10 000,00 €  

SPOLU : 99 500,00 € 25 000,00 €

1. Fond misie 110,00 €

2. Generálna podporoveň 475,00 €

3. Fond vzdelávania 138,00 €

4. Svetový luteránsky zväz 102,00 €

5. Fond ECAV na podporu EBF UK 195,00 €

6. Škola Červenica 160,00 €

7. Ev. posol 35,00 €
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f.) Dobrovoľní pravidelní prispievatelia 

1. Marek  Bačo        9. Anna Gallová            17. Anna Hadbavná 
2. Marta Gajdošová    10. Miroslav Čurlík  18. Martin Chalupka   
3. Milan Dreveňák    11. Ján Partilla   19. Pavol Ištván  
4. Marián Damankoš    12. Matej Oráč    20. Helena Jurášová   
5. Daniela Pastirčáková  13. Margita Harbačová  21. Mária Macejová 
6. Mária Kušnírová   14. Andrea Jakubčinová 22. Zlatica Mlejová  
7. Viera Baranová   15. Drahomíra Ščešňáková  23. Dávid Motyľ  
8. Darina Malá    16. Martina Štúrová    24. Magdaléna Sobotová 

Pravidelní prispievatelia poukázali na účet CZ mesačný príspevok vo výške od 4 - 30 €.  Uvedených 
24 bratov a sestier prispelo na potreby CZ sumou 4 069 €. Ďakujeme Pánu Bohu za týchto bratov a sestry, 
ktorí okrem ofery, resp. milodaru volia aj tento spôsob podpory práce a života nášho zboru.  

Pre prípadných ďalších záujemcov o túto formu podpory CZ chcem upozorniť na to, že pavidelný 
príspevok nie je totožný s cirkevným príspevkom. Cirkevný príspevok je jednorázový (povinný) príspevok 
vo výške 30,- €, resp. 20,- € na kalendárny rok a pravidelný príspevok je dobrovoľný, ktorý má určitú 
opakujúcu sa periodicitu. 

g.) Zamestnanci v zbore 
1. Ing. Anna Štetinová - kantorka  
1. MUDr. Daniela Pastirčáková - kantorka 
2. Juraj Lenhardt - kantor 
3. František Kuropčák - kostolník 
4. Ľuboslava Majerníková – predavačka  
5. Bc. Jana Pramníková – administratívny pracovník 

8. Ev. východ 10,00 €

9. Ev. spoj. škola 200,00 €

10. Rokycany 400,00 €

11. Vyšná Boca
1 082,19 

€

12. Morava (tornádo)
2 361,65 

€

13. Relevant – opatrovateľská služba
6 000,00 

€

14. Seniorálny príspevok + podporoveň
3 166,84 

€

15. Dištriktuálny príspevok 
2 552,22 

€

16. GBU – Fond fin. zabezpečenia 25 701,51

17. Cirkevné školstvo
1 568,32 

€

 SPOLU: 44 257,73 
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6. Magdaléna Mižišinová - upratovačka  
    

 V mene celého zboru týmto bratom a sestrám úprimne a zo srdca ďakujem za všetku statočnú, 
zodpovednú a dobrú prácu a službu vykonanú pre každodenné fungovanie nášho farského úradu a Relevantu 
n.o. Nech Vás Pán Boh požehnáva darmi Ducha a vedie v živote. 

h.) Relevant n.o. 

Domáca opatrovateľská služba   
Rok 2021 bol v domácej opatrovateľskej službe (DOS) rokom zmien a z dlhodobého hľadiska to bol 

veľmi náročný rok. 
V roku 2021 sme zamestnávali päť opatrovateliek, tri opatrovateľky na plný 8-hodinový úväzok, jednu 

na 6-hodinový úväzok a jednu na 4-hodinový úväzok. Ďalšie dve opatrovateľky pracovali počas jedného 
mesiaca v roku na dohodu a zastupovali ostatné opatrovateľky počas čerpania dovoleniek. V priebehu roka 
2021 sme poskytovali domácu opatrovateľskú službu striedavo 21 prijímateľom, spolu sme poskytli 6793,5 
hodín. Je to o 976 hodín viac ako v roku 2020. S dvoma prijímateľmi sme ukončili zmluvu, keďže odhlásili 
DOS na viac ako šesť mesiacov (starali sa o nich rodinní príslušníci z dôvodu home-office), dve 
prijímateľky boli umiestnené do pobytového zariadenia sociálnych služieb, pretože si to vyžadoval ich 
zdravotný stav a štyroch prijímateľov si Pán Boh povolal do večnosti v požehnanom veku. Sme radi, že sme 
mohli byť pomocou týmto seniorom a ich rodinám v posledných dňoch a týždňoch ich života.  

Financovanie DOS z projektu Implementačnej agentúry MPSVaR SR bolo ukončené koncom februára. 
Predpokladali sme, že nový projekt budeme po úspešnej výzve môcť začať do šiestich mesiacov, no tento 
čas sa predĺžil na deväť mesiacov, počas ktorých sme museli financovať náklady na DOS z iných zdrojov. 
Pomohla nám pritom pomoc CZ Prešov, príspevok z mesta Prešov a financie od dobrovoľných 
prispievateľov. Zároveň bolo 95 % mzdy jednej z opatrovateliek do septembra 2021 hradených vďaka 
príspevku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Chýbajúcu časť výdavkov sme uhradili z prostriedkov 
poukázaných Relevantu cez 2 % dane.   

Chvála Bohu za tieto prostriedky, ktoré nám pomohli udržať všetkých päť opatrovateliek, pretože sú 
zodpovedné a spoľahlivé, vedia si nájsť cestu a spôsob komunikácie aj s ľuďmi so zložitejšou povahou, čo 
chce veľkú dávku ľudskosti a profesionality.  
V októbri nám schválili nový projekt MPSVaR SR, a tak sme od 1.12.2021 začali s realizáciou 
a financovaním. Máme ešte veľa nezodpovedaných otázok a tak veríme, že Pán Boh požehná túto 
spoluprácu a prizná sa k dobrému dielu.  

Najviac nás teší, keď môžeme vidieť starších ľudí, ktorí sú pokojní a odovzdaní do Božích rúk, 
napriek všetkému, čo dnešná doba prináša.  Ďakujeme všetkým za modlitby aj finančnú podporu, bez 
ktorých by táto služba nemohla existovať.    

Hospodárenie Opatrovateľská 
služba 2021

Náklad
y:

Účet Názov  Suma 
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Domov na polceste Hniezdo   
V Domove na polceste Hniezdo sme rok 2021 prežili znova veľmi rôznorodo a aktívne. V tomto roku 

bolo súčasťou Hniezda trinásť dievčat a v priebehu roka sa s nami rozlúčilo sedem z viacerých dôvodov. Tri 
dievčatá odišli viesť rodinný život s partnermi, jedna z nich ešte študovala. Ďalšie dve odišli za rodinou 
a zároveň za prácou. Vďaka Bohu sa im, napriek zmenám pracovných pozícií, v osamostatňovaní darí. Jedna 
prijímateľka sociálnej služby u nás zotrvala len krátko, pretože potrebovala vhodnú psychiatrickú liečbu 
a adekvátnejšie služby.  

V tomto roku sme prežili všetci veľkú stratu, pretože nás jedno z našich dievčat opustilo a 16. 6. 2021 
odišlo, veríme, že k Pánovi. Od narodenia trpela vrodenou chorobou, ktorá jej sťažovala život, ale snažila sa, 
bojovala, pracovala na sebe. Choroba ju vyčerpávala nielen fyzicky, ale aj psychicky a raz to znášala lepšie, 
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raz horšie. Chcela žiť, ale bolesť ju sprevádzala čoraz častejšie a ona to postupne začala vzdávať. Túžila 
ostať v Hniezde, tam, kde to pozná a kde má ľudí, ktorí ju majú radi. Posledné chvíle trávila viackrát 
v nemocnici a v jej posledný deň v nemocnici sme sa s ňou stihli rozlúčiť. Spomíname na ňu s láskou.  

Z dievčat, ktoré v Hniezde zotrvali dve ukončili štúdium na odborných školách, päť z nich si našlo 
prácu a jedna ďalej študuje. V priebehu roka sa všetky podieľali na nácviku pracovných zručností v kaviarni, 
v záhradách, pri pomoci seniorom napr. pri umývaní okien alebo zabezpečovaní fyzicky náročnejších 
domácich prác. Pandemická situácia nám aj tento rok trochu komplikovala napĺňanie cieľov 
najmä vzhľadom na našu snahu niečo naučiť dievčatá v kaviarni, ale vzniknutý priestor sme využívali okrem 
už spomenutých činností aj na vzdelávanie, osobnostný rozvoj, rast v oblasti starostlivosti o vlastnú 
domácnosť, varenie a pečenie, sušenie ovocia, individuálne plánovanie.  

V Hniezde sme prešli aj personálnou obmenou. Od septembra máme novú kolegyňu, ktorá s nami 
začínala ako dobrovoľník ešte pri rozbiehaní Hniezda a zároveň sa vrátila jedna pracovníčka po materskej 
dovolenke.      

Dielňa pre život 
Dievčatá sa počas roka zapájali do rôznych tvorivých činností, vyrábali náušnice, mydlá, taštičky, 

rôzne darčekové predmety. Tieto výrobky sa mali predávať aj na vianočných trhoch, ale pandemická situácia 
to nedovoľovala. Ak by ste chceli podporiť a povzbudiť prácu dievčat a zvýšiť tak aj ich motiváciu, môžete 
tak urobiť aj kúpou ich výrobkov. Nájdete ich v Café Relevant alebo kontaktujte kanceláriu Relevant n.o., 
prípadne priamo pracovníčku Domova na polceste Júliu Kožlejovú na t. č. 0908 642 664. Radi Vám urobíme 
radosť peknou a voňavou maličkosťou. V decembri dievčatá pomáhali pri tradičných predvianočných 
činnostiach, ako je pečenie medovníčkov a vianočného pečiva a tiež pokračovali aj v sušení jabĺk.   

Vzdelávanie  
Vzdelávanie mladých dospelých po skončení ústavnej starostlivosti   

Od apríla tohto roka do konca roka sme vďaka dotácii z MsÚ mohli zrealizovať vzdelávacie a zážitkové 
aktivity. Zámerom projektu „Dobrý a zdravý život v korone“ bolo zorganizovať sériu vzdelávacích aktivít 
a nácvikov pracovných zručností pre dievčatá z Hniezda a cieľom bolo podporiť ich osamostatňovanie. 
Vzdelávacie aktivity sa niesli v rôznych témach: psychický život, telo, spoločenský život, práca, realita. 
Konkrétnejšie šlo o témy týkajúce sa smrti a vyrovnania sa so stratou a tiež prevencia obchodovania 
s ľuďmi. V súvislosti s telom sme sa snažili dievčatá usmerniť k tomu, aby sa o seba starali v oblasti spánku, 
stravy, oddychu, pohybu a v spôsoboch, ako ventilovať stres. Ďalšou časťou vzdelávania boli vzťahy 
a komunita a pozitívne i negatívne prvky medziľudských vzťahov. Školenia boli orientované na pracovné 
pohovory, prípravu životopisov, motivačných listov a súčasťou bol aj reálny pracovný pohovor, ktorý sa 
podarilo absolvovať všetkým zúčastneným dievčatám. V septembri sme organizovali tábor s názvom 
„NOVÝ ŽIVOT,“ ktorý sa konal v mládežníckom centre MEMC ICHTHYS vo Veľkom Slavkove a jeho 
cieľom bolo pomocou názorného učenia priblížiť význam evanjelia a jeho dopad na náš život. Tábor bol 
realizovaný pre dievčatá z Hniezda a chlapcov z domova na pol ceste z Veľkého Slavkova. Spolu to bolo asi 
25 mladých plus pracovníci oboch organizácií a dobrovoľníci zo spoločenstva Maranatha v Prešove, ktorí 
boli naozaj veľkou pomocou a pripravili skutočne obohacujúci program, s ktorým sme boli stotožnení. 

Vzdelávanie zamestnancov  
Aj tento rok sme mohli porásť aj vďaka viacerým školeniam, ktoré sme absolvovali. Jedným z nich 

bolo vzdelávanie o vzťahových väzbách. Školila nás Alena Molčanová z Návratu. Posunulo nás to hlavne pri 
práci s dievčatami v Domove na polceste Hniezdo, kde v závislosti od určitej väzby, ktorú si ako dieťa 
vytvorili, je určujúci prístup pri riešení rozmanitých situácií a konfliktov. V decembri sme si našli priestor aj 
na budovanie tímu v rámci teambuildingu vo Veľkom Slavkove. Okrem krátkej túry a spoločného času ako 
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tímu sme absolvovali aj vzdelávanie XPAND Dobrý líder. Bolo to výborné zastavenie, kedy sme sa mohli 
zamyslieť nad tým, v čom by sme sa mali pri vedení iných ľudí posunúť a v čom sa chceme viac rozvíjať. 

V rámci vzdelávania sme sa zapojili aj do medzinárodného projektu Make Change Yourselves: Turning 
Challenges to Your Advantage!  (Zmeňte sa sami: Obráťte výzvy vo svoj prospech!), ktorý nám pomáha 
pripraviť vzdelávací program pre mladých, ktorí by sa chceli venovať diakonickej práci so znevýhodnenou 
mládežou. 

Relevant je taktiež súčasťou siete Synapsia, ktorá už viac ako 10 rokov pomáha deťom a rodinám 
v kríze a ktorá je taktiež výborným priestorom na výmenu skúseností a informácií. 
  

Kaviareň Café Relevant  
Druhý rok fungovania kaviarne sa naďalej niesol s tieňom pandémie Covid-19. Avšak oproti prvému 

roku, kedy bol ten rozbeh pomalší, sme už tento rok v máji otvorili a pekné slnečné počasie prialo posedeniu 
na obľúbenej terase. Tú sme obohatili o nový domček pre deti, kde radi trávia čas, kým rodičia oddychujú 
pri káve. Prepojenie kaviarne s klubovňou je výborné kvôli viacerým stretnutiam a skupinkám, ktoré sa 
konajú vo večerných hodinách. Aj vďaka tomu, bol tento rok menej v strate ako minulý.  

Zamestnávali sme štyroch brigádnikov a jedna zo zamestnankýň tam pracovala na časť jej úväzku, 
pričom koordinovala aj dievčatá z Hniezda, ktoré jej v rámci nácviku pracovných zručností pomáhali, hlavne 
s upratovaním priestorov a pri príprave väčších akcií. V októbri sme kvôli zhoršujúcej sa pandemickej 
situácii kaviareň zatvorili, ale bola a stále je možnosť v zimných mesiacoch objednať si ju v prípade 
realizovania akcie.  

Zimné mesiace využívame na rekonštrukciu zadných priestorov, kde chceme zriadiť kuchyňu. Tá by 
mala slúžiť predovšetkým na varenie jedál pre zamestnancov, ale s výhľadom pripravovať malé denné menu 
aj pre verejnosť. V roku 2022 pred nami stojí výzva, ako zlepšiť fungovanie kaviarne, prepojiť ju 
s kuchyňou a nájsť človeka, ktorý by vedel viesť jej prevádzku s pomocou študentov, ktorí sú naďalej 
ochotní v práci v kaviarni pokračovať.  

Klubovňa PUZZLE 
Klubovňa Puzzle bola podobne ako kaviareň v zimných mesiacoch zavretá. Pandemická situácia 

neumožňovala realizovanie hromadných podujatí, preto sa v týchto  mesiacoch využívala iba na pracovné 
stretnutia. V máji sa postupne opatrenia uvoľňovali a tak sa v stredy mohli znovu začať stretávať starší 
mládežníci a vo štvrtky muži z nášho zboru. K mužom sa postupne pridali v utorky aj stretnutia žien 
a v ostatných dňoch aj rôzne skupinky aj z iných cirkví. V nedeľu popoludní sa pravidelne stretávali aj 
skupinky Anonymných spoluzávislých. Teší nás, že v tomto priestore môžeme umožniť stretnutia 
rozmanitých skupín ľudí z rôznych komunít a generácií, ktoré veríme, že slúžia na budovanie všetkých 
zúčastnených.  

Dobrovoľníci  
Súčasťou Relevantu sú stále ľudia, ktorí bezodplatne pomáhajú pri všetkých našich činnostiach.  

Snažíme sa podporovať rast mladých ľudí a ponúkať im priestor, techniku a prostriedky na ich aktivity. 
Dobrovoľníci sa zapájali do rôznych aktivít. Do činností kaviarne sa dobrovoľníci zapájali v roku 2021 od 
jeho začiatku. Postupne v nej začali pracovať popri svojom štúdiu a zaúčali nových dobrovoľníkov, ktorí 
vypomáhali počas letnej sezóny. Skupina piatich dobrovoľníkov nám veľmi pomohla aj pri realizovaní 
zážitkového tábora Dobrý život, kde pripravili program pre duchovný rast chlapcov aj dievčat z domova na 
polceste Hniezdo a SED Veľký Slavkov.  

Obzvlášť sme vďační za dobrovoľníčku, ktorá začala tento rok pravidelne chodiť do domova na 
polceste Hniezdo a tráviť s dievčatami voľný čas. V tejto oblasti plánujeme dobrovoľníctvo ďalej rozvíjať 
a hľadať pre dievčatá dobrovoľníkov „sprievodcov.“ Veríme, že napriek obmedzeniam, ktoré táto doba 
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prináša, budeme môcť viacej času venovať spoločným aktivitám s dobrovoľníkmi a budovať ich tím. Aj 
preto sa venujeme aj vzdelávaniu a príprave kvalitného prostredia pre dobrovoľníkov.  

Hosťovanie dobrovoľníkov zo zahraničia  
Vďaka dobrovoľníckemu programu Európskej únie „Európsky zbor solidarity“ je súčasťou nášho tímu 

Shayen z Nemecka. Ako dobrovoľníčka nám od začiatku pomáhala v kaviarni, kde s prichádzajúcim 
školským rokom ubudlo pracovných síl. Zapája sa aj v domove na pol ceste Hniezdo, kde s dievčatami napr. 
pred sviatkami piekla koláčiky. V klubovni realizuje súkromné hodiny nemčiny a svoju komunikatívnu 
povahu využíva aj pri vedení hodín nemeckej konverzácie na Evanjelickom gymnáziu v Prešove. V rámci 
tohto programu majú mladí ľudia možnosť rozvíjať samých seba v celkom cudzej krajine. Preto sme vďační 
za mladých ľudí z mládeže, kaviarenského tímu a pani Eriku, ktorí sa Shayen ujali a pri spoločných 
aktivitách, skupinkách a výletoch budujú priateľstvá.   

Vďaka a chvála za všetko, čo sa v tomto roku podarilo aj za ochranu patrí Pánu Bohu, lebo sa o nás 
postaral, porástli sme v Ňom a videli Jeho konať aj tento rok. 

ĎAKUJEME tiež všetkým, ktorí podporujú našu službu, či už pravidelne alebo jednorazovo, venujú  
2% z dane, alebo sa MODLIA. To všetko pomáha pomáhať a sme za to veľmi 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. 

V roku 2022 pred nami stoja nové výzvy a podnety na modlitby.  
Medzi hlavné patrí rozbeh kuchyne. Nájdenie mladších nadšených ľudí, ktorí by boli ochotní prevziať 

zodpovednosti, na ktoré už nemáme kapacitu a zručnosti. Objaviť nové cesty k ľuďom, ktorí potrebujú 
praktickú, ale aj duchovnú pomoc, len o nich nevieme. Vedieť rozoznať Božie vedenie a verne ho 
nasledovať za každých okolností.  

A to najpodstatnejšie nájsť modlitebníkov, ktorí budú modlitebne stáť za touto službou a spôsob ako 
s nimi komunikovať. 
                                                                                      Tím Relevant n.o. 

III. Poďakovanie a záver 

Milí bratia a sestry!  

Ďakujem všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na živote nášho zboru. Ďakujem sestrám za 
udržiavanie čistoty vo farskej budove, za kostolnícku službu manželom Kuropčákovcom, ako aj zborovým 
kantorom Anke Štetinovej, Danke Pastirčákovej a Jurajovi Lenhardtovi za kantorskú službu. Sestre Emílii 
Ondíkovej ďakujem za spoľahlivé vedenie účtovníctva. Napokon ďakujem aj bratovi dozorcovi za vzájomnú 
spoluprácu a jeho angažovanie v zborovej práci. Vďaka za spravovanie  webovej stránky i realizáciu online 
prenosov bohoslužieb bratom Gálovi a Petričovi. Ďakujem aj našej „pravej ruke“ na farskom úrade sestre 
Janke Pramníkovej.  

Ďakujem tým, ktorí ste pre tento zbor čokoľvek nezištne v uplynulom roku vykonali, za milodary, 
ofery a príspevky, ktoré pomohli zboru v jeho každodennej existencii.  

 Na tomto mieste tlmočím aj vďačnosť zborovej kurátorky sestry Ščešňákovej z Petrovan, ktorá je  
Pánu Bohu nesmierne vďačná za čítané služby Božie a vďaku vyjadruje sestre Ing. Lýdii Sabolovej, ktorá 
tieto SB vedie. Poďakovanie vyjadruje aj sestre Justínke Petrovej za jej láskavú, nadmieru ochotnú, 
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starostlivú službu, keď sú priestory modlitebne aj okolie vždy upratané a pripravené na služby Božie. 
Nasleduje poďakovanie brata kurátora Hadbavného z Rokycan, ktorý vyjadruje vďaku bratom 

farárom, sestre farárke za ich kázne a zvestovanie Božieho slova, ďakuje kantorom za organový doprovod, 
ako aj bratovi kostolníkovi Olejárovi za jeho prácu, sestre Lucii Beňkovej za kvetinovú výzdobu oltára 
a všetkým bratom a sestrám, ktorí sa zúčastnili toho roku pri akýchkoľvek prácach (napr. dokončenie 
zábradlia pri nových schodoch do kostola), zveľaďovaní a výzdobe kostola a jeho okolia. 

Brat kurátor Vladimír Gáll vo svojej správe vyslovuje poďakovanie za kostolnícku službu a mnohé 
práce okolo modlitebne manželom Kušnírovcom. Vďaka patrí aj bratovi Jaroslavi Gállovi, ktorý zdarma 
odstránil starý náter z hlavných vchodových dverí modlitebne a naniesol nový, aby vchodové dvere dostali 
nový šat.  Je vďační za brigádu pri príprave modlitebne a jej okolia na slávnosť 20. výročia jej posvätenia. 
S tým súvisela aj príprava sály na OÚ na pohostenie po slávnosti a všetky organizačné záležitosti. Vďaka za 
všetkých ochotných bratov a sestry a prispievateľov do prebiehajúcej zbierky na opravu vonkajšej fasády 
modlitebne.  

Buď Bohu vďaka! 
  V Prešove 27. marca 2022 

Miroslav Čurlík              Ondrej Koč  
                      zb. dozorca                             zb. farár 
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