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 Modlitba na úvod 

 

Nebeský Otče, ďakujeme Ti za uplynulý rok, aj keď to bol opäť ťažký rok. Rok, v ktorom síce pomaly 

odznievala pandémia, ale prepukol v našej blízkosti vojnový konflikt. Ty sám si nás preskúšal.  Preskúšal si 

našu lásku a záujem o blížneho. Odpusť nám, keď sme v tejto skúške neobstáli, keď sme zlyhali. Ďakujeme 

Ti za Tvoju lásku, ktorú si nám dal v Pánovi Ježišovi Kristovi. Je to láska, ktorá slúži a obetuje sa za nás, ide 

až na kríž, aby naše hriechy boli odpustené. Ďakujeme za všetkých, ktorí túto Tvoju lásku prijali a odovzdávali 

v praktickej službe a pomoci. Veď svojím Duchom predstaviteľov krajín, aby zastavili vojnové besnenie, aby 

konali múdro a v pokore pred Tebou, podľa Tvojej vôle. Prosíme Ťa o pokoj pre Ukrajinu aj pre celý svet, aby 

sme žili tak, ako Ty chceš. Prosíme Ťa aj za cirkev a jej predstaviteľov, aby sme žili v duchu lásky a jednoty. 

Premáhaj mocou svojej milosti každé rozdelenie, nepokoj a svár. Daj, aby sme sa aj v ťažkých a zložitých 

časoch viac milovali a boli viac Tvojou jednou rodinou, Tvojím jedným ľudom. Prebúdzaj nás z duchovnej 

ľahostajnosti, lenivosti a neochoty. Prebúdzaj nás k väčšej láske k Tebe a Tvojmu dielu vo svete. Zmiluj sa 

nad nami pre Pána Ježiša Krista, v Jeho mene sa modlíme. Amen 
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1. Biblický úvod  

Vážení konventuáli, milí bratia a sestry! 

 

Dnešná predpôstna nedeľa nám pripomína veľkosť a hodnotu lásky. Epištolou dnešnej nedele je hymna 

lásky. Preto som si vybral ako základ pre svoju výročnú správu záverečné slová tohto Pavlovho úžasného 

chválospevu o láske. Apoštol Pavol hovorí, že spomedzi viery, nádeje a lásky – troch veľkých cností kresťana 

je najväčšia práve láska. A musíme povedať, že ak pandemické roky 2020 a 2021 boli skôr skúškou našej 

viery a nádeje, tak rok 2022 bol skúškou našej lásky. Veď v čase, keď pandémia COVID-19 pomaly 

ustupovala a boli za nami posledné veľké obmedzenia, vypukla vojna na Ukrajine. 24. 2. 2022 Rusko napadlo 

Ukrajinu. Začala sa vojna v krajine, ktorá hraničí s našou krajinou. Prípravy na tento bezprecedentný akt 

násilia sa začali už oveľa skôr. Boli sme presviedčaní, že je to len vojenské cvičenie v blízkosti ukrajinských 

hraníc. Boli sme presviedčaní, že žiadna vojna sa nezačne. Začala sa. Agresor tvrdí, že sa len bráni. Vraj 

denacifikuje Ukrajinu. Aký hrozný paradox. Nacistickými metódami násilia, vojny a genocídy sa má 

denacifikovať národ. Je zbytočné a nemiestne robiť tu nejakú geopolitickú analýzu vojny na Ukrajine. Ako 

kresťanom by nám však malo byť jasné, kto je v tejto vojne agresor a kto je napadnutý. Malo by nám byť 

jasné, kto si zaslúži odsúdenie za tento mocenský čin a kto potrebuje pomoc a podporu. Bezprostredne po 

vypuknutí vojny začali prúdiť aj do našej krajiny tisíce odídencov. Práve to bola skúška našej lásky. Vďaka 

patrí všetkým, ktorí ju prejavili akýmkoľvek spôsobom. Láska naozaj v tomto prípade mala a má rôzne 

podoby: služby na hraniciach, prevážanie odídencov, ubytovanie, vybavovanie dokladov, zháňanie práce, 

darovanie šatstva, potravín, či liekov, alebo finančná pomoc. Je to úžasné, ako mnohí chceli a dokázali 

pomôcť. Samozrejme, že sa objavili aj takí, ktorí kričali: Ukrajincom sme už pomohli, teraz pomôžme sebe!  

V zložitej ekonomickej situácii, v čase energetickej krízy iste potrebujú pomoc aj naši občania. Potrebujeme 

ju aj my ako cirkev. Je však smutné ak za týmto volaním stojí výlučne naše ľudské sebectvo, či dokonca až 

nenávisť.  

Apoštol Pavol okrem iného v hymne lásky hovorí o láske, že nie je sebecká. V skutočnej láske niet 

sebectva. Ak činy človeka nie sú motivované láskou, sú motivované inými pohnútkami. Najčastejší motív, 

ktorý je protikladom lásky, je egocentrizmus. Egocentrizmus je životný postoj, pri ktorom človek stavia seba 

samého do stredobodu všetkého diania. Všetko čo robí, má slúžiť vyvýšeniu jeho vlastného ja, jeho vlastného 

ega. Láska však nie je sebecká, ani sa nevystatuje ani nenadúva. V láske niet sebectva, sústredenia na vlastnú 

osobu. Skutočná láska nezameriava pozornosť na seba, ale na druhého. Na neho otáča objektív záujmu, 

pozornosti a otvoreného srdca. Kto je motivovaný egocentrizmom, ten svojimi činmi pestuje len kult svojej 

vlastnej osoby. A to je nanajvýš nebezpečné, ak človek žije len preto, aby zviditeľnil seba, aby na seba 

upozornil, aby sa sústredil sám na seba. Je smutné, ak sa všetko musí točiť iba okolo mňa. Mne musí byť 

dobre. Ja musím mať pohodlie. Ja sa musím cítiť ako v bavlnke. Ostatní sú mi ukradnutí a nezaujímajú ma.  

Ak vidím iba seba, potom skutočne nemilujem. Neviem, čo láska znamená.  

Bratia a sestry, nebezpečenstvo sebeckej motivácie nás všetkých veľmi ohrozuje. Skutočná láska 

vytláča sebectvo. Veľkosť lásky spočíva v tom, že všetko, čo myslíme, hovoríme, konáme, všetko, čo sme, 

má byť motivované láskou, a to láskou k Bohu a láskou k blížnym. My nie sme vynálezcami lásky. Originálny 

zdroj lásky je mimo nás. Naše prvé stretnutie s láskou je objav, že sme milovaní. Božia láska k ľuďom má 

hlboké korene a zároveň má mnoho konkrétnych prejavov. Najjasnejšie sa prejavila v láske Ježiša Krista. 

Evanjeliá, ktoré hovoria o Pánovi Ježišovi Kristovi, sú základným dokumentom o Božej láske k nám. Hovoria 

o tom, akú veľkú lásku prejavoval Ježiš ľuďom, s ktorými sa stretal. Hovoria o veľkej obeti, ktorú priniesol v 

záujme novej budúcnosti nás ľudí. V evanjeliu Pán Ježiš predpovedal to, čo sa s ním bude diať: vydajú ma 

pohanom, budú sa mi posmievať, potupia ma, budú pľuvať na mňa, zbičujú ma aj zabijú, ale aj na tretí deň 

vstanem z mŕtvych. To hovorí Pán Ježiš sám o sebe. V tom je veľkosť Jeho lásky. Táto láska je najväčšia, 

pretože Jeho láska nie je sebecká. On nie je zameraný na seba. Keby sme sa naučili takto na evanjeliá pozerať 

a takto ich čítať, stali by sa nám zdrojom nového života a správneho zamerania na iných. Zdrojom našej lásky 

je láska Božia, ktorá sa vzdala všetkého kvôli nám.  

Bratia a sestry, len zo základného zdroja čistej Božej lásky živí sa láska, ktorú človek prejavuje 

druhému človeku. Z tohto zdroja pochádza láska mamy a otca voči svojim deťom, láska detí voči rodičom, 

láska muža a ženy v manželstve, láska medzi priateľmi, čistá láska v ostatných vzťahoch medzi ľuďmi.  
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Kto vie, že je milovaný tou najväčšou láskou - Božou láskou, kto prijíma prejavy lásky od blízkych ľudí, ten 

sa stáva schopný lásku odovzdávať, ten sa stáva schopný láskou motivovať svoje konanie, ten sa zároveň stáva 

za lásku zodpovedný. Láska, ktorú Pán Boh od nás žiada – to je vysoká požiadavka, ale nesmieme zabudnúť, 

že nám dáva bohaté predpoklady, aby sme túto požiadavku mohli realizovať. Láskou má byť podložené všetko, 

čo konáme pri poslušnom plnení Božej vôle. Láska sa stáva spontánnym motívom, keď si uvedomíme, že 

najlepšou voľbou, najlepšou alternatívou je pre nás: žiť podľa Božej vôle. Kto z lásky k Bohu stavia Pána 

Boha do stredobodu svojho života, ten už nebude chcieť pestovať kult seba samého. Kto miluje Pána Boha 

celou bytosťou, ten všetko, čo robí, bude robiť na väčšiu slávu Božiu. Kto miluje Pána Boha celou bytosťou, 

a dovolí mu, aby zaujal centrálne miesto vo vlastnom živote, ten aj vo vzťahu k druhým ľuďom prijíma tú 

najlepšiu voľbu, alternatívu: ten bude čistou láskou motivovať svoje postoje a správanie k blížnym. A milovať 

druhého znamená vidieť v ňom objekt Božej lásky. Rešpektovať jeho dôstojnosť a nikdy ju neponižovať. 

Vyhýbať sa v komunikácii s druhým všetkého nízkeho, ponižujúceho, vulgárneho. Nepovyšovať sa nad 

druhého, ale byť schopný vidieť a ochotný uznať jeho dobré vlastnosti. Nesledovať len svoje záujmy, ale aj 

záujmy druhého.  Vedieť sa vžiť do jeho situácie, do jeho problémov a pomáhať mu ich riešiť. Radovať sa 

z duchovného druhého a upevňovať ho v tom. Objavovať jeho dobré duchovné možnosti a pomáhať mu 

rozvíjať ich. Netešiť sa škodoradostne z pádov a pokleskov druhého, ale pomáhať mu zvládnuť ich a nájsť 

cestu do novej budúcnosti. Byť ochotný odpustiť krivdy a previnenia, najmä keď ten druhý spozná svoju vinu 

a túži po náprave. Zachovať si nádej pre druhého a pomáhať mu k nádeji, keď sa dostane do krízy.  

Bratia a sestry, rok 2022 bol o. i. skúškou našej lásky. Egoizmus naše vzťahy zabíja. Sebectvo prináša 

smrť. Láska prináša život. Láska vzťahy oživuje. Láska, ktorá nebola a nie je zameraná na seba. Láska, ktorá 

išla až na kríž. Taká je Božia láska v Pánovi Ježišovi. To je tá najväčšia láska. Túto lásku žime. Vo vzťahoch 

s ľuďmi. Ku každému človeku, ktorý ju potrebuje. AMEN  

 

2. Bohoslužobný život 

 

Služby Božie sú vzácnym spoločenstvom, pretože práve tu ku nám zaznieva zvesť o najväčšej láske, 

o láske Božej ku nám.  

Na začiatku roka sa Služby Božie konali v obmedzenom režime. Postupne došlo k uvoľneniu opatrení 

a vrátili sme sa do „normálu.“ Myslím tým na možnosť prichádzať na Služby Božie, ale žiaľ nebol to návrat 

do „normálu“, čo sa týka účasti na Službách Božích, pretože tá je viditeľne nižšia v matkocirkvi aj na fíliách. 

Je to viditeľné v nedeľu, ale videli sme to aj počas vianočných, či veľkonočných sviatkov. Niektorí 

z pravidelných účastníkov SB odišli z tejto časnosti, ale mnohí si jednoducho do spoločenstva odvykli 

prichádzať. Je jednoduchšie a pohodlnejšie si zapnúť doma online prenos. Na jednej strane sa tešíme z vysokej 

sledovanosti našich Služieb Božích a tiež z množstva pozitívnych reakcií, ale na druhej strane vidíme prázdne 

lavice v našich kostoloch. Mali by sme si uvedomiť, že online SB nedokážu plnohodnotne nahradiť Služby 

Božie, kde sme prítomní osobne, smieme sa vidieť tvárou v tvár, spoločne prežívame Božiu prítomnosť a po 

SB sa môžeme porozprávať, či povzbudiť. Aj touto cestou vás pozývam do živého spoločenstva.  

Od októbra máme poslednú nedeľu v mesiaci Rodinné Služby Božie o 11.00 hod. na fare. Sú stvárnené 

iným, netradičným spôsobom. Poriadok týchto SB bol schválený Synodou a my ho využívame aj so zapojením 

neordinovaných (čítanie textov, modlitieb, spev mládežníckych piesní). Evanjelium nemožno meniť. Božie 

Slovo je nemeniteľné. Forma ako ho podávame by sa však meniť mohla a mala. Ďakujem všetkým, ktorí sa 

zapojili a ktorým leží aj takáto forma Služieb Božích na srdci. Máme dostatok ľudí, ktorí sú obdarovaní na to, 

aby vedeli poslúžiť svojimi darmi v spoločnom zhromaždení.  

Slávnostné Služby Božie sa konali 19. 6. 2022 pri príležitosti vyslania a požehnania do služby brata 

Ondreja Kotscha, novoordinovaného kňaza ECAV v ČR. Pri tejto príležitosti nám novokňaz poslúžil zvesťou 

Božieho Slova.  

Takisto sme sa v slávnostnom zhromaždení stretli aj 4. 9. 2022 v Petrovanoch na nešporných Službách 

Božích pri 20. výročí Pamiatky posvätenia modlitebne, kde Božie Slovo zvestoval brat Marek Cingeľ, 

tajomník biskupa VD. Po skončení sme pokračovali vo vzácnom spoločenstve v záhrade sestier Petrových. 

Vďaka všetkým ochotným za prípravu tejto milej slávnosti.  
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23. 10. 2022 sa konali slávnostné Služby Božie pri príležitosti 100. výročia inštalácie prvých 

predstaviteľov VD a to v priamom prenose RTVS. Zvesťou Slova poslúžili bratia biskupi Ivan Eľko a Peter 

Mihoč.  

Okrem toho sa konali (29. 5., 31. 10.) aj priame prenosy SB do rozhlasu, keďže náš cirkevný zbor bol 

vybraný, ako jeden zo šiestich na Slovensku, odkiaľ sa konajú pravidelné prenosy (miesta sa nemenia, iba 

kazatelia, príp. účinkujúci).  

V úvode občianskeho roka sa kvôli pandémii nekonal Aliančný modlitebný týždeň. Modlitebné 

stretnutie v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, sa konalo dňa 19. januára v konkatedrále 

Sv. Mikuláša. Božím slovom poslúžil brat farár Ondrej Koč.  

Z ekumenických podujatí sa konal 3. marca aj tradičný Svetový deň modlitieb a to v priestoroch našej 

fary za účasti zástupkýň z jednotlivých cirkví. Vďaka sestre Márii Chalupkovej za zodpovednú prípravu tohto 

stretnutia. 

Počas uplynulého roka okrem domácich zborových farárov poslúžili zvesťou slova Božieho nasledujúci 

bratia: generálny biskup Ivan Eľko, biskup VD Peter Mihoč, tajomník biskupa VD Marek Cingeľ, Jozef 

Juházy, nám. farár na mieste seniorátneho kaplána, Vladimír Schvarc, ev. a. v. farár v. v. Všetkým ďakujem 

za zvestovanie evanjelia, či prisluhovanie sviatosti Večere Pánovej.  

Ďakujem aj sestrám kantorkám Anne Štetinovej, Daniele Pastirčákovej a bratovi kantorovi Jurajovi 

Lenhardtovi za ich vernú a obetavú službu. Výzvou zostáva príprava aj ďalších kantorov z radov mladších, 

aby viacerí mohli slúžiť Pánu Bohu týmto spôsobom.  

Taktiež patrí poďakovanie kostolníkom v matkocirkvi aj fíliách, za prípravu bohoslužobných 

priestorov a taktiež sestrám, ktoré sa starajú o kvety na oltároch. Nech Pán Boh požehná ich snahu a vedie ich 

aj ďalej v ochotnej službe. Ďakujem aj bratom kurátorom a sestrám kurátorkám, ale aj všetkým ochotným 

bratom a sestrám vo fíliách za zabezpečenie a prípravu priestorov k službám Božím a to či už v kostoloch, 

modlitebniach, či na obecných úradoch, resp. v dome smútku.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rok 

počet členov hlavné Sl. Božie večerné Sl. Božie stredtýždňové SB 

kartotéka sčítanie počet za rok 
priemerná počet priemerná počet priemerná 

účasť za rok účasť za rok účasť 

2018 3827 4890 

PO-9.00 h    

61 407 

52 51 41 47 

PO-11.00 h   

22 125 

2019 3869 4890 

PO-9.00 h    

60 405 

47 47 38 37 

PO-11.00 h   

20 131 

2020 3862 4890 

PO-9.00 h    

39 244 

34 43 31 35 

PO-11.00 h   

17 110 

2021 3882 4890 

PO-9.00 h    

60 170 

37 36 62 32 

PO-11.00 h   

15 65 

2022 3902 5001 

PO-9.00 h    

61 219 

57 31 36 32 

PO-11.00 h   

21 83 
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Rok 
Vita 

Vitalis 
Petrovany M. Šariš Gregorovce 

ZpS 

Náruč 
Župčany Podhradík 

2018 12 12 2 2 12 0 2 

2019 12 12 2 2 12 0 2 

2020 7 9 0 1 5 0 2 

2021 8 6 0 0 9 0 0 

2022 8 11 2 2 11 0 2 

 

3. Sviatosti 

3.1. Krst svätý 

  Je darom Božej lásky pre pokrsteného. Je viditeľným znakom, že Pán Boh sa rozhodol pre nás a robí 

ku nám prvý krok. Pokrstených bolo 64 detí a jedna dospelá sestra.  

V tejto súvislosti pripomínam, že krst svätý nie je len súkromná rodinná udalosť. Je to vždy udalosť 

celého spoločenstva cirkvi. Miesto krstu, tak ako aj Večere Pánovej, je v rámci bohoslužobného zhromaždenia 

a nie mimo neho. Povzbudzujem rodičov k tomu, aby deti krstili v rámci Služieb Božích.  

3.2. Večera Pánova 

Je viditeľným darom Božej lásky pre nás. Mali by sme ju vyhľadávať čo najčastejšie. Po úpadku v účasti 

počas pandémie začali počty účastníkov VP stúpať, ale ešte stále nie sme na číslach pred rokom 2020. 

S pozitívnym ohlasom sa stretlo prisluhovanie Večere Pánovej v rámci SB na Kajúcu nedeľu o 9.00 hod. 

K stolu Božej milosti pristúpilo takmer celé chrámové spoločenstvo. Je to pre nás podnet, aby sme uvažovali 

o zaradení Večere Pánovej do hlavných Služieb Božích o 9.00 hod. Naďalej prisluhujeme VP tak, že 

posvätený chlieb podávame do rúk prijímajúceho a posvätené víno podávame z kalíškov.  

 

 

 

  
 2019    2020    2021 2022 

Fília Rok Jan Koj Rok Jan Koj Rok Jan Koj Rokycany Janov Kojatice 

 

Počet  SB 

 

30 

 

27 

 

27 

 

15 

 

27 

 

23 

 

13 

 

14 

 

14 

 

27 

 

27 

 

37 

Účasť 78 74 33 53 58 23 47 35 30 47 53 25 

 

Počet adv. SB 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

0 

 

0 

 

0 

 

4 

 

4 

 

4 

Účasť 13 19 12 20 21 14 0 0 0 16 16 15 

 

Počet pôst. SB 

 

5 

 

5 

 

5 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

6 

 

6 

 

6 

Účasť 17 18 14 12 19 21 0 0 0 10 15 16 

Rok 

Adventné večierne Pôstne večierne 

Prešov Prešov 

počet priemerná počet priemerná 

za rok účasť za rok účasť 

2018 3 37 6 82 

2019 3 40 5 32 

2020 3 59 1 34 

2021 0 0 0 0 

2022 3 46 5 31 
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Rok 
K r s t y 

Večera Pánova 

chrám nemocnica doma 
    spolu 

detí dospelých spolu m ž m ž m ž 

2018 52 0 52 1905 2917 3 5 10 48 4888 

2019 62 4 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 

2022 64 1 65 1375 2147 21 93 15 37 3688 

   

 

4. Konfirmácia 

Konfirmačná príprava sa zo začiatku roka konala online, neskôr už prezenčnou formou. V tomto školskom 

roku – 2022/2023 je v prvom ročníku 41 a v druhom ročníku 31 konfirmandov. Prvý ročník vyučuje sestra 

farárka Lenka Wagnerová, druhý ročník brat farár Martin Chalupka.  

Konfirmačná slávnosť  sa  konala v našom kostole dňa 15. mája 2022. Konfirmovaných bolo 17 chlapcov 

a 16 dievčat, spolu 33 konfirmandov. Konfirmovala sestra farárka Lenka Wagnerová. Príhovorom ku VP 

a liturgiou poslúžil brat farár Matej Oráč, duchovný správca ESŠ. Konfirmandov pozdravili: Miroslav Čurlík, 

zborový dozorca a Peter Urbanec, vedúci mládeže. Zaspieval spevokol Sion.  

Dôležitou súčasťou práce s konfirmandmi je budovanie spoločenstva a vzťahov medzi nimi a tiež 

s mládežou nášho cirkevného zboru. Tak je to aj sformulované v našom zborovom štatúte. Som veľmi vďačný, 

že v našom cirkevnom zbore je tím, ktorý robí túto službu pod vedením sestry Ivany Argayovej. Počas 

prezenčného vyučovania mali vyhradený druhý utorok (2. ročník) a štvrtý štvrtok (1. ročník) v mesiaci, kedy 

sa venovali konfirmandom. Môžem povedať, že konfirmandi sa na tieto chvíle tešili. Podarilo sa zorganizovať 

aj víkendovku pre konfirmandov 1. ročníka, ktorá priniesla budovanie a utužovanie vzťahov.  

 

 

 

 

 

 

 

5. Pristúpili a vystúpili z cirkvi 

Do nášho cirkevného zboru bola po predchádzajúcej duchovno - katechetickej príprave krstom prijatá 

jedna sestra. Z dôvodu zmeny konfesionálnej príslušnosti (prestup) boli do cirkvi prijatí 7 bratia a sestry. Je to 

pekný počet a zároveň sú to vzácne chvíle, ktoré môžeme prežívať pri príprave na prestup do našej cirkvi. 

Z ECAV na vlastnú žiadosť nikto nevystúpil.  

Z dôvodu zmeny trvalého bydliska, či na základe žiadosti, sa do nášho zboru prihlásilo 9 bratov 

a sestier a z toho istého dôvodu sa z nášho zboru odhlásilo 8 bratov a sestier. Pripomínam len, že pokiaľ 

zmeníme bydlisko je našou povinnosťou prihlásiť sa do cirkevného zboru v mieste nášho nového bydliska.  

 

 

 

Rok 
Konfirmácia  

dospelých spolu 
chlapcov dievčat spolu 

2018 10 13 23 4 27 

2019 23 18 41 4 48 

2020 15 27 42 1 43 

2021 16 15 31 1 32 

2022 17 16 33 4 37 
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6. Bohoslužobné výkony 

6.1. Sobáše 

  Láska je, či mala by byť dôvodom, prečo ľudia vstupujú do manželstva. V láske robíme záväzok pred 

Pánom Bohom a plníme tak Božiu vôľu, ktorá platí pre manželstvo muža a ženy už od stvorenia sveta. 

Snúbencov pripravujem na vstup do manželstva na piatich pastorálnych stretnutiach. Sú to vzácne chvíle.  

Viaceré z týchto vyučovaní sa konali online. Celkovo sa vykonalo 24 sobášov a 3 požehnania manželstva.  

 

 

6.2. Pohreby  

          Aj pri pohrebných rozlúčkach prinášame pozostalým posolstvo o Božej láske. Na pohreby, ktoré  

vykonávam, pripravujem a tlačím celý poriadok pohrebnej rozlúčky. Ak je program vytlačený, tak sa do 

spevu zapoja viacerí, dokonca aj inoveriaci, čo prispieva ku dôstojnejšiemu priebehu pohrebu. Pre viaceré 

pozostalé rodiny je to jediný kontakt s cirkevným zborom. Pripomínam, že pokiaľ niekto neplatil cirkevný 

príspevok, pozostalí ho musia vyplatiť 5 rokov dozadu.   

7. Biblická a vnútromisijná práca v zbore 

 

Táto práca sa mohla po skončení pandémie opäť naplno rozvinúť, čo sa aj stalo. Som veľmi vďačný za 

iniciatívu a ochotu mnohých dobrovoľných spolupracovníkov. Považujem vnútromisijnú prácu, stretávanie 

v menších spoločenstvách, za základný pilier duchovného života cirkevného zboru. Spoločenstvo sa buduje 

práve vďaka nim.  

Potešením a veľkým požehnaním pre zbor bolo aj zriadenie miesta misijného pracovníka. Tejto služby 

sa ujal brat Peter Urbanec a jeho správa sa nachádza v tejto sekcii. Je platený z príspevkov dobrovoľných 

darcov, ktorí sa zaviazali pravidelne – mesačne prispievať na tento účel.  

Vo vnútromisijnej oblasti zostáva pre nás výzvou práca na filiách, aj keď sme urobili jeden krok dopredu 

– vznikla skupinka bratov a sestier, ktorí podporujú Misiu na Níle, o čom si môžete viac prečítať 

v samostatnej správe. Janov, Rokycany a okolité fílie majú potenciál aj na to, aby mali svoju detskú besiedku. 

Zatiaľ sa mi podarilo osloviť deti na veľkonočný a vianočný program. V kostole v Rokycanoch na 

1. slávnosť veľkonočnú a 1. slávnosť vianočnú vystúpilo 26 detí. Oslovil som ich cez hodiny náboženstva 

a tiež pomocou zoznamu členov nášho zboru. Detí je v Rokycanoch a okolitých obciach dosť, len ich treba 

podchytiť a venovať sa im. Verím, že aj toto boli malé kroky ku obnoveniu práce Detskej besiedky 

v Rokycanoch. 

Výzvou pre nás ostáva, aby tak dobre ako fungujeme v menších spoločenstvách sme sa chceli stretnúť ako 

jedna rodina Božích. Ide o to, aby sme nevideli len to svoje spoločenstvo, ale cirkevný zbor ako celok. Každý 

z nás by mal vnímať seba ako súčasť veľkej Božej rodiny nášho zboru. Takýmto vyvrcholením všetkých 

aktivít, ktoré sa konajú počas týždňa, by malo byť spoločné stretnutie na nedeľných Službách Božích. Myslím, 

že aj tu sme sa posunuli o pár krokov vpred a to aj vďaka Službám Božím na fare, ktoré sa konajú poslednú 

nedeľu v mesiaci o 11.00 hod. V žiadnom prípade táto iniciatíva nie je delením cirkevného zboru. Je naopak 

vzácnou misijnou príležitosťou a tiež vzácnou chvíľou na spoločenstvo, ktoré môže spolu tráviť viac času.  

Rok 

S o b á š e Pohreby 
Do/Zo 

zboru 

Do/Z 

cirkvi 
Presbyterstvo 

 

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

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 27 38 0 65 27 11 2 0 28 3  

2021 2 18 4 24 25 32 1 58 21 3 1 0 32 3   

2022 3 21 3 27 26 27 0 53 9 8 7 0 32 3 
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Jednou z možností na prepájanie generácií a budovanie nášho spoločenstva je aj zborový deň. Kvôli 

pandémii sa v minulosti nekonal, ale verím, že sa ho podarí zorganizovať tento rok.  

 

7.1. Biblické hodiny dospelých  

V našom cirkevnom zbore sa nekonajú.  

7.2. Biblické hodiny mládeže 

Aj v roku 2022 prebiehali v našom zbore stretnutia mládeže, ktoré sú každý piatok o piatej vo veľkej 

zborovej sieni na fare. Stretávali sme sa v hojnom počte, v priemere okolo 60 mládežníkov, ktorí túžia 

spoznávať Pána Boha aj nových kamarátov.  

Počas uplynulého roka sme mali niekoľko sérií tém. Rok sme začínali rozprávaním o biblickom Jozefovi, 

o jeho živote a charaktere. Na Veľkú Noc sme mali Stretnutie pod Krížom opäť prezenčne v kostole. Stretnutie 

pod krížom bol úžasný večer plný Jeho Slova, chvál, a prítomnosti v Božom náručí. Je to špeciálna 

veľkopiatková mládež s Večerou Pánovou, na ktorej sú vítané všetky generácie. V máji sme mali Gardenparty, 

ktorá je organizovaná každý rok pre čerstvých konfirmandov. Spolu sme rozmýšľali nad Božím Slovom, mali 

pár chvál, a neskôr sme opekali klobásky vo farskej záhrade. Po Gardenparty do začiatku leta sme mali sériu 

Kontakty o tom, že Ježiš chce s nami nadviazať kontakt podobne, ako to urobil s rôznymi ľuďmi, keď chodil 

po tejto zemi.  Prišlo leto a s ním aj Dorastový tábor, ktorý niesol názov „Záhrada“. Učili sme sa a spoznávali 

počas tohto týždňa Pána Boha viac, veľa športovali, hrali sa, či rozprávali v duchovných skupinkách. Dorastový 

tábor je skvelým miestom na spoznávanie nových kamarátov a zažívanie srandy.  

Po lete sme začali mládeže témami o spoločenstve, modlitbe a Biblii. Taktiež sa odohral seniorátny futbalový 

turnaj, ktorý naša prešovská mládež vyhrala. V novembri sme mali prvýkrát prespávačku na fare, počas ktorej 

sme odštartovali novú sériu s názvom Iba žeby nie, ktorá trvala do konca roka. V decembri sme sa po 

covidovom období opäť tešili zo spojenej vianočnej mládeže s kapustnicou.   

Mládeže počas roka pripravoval nasledovný tím: Peter Urbanec, Šimon Tomečko, Daniel Verčimák, 

Timotej Varga, Lukáš Bačo, Vanesa Kakaščíková, Viktória Timková, Lýdia Lorincová a Natália Hadbavná. 

Ďakujeme celému zboru, že na nás myslíte v modlitbách, podporujete milodarmi a povzbudzujete v práci 

s mladými. 

         Viktória Timková 

7.3. Biblické hodiny staršej mládeže  

  

 Tím staršej mládeže tvoria: Branislav Puzder, Marianna Kuchariková, Michal Pončák, Norbert 

Glankovič, Kristína Glankovičová. Počas roka z tímu odišli: Richard Glankovič, Monika Glankovičová, 

Katarína Pončáková. 

AKTIVITY TÍMU 

- Tímové stretnutia sa konali dvakrát do mesiaca. Spolu sme plánovali, modlili sa a rozmýšľali nad 

stretnutiami staršej mládeže 

- Pripravovali sme každotýždňové stretnutia, ktoré sa konali prevažne v klubovni Puzzle, no mali sme 

aj pár špeciálnych mládeží na iných miestach (bowling, upratovanie kostola, kaviareň Nico, ...) 

- Na jeseň sme mali aj víkendový teambuilding na Liptove, kde sme intenzívne hodnotili predošlý 

školský rok a hľadali sme spôsoby ako naplniť víziu staršej mládeže 

VYUČOVANIE V ROKU 2022 

Na začiatku roka sa z tímu staršej mládeže kvôli rodičovským povinnostiam odpojili Richard a Monika 

Glankovičovci, avšak pridala sa Marianna Kuchariková, čo podstatne obohatilo a požehnalo tento tím. 

Nový rok sme začali novou sériou Ora et labora, ktorá bola o práci, našom vnímaní práce a Božím 

zámerom s prácou.  

V ďalšej sérii sme sa venovali téme Trojice, kde sme postupne skúmali jednotlivé postavy Trojice – 

Otec, Syn a Duch Svätý.  

V lete sa nám podarilo spoločne zorganizovať už štvrtú dovolenku Staršej mládeže. Keďže Staršia 

mládež sa rozrastá, zmenili sme priestory a stretli sme sa na Floriho chate pri Bardejove, kde sa nás stretlo 

takmer 50. Téma dovolenky bola Nad Slnko, pričom názov mal reprezentovať, že v živote je dôležité nestarať 



 

10 

sa len o pozemské veci, ale hľadať pohľad z Božej perspektívy. Témami bohatstva, pôžitku a múdrosti nás 

previedli Deniska Harčarová, Zuzka Čerenská a Peťo Bognár. 

V novom školskom roku sme sa rozhodli otvoriť tému duševného zdravia, pričom sme chceli spojiť to, 

čo hovorí psychológia a to, čo hovorí Biblia a ukázať, že si vzájomne neodporujú, ale podporujú sa. Z toho 

dôvodu sme pri výbere rečníkov oslovili psychológov z nášho spoločenstva, ktorí nás previedli témami 

o depresii, emóciách, traume, osamelosti a úzkosti. Rok sme uzavreli Vianočnou mládežou, pri ktorej sme 

obnovili tradíciu stretnutia sa spolu s mladšou mládežou pri kapustnici a vianočnej atmosfére.  

Stretnutia Staršej mládeže mávame vždy v stredy o 18:15 v klubovni Puzzle a prípadné zmeny vždy 

uvedieme v oznamoch a vo Facebookovej skupine Staršia mládež PO. 

VÝZVY V ROKU 2023 

V roku 2022 sme zažívali veľké požehnanie, keďže sme sa po pandémii mohli konečne po celý rok 

stretávať naživo. Mládež sa rozrástla a vidíme, že Pán Boh sa o našu komunitu stará a požehnáva ju.  

Pre tento rok je našou víziou ponúknuť mládežníkom priestor, 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 budujúce v nových smeroch, preto sme sa rozhodli rok 2023 začať sériou Duchovné dary.  

Našou víziou aj na rok 2023 ostáva budovať komunitu kresťanov, ktorí zažívajú trvalú premenu vo 

vzťahu s Pánom Bohom, budujú hlboké priateľstvá a majú pozitívny vplyv na svoje okolie. 

 

Braňo Puzder 

 

7.4. KECY služba  

 

V lete 2022 sa nášmu zboru opäť vďaka Pánu Bohu a ochote mnohých mladých ľudí podarilo 

zorganizovať KECY CAMP. Ako aj roky pred tým, tento tábor bol opäť raz všetkým len nie “normálnym 

táborom.” Bol však nad naše modlitby a očakávania. Vďaka veľmi štedrej príležitosti z neziskovej organizácie 

TC Kompas sme mohli ponúknuť plné štipendium na camp pre ukrajinských študentov, ktorí utekajú pred 

vojnou a mali by záujem campu sa zúčastniť.  

Po výmene generácií na stredných školách, obsiahlejšiemu promu a tomuto fondu sme na campe mohli 

tento rok privítať spolu 58 študentov, z toho celkom 45 úplne nových, ktorí camp ešte nikdy nezažili a nie sú 

ani súčasťou žiadneho zboru. Tieto čísla sme vnímali a stále vnímame ako jedno obrovské požehnanie od Pána 

Boha. Bolo nám neskutočnou radosťou, ako aj odmenou sledovať ako sa Pán Boh deň za dňom viac a viac 

dotýka študentov. Bolo krásne sledovať niektorých ukrajinských študentov, ktorí v prvý deň prišli vystrašení, 

zamračení a utiahnutí, avšak každým dňom sa viac osmeľovali, radovali a užívali si atmosféru bezpečia a 

prijatia. Mali sme aj privilégium sledovať, ako viacerí študenti povedali vôbec prvýkrát vo svojom živote áno 

Ježišovi a odovzdali mu svoje životy.  

Modlíme sa, aby semienko, ktoré Pán Boh aj skrze nás zasial na tábore vytrvalo, a aby mu dával naďalej 

vzrast. Modlíme sa, aby študenti, ktorí spoznali Pána Boha vytrvali vo viere a nedali sa premôcť svetom. 

KECY CAMP plánujeme uskutočniť aj v lete 2023 pod záštitou nového lídra a už teraz sa tešíme z toho, čo 

má pre nás a tento zbor Pán pripravené. Ďakujeme, že nás v tejto službe ako zbor naďalej podporujete a nie je 

Vám ľahostajné ani to, či mladí ľudia v Prešove poznajú Pána. 

 

             Karolína Habinová 

 

7.5. Spoločenstvo evanjelických žien 

 

Spoločenstvo evanjelických žien (SEŽ) sa v našom cirkevnom zbore stretáva každý druhý /párny/ utorok 

v mesiaci o 17.00 hod. na fare. V roku 2022 sme sa  stretli spolu 16x s priemernou účasťou 20 sestier.  

Výkladom slova Božieho poslúžil 1x brat farár O. Koč, 3x brat farár-senior M. Chalupka a 12x sestra farárka 

L. Wagnerová. Náplňou týchto stretnutí bol v prvom rade výklad Božieho slova a jeho aplikácia do života. 

V uplynulom roku sme sa venovali výkladu siedmich listov do cirkevných zborov zo Zjavenia Jána. Ďalej sme 

robili výklad knihy Rút a pokračovali sme ďalšou biblickou ženou knihou Ester.  
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Neoddeliteľnou súčasťou každého nášho stretnutia sú okrem výkladu Božieho slova, spoločného čítania 

žalmov a spevu piesní zo spevníka aj modlitby za cirkev, za náš cirkevný zbor, za naše rodiny i konkrétne 

potreby jednotlivcov.  

Ďakujem sestre kantorke Anne Štetinovej, ktorá nás sprevádzala pri speve piesní a sestre Márii 

Kušnírovej, ktorá má na starosti financie a organizačné záležitosti SEŽ. Sestry prispeli formou milodaru na 

diakonický domov Elim 300,- €, na Misiu na Níle 200,- € a na online prenosy 50,- €. 

Naše sestry slúžia aj v zbore, každá tým darom, ktorý od Pána prijala. Či už je to v podobe služby pre 

dôchodcov alebo návštevná služba chorých, starých a osamelých /v DSS na Cemjate vo Vita vitalis, v Domove 

dôchodcov na Veselej, v Domove sociálnych služieb Gabriela, v Barličke, v nemocnici alebo návštevy 

jednotlivcov v domácnostiach. V čase Vianoc chystajú pre dôchodcov v zariadeniach vianočné balíčky. 

Ďakujeme Pánu Bohu za to, že nám bolo umožnené stretávať sa, že On požehnával naše stretnutia a priznáva 

sa k nám. 

   Lenka Wagnerová 

 

7.6. Modlitebné spoločenstvo - Pôstna modlitebná reťaz 2022 

 

S túžbou vidieť Božie konanie medzi nami, sme sa v uplynulom roku znova pred Veľkou nocou 

zjednotili na modlitbách a pôste. Ako ústredná myšlienka nám znel krátky verš z listu Židom „HĽAĎME NA 

JEŽIŠA.“ Ten síce vyznieva jednoducho, ale ukrýva v sebe dôležité posolstvo, ktoré sme si chceli pripomínať. 

A teda, nezameriavať sa na seba, na okolnosti, na to, čo nás trápi, čoho sa bojíme, čomu čelíme, o čom 

snívame, ale na Ježiša - na to, kto je On, akú má hĺbku, moc, slávu, krásu, čo dokáže urobiť v nás a cez nás. 

Počas štyridsiatich dní sme sa každý večer v spoločnom čase o 21:00 stíšili na modlitbu a zároveň 

zomkli v modlitebnom zápase. Na každý deň boli pripravené rôzne texty z Biblie, tie slúžili ako zamyslenie 

a zároveň z nich vyplynuli aj modlitebné podnety. Fyzicky sme sa stretávali iba počas nedelí, ráno o ôsmej. 

Na týchto stretnutiach sa pravidelne zišlo okolo desať ľudí. Celú „Pôstnu modlitebnú reťaz“ pripravoval tím 

ôsmich ľudí. 

Veríme, že sme aj takýmto spôsobom mohli zažiť zjednotenie nášho spoločenstva na kolenách, a že 

sme pozdvihli zrak od nás smerom k Ježišovi. Sme veľmi vďační za každého, kto sa zapojil. 
 

Vlado Gál 

  

  7.7.  Rodinné spoločenstvo a Služby Božie na fare („nedeľný tím“) 

 

 Rok 2022 bol pre nedeľné spoločenstvo rokom, kedy sme videli Božiu odpoveď na modlitby. Toto 

spoločenstvo sa už dlhoročne schádzalo raz mesačne na RoS-ke (od nového roka vždy 2. nedeľa v mesiaci 

o 16.00 na fare). V posledných rokoch sme si však uvedomovali, že sa k nám len sporadicky pridávajú noví 

ľudia a mladšie rodiny. Chýbalo nám prepojenie na ďalšiu generáciu, ktorá prichádzala po nás, ale 

nenachádzali sme možnosti, ako sa navzájom spoznávať, prepájať. Bola to oblasť, za ktorú sme sa modlili 

a prosili sme, aby Pán Boh pripravil to, čo sme nevedeli spraviť my. V priebehu roka bolo potom pre nás 

veľkou radosťou vidieť, ako sa RoS-ky naozaj stávajú spoločenstvom rôznych generácii. Vítaní sú všetci, ktorí 

patria do Božej rodiny. Stretávajú sa tam slobodní, mladší aj starší, ale aj rodiny s deťmi. 

Začiatkom nového školského roka nastali viaceré zmeny. Pán Boh povolal do služby v tomto 

spoločenstve viacero nových ľudí, ktorí vyformovali tzv. „nedeľný tím.“ Tento tím má na starosti nie len 

prípravu spomínaných RoS-iek, ale aj nedeľných Služieb Božích na fare.  

Nedeľné Služby Božie na fare sú vždy poslednú nedeľu v mesiaci o 10.15 hod. Začíname občerstvením, 

kde môžeme nadviazať úprimné rozhovory a záujem jeden o druhého. Tieto Služby navštevuje zhruba 100 

ľudí vrátane detí, pre ktoré je pripravená besiedka. Teší nás, že tam vidíme prichádzať ľudí, ktorí 

v spoločenstve už dlho neboli, alebo sú úplne noví, ľudí hladných po Božom slove. 
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Pred Vianocami sa nám taktiež podarilo pripraviť stretnutie Na ceste do Betlehema, kde sme si mohli 

špeciálne pripomenúť skutočný význam Vianoc, prijať Večeru Pánovu a tiež sme sa mohli zohriať vianočným 

punčom pri spoločných rozhovoroch. 

Vyvrcholením roka bol zborový Zimný výlet na Drienici, ktorého sa zúčastnilo 180 dospelých a detí. 

Spoločne sme sa mohli viac spoznať, učiť sa Božiemu slovu, zdieľať svedectvá a povzbudzovať sa vo viere. 

Taktiež sme mali skvelý čas pri hraní hier, sánkovaní a prechádzkach. Začali sme na ňom novú tematickú sériu 

s názvom „Zlomy,“ v ktorej chceme pokračovať aj v roku 2023. Pripomíname si v nej oblasti našich životov, 

v ktorých skĺzavame mimo Božej vôle a potrebujeme zlom, aby naše smerovanie bolo opäť podľa Božieho 

slova. 

Našou túžbou na ďalší rok je naďalej prepájať generácie, vítať hľadajúcich a spoločne nasledovať 

Hospodina. Vítaní sú všetci, ktorí hľadajú duchovné vedenie a priateľstvá. 

 

Lenka Bačová a Iva Kožlejová 

 

7.8. Zborový spevokol Sion 

 

„Ďakujte Hospodinovi... Spievajte a hrajte Mu!“  (Žalm 105, 1a-2a) 

Zborový spevokol SION v uplynulom roku 2022 účinkoval 17-krát, z toho dvakrát (počas mojej 

choroby) ma ako dirigent zastúpil brat kantor Juraj Lenhardt, za čo mu aj touto cestou ďakujem. 

Zaspievali sme spolu 27 piesní pri príležitosti veľkonočných a svätodušných sviatkov, sviatku Sv. Trojice 

a pamiatky posvätenia chrámu, pri konfirmácii, na sl. Božích novoordinovaného kňaza Ondreja Kotscha, pri 

poďakovaní za úrody, pri pamiatke reformácie a pamiatke zosnulých, na 1. adventnú nedeľu, počas Vianoc 

a na Starý rok. Raz sme spievali aj pri sobáši. 

Schádzame sa každý pondelok o 17.30 na fare vo veľkej zborovej sieni. Každý rok pozývame medzi 

seba nových, podľa možnosti mladších spevákov, pretože potrebujeme nové, mladé hlasy. Rovnako 

potrebujeme aj niekoho mladšieho na pozíciu dirigenta, keďže ja – zo zdravotných dôvodov – už vypadávam. 

Lenže – zatiaľ nie je záujem. Túto správu píšem ako svoju poslednú. Ďakujem Pánu Bohu za možnosť byť 

v tejto Jeho službe od roku 2004. Konala som ju s láskou a rada, i keď nebola vždy ľahká. S Jeho pomocou 

sme odvtedy spolu zvládli 392 vystúpení, na ktorých bolo zaspievaných 920 piesní (záznam o každom 

vystúpení môžem poskytnúť).  Ďakujem Jemu i všetkým členom spevokolu za každé z týchto vystúpení, za 

každú odspievanú pieseň. A prosím Pána, aby sa našli ďalší  Jeho služobníci, ochotní pracovať v tejto oblasti  

a plniť tak Jeho výzvu – „Ďakujte Hospodinovi... Spievajte a hrajte Mu!“.                                             

                    

  Mgr. Oľga Adamkovičová 

        

7.9. MamiKlub 

Začiatkom roku 2022 prebiehali mami kluby kvôli covidu v obmedzenejšom režime. Postupne sa to 

zlepšilo. Stretávali sme sa najskôr na fare v miestnosti určenej pre detskú besiedku. Keďže mamičiek a detí 

pribúdalo, bolo potrebné zmeniť miesto stretnutia. Presunuli sme sa do klubovne Puzzle, kde sa nachádza aj 

kaviareň a detský kútik. 

Stretávali sme sa aj počas letných prázdnin a to najmä vonku, v Ekoparku Holá hora alebo vo farskej záhrade 

pod čerešňami. Deti si môžu užiť divadielka a pesničky a my mamky sa môžeme rozprávať a spoločne 

rozjímať nad Božím Slovom, hlavne byť spolu v jednom spoločenstve. Aktuálne sú stretnutia každý štvrtok 

9.30 v klubovni Puzzle. S radosťou privítame medzi nami nové mamičky s deťmi. V roku 2022 sme na 

mamikluboch veľa načerpali a zažili sme veľmi veľa požehnania.  

Načerpať sme mohli tiež na Seniorátnom stretnutí mamičiek, ktoré sa konalo v našom cirkevnom zbore 

na konci novembra. Témou bola Závislosť rodičov na deťoch. Tešíme sa na to, čo nás všetko čaká v roku 

2023. 

 

Soňa Hricková 
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7.10.  Ženy ženám 

 

 Stretnutia skupinky žien pokračovali aj v roku 2022. Stretávali sme sa dvakrát v mesiaci, každý nepárny 

utorok, v kaviarni Puzzle alebo na fare. V uplynulom roku sme sa stretli 17-krát s priemernou účasťou 8 – 10 

žien. Je to otvorená skupina žien, nechceme tvoriť nejaké uzavreté spoločenstvo. Spoločne strávený čas je 

časom zdieľania, rozhovorov a aj časom oddychu pri Božom Slove, knihe, káve alebo čaji. Učili sme sa byť 

súcimi ženami. V zmysle biblického verša: „Kto nájde súcu ženu? Jej hodnota vysoko je nad korále.“ 

(Príslovia 31, 10)  

 Aká je súca žena? Ako ju spoznáme? Ako vyzerá? Čo robí? Toto sú otázky, na ktoré sme sa snažili nájsť 

odpovede. Odpovede na tieto otázky sme našli v Biblii, ale aj v knihe autorky Marthy Peace Znamenitá žena. 

Keď budeme poslúchať Božie Slovo, Jeho vôľu, staneme sa ženami, ktoré z nás Pán Boh chce mať. Také 

jednoduché a predsa nie vždy sa to v našich životoch deje. Navzájom si pomáhame a veríme, že to s Božou 

pomocou dosiahneme. 

 

Mária Chalupková  

 

7.11. Muži mužom 

 

 Aj v minulom roku 2022 sme sa stretávali každý druhý týždeň vo štvrtok v priestoroch klubovne Puzzle 

s účasťou 8-12 bratov. Ďalej sme preberali starozmluvné biblické postavy mužov, ich životy a to ako si ich 

Pán Boh používal v danej dobe. 

Štúdium biblických postáv - mužov, môže v našich životoch pomôcť nasledovne: 

1. Poskytuje nám vzory správania: Biblickí muži ako Abrahám, Jozef a Dávid poskytujú vzory správania, 

z ktorých úspechov aj chýb sa môžeme poučiť pre naše životy. 

2. Rozvíja vieru: Štúdium biblických príbehov nám pomáha lepšie pochopiť Božiu povahu a posilňuje 

našu vieru. 

3. Zlepšuje náš charakter: Náš charakter sa môže významne zlepšiť, keď sa učíme z príkladov mužov, 

ako boli verní, odvážni, trpezliví a múdri. 

4. Pomáha nám prekonávať ťažkosti: Biblické príbehy ukazujú, ako biblickí muži prekonali ťažkosti a 

ako nám môžu poskytnúť nádej a povzbudenie v našich vlastných životných situáciách. 

5. Poskytuje inšpiráciu: Biblické príbehy poskytujú inšpiráciu a motiváciu, aby sme žili plným 

potenciálom a napĺňali Božiu vôľu pre naše životy. 

V každom prípade, štúdium biblických postáv - mužov nám môže pomôcť v našom živote a poskytnúť 

nám návod, ako byť lepšími ľuďmi a ako žiť v súlade s Božou vôľou. 

Stretnutia Muži - mužom by mali prispievať k budovaniu silných vzťahov medzi mužmi a poskytnúť im 

priestor na výmenu názorov a zdieľanie skúseností. Môžu tiež pomôcť mužom v ich osobnom a 

profesionálnom raste, rozvoji a hlavne pri spoznávaní Božej vôle v ich životoch. 

Hlavným cieľom stretnutia je zlepšiť svoj osobný duchovný život a vzťah s Bohom a vytvoriť a rozvíjať 

vzťahy medzi mužmi v našom cirkevnom zbore. 

Miroslav Iľko 

 

7.12. Bold and brave (smelý a statočný) 

  

Koncom minulého roka sme začali službu pre chlapcov nášho zboru, ale aj mimo nášho zboru. 

Diskusiami a prednáškami na rôzne témy chceme mladým mužom vysvetliť, čo to znamená byť mužom 

a kresťanom v 21. storočí. Veríme, že im budeme môcť ukázať postavenie muža v spoločnosti podľa obrazu, 

na ktorý nás Pán Boh stvoril.  

              Dávid Namešpetra 
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7.13. Misia na Níle 

 

Misia na Níle (MN) je kresťanská organizácia so sídlom vo Švajčiarsku, ktorá pomáha zlepšiť životné 

podmienky znevýhodneným ľuďom žijúcim v krajinách pozdĺž Nílu a zároveň vzbudiť a posilniť nádej a vieru 

v Ježiša Krista. 

V roku 2022 sa na podporu tejto misijnej činnosti začali realizovať stretnutia v Janove pod vedením 

brata farára Martina Chalupku. Prvé stretnutie sa konalo dňa 25. 3. 2022 a odvtedy sa realizovalo spravidla 

jedenkrát mesačne (okrem letných mesiacov). Celkom v roku 2022 sa uskutočnilo 7 stretnutí, s priemernou 

účasťou 12 bratov a sestier z Janova a Bzenova.  

V rámci obsahovej štruktúry sú stretnutia MN vyplnené čítaním mesačných modlitebných listov, 

v ktorých sú priblížené potreby, problémy či radosti misionárov tejto organizácie i prijímateľov pomoci 

v Afrike. Modlitebné listy sú potom námetom k spoločným modlitbám, ktoré nasledujú po prečítaní 

modlitebných listov. Čas našich stretnutí je vyplnený aj ručnými prácami, a to štrikovaním svetríkov, 

vestičiek, dečiek, ponožiek z použitej alebo nepotrebnej vlny.  

Výnimočným bolo stretnutie dňa 19. 9. 2022, ktoré bolo obohatené návštevou misionárky z 

Nemecka Magdaleny Seiler, ktorá pracuje 15 rokov v Egypte v Nílskej nemocnici ako ošetrovateľka. Svojou 

prezentáciou nám priblížila život a činnosť MN v Egypte. Sprevádzali ju manželia: sestra farárka Eva 

Kolesárová a brat farár Ján Kolesár. Súčasťou prezentácie bola aj ponuka ručne vyrobených výrobkov 

z Afriky, ktorých kúpou sme mohli podporiť činnosť MN. Touto formou sme tak činnosť MN podporili 

finančným príspevkom v hodnote 161,-€. Rovnako naša pomoc spočívala aj v odovzdaní uštrikovaných 

vecičiek (svetríky, vestičky, ponožky, čiapočky) a ušitej patchwork deky pre deti v Afrike.  

Vzácnym bolo aj stretnutie v mesiaci november 2022, kedy sa misijné stretnutie konalo v 

zrekonštruovaných priestoroch Klubu dôchodcov v Rokycanoch (bývalá evanjelická škola). Stretnutie 

v Rokycanoch bolo vyplnené svedectvom vysokoškolskej študentky Magdalény Martonovej, ktorá v čase od 

septembra 2021 do júna 2022 pôsobila v Tanzánii, ako dobrovoľníčka v rámci projektu zameraného na pomoc 

africkým deťom a rodinám v núdzi pomáhala pri činnostiach v škole, na poliach, v kuchyni a so všetkým, čo 

bolo potrebné. Podelila sa s nami o svoje zážitky, dojmy a pocity zo života v Afrike. Odprezentovala nám 

jedinečné suveníry, ktoré si odtiaľ priniesla. V závere vyslovila uznanie za našu podporu pre Misiu na Níle, 

pretože sa osobne presvedčila, ako je pre týchto ľudí takáto forma pomoci osožná.  

Sme vďační za každé zrealizované stretnutie, ktoré vnímame nie len ako činnosť orientovanú na pomoc 

iným ľuďom, ale aj ako požehnanie, ktoré prináša bližšie vzájomné vzťahy, ponúka priestor na cennú výmenu 

názorov a osobnú formáciu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili či podporili stretnutia MN. Vážime si 

vedenie brata farára Martina Chalupku a jeho manželky na týchto stretnutiach. Potešením bola pre nás účasť 

Katky Chalupkovej, ktorá o. i. poslúžila aj čítaním modlitebných listov. Veríme, že tieto naše stretnutia bude 

Pán Boh požehnávať aj v roku 2023.  

Jana Olejárová  

 

7.14. Správa misijného pracovníka   

 

Ako mnohí viete, v priebehu minulého roku mi cirkevný zbor ponúkol miesto misijného pracovníka na 

plný úväzok. Udialo sa to aj vďaka Vašej priazni a záväzku finančne podporiť túto službu. Ďakujem Vám 

veľmi za každú modlitbu, povzbudenie, napomenutie či feedback. Veľmi si to vážim. Je za nami leto a jeseň 

plná svedectiev o tom, ako Boh pracoval medzi mladými ľuďmi a rodinami. Verím, že tento report bude pre 

Vás povzbudením o tom, že Boh je dobrý. Jemu patrí vďaka za to, čo sa udialo. 

 

KECY tábor 

 

Leto sme odštartovali na KECY tábore, kde som bol súčasťou prípravného tímu. Prvýkrát od začiatku 

pandémie sme na tábore spolupracovali aj s naším partnerským americkým tímom misionárov. Prihlásilo sa 

asi 60 študentov, z toho 20 Ukrajincov. Bol som vďačný za diskusie s mojou skupinkou. Keď sa na nich človek 

pozrel zvonku, všetko to boli šťastní, mladí ľudia. Ale keď po čase začali s nami zdieľať ich vnútro, videli 
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sme veľa bolesti a zápasov (depresia, úzkosť, rozbité rodiny...). Mal som príležitosť sa jeden večer rozprávať 

a modliť s Lukášom, ktorému sa pred pol rokom rozviedli rodičia, čím sa mu prakticky zrútil svet. Na výlete 

zažil dotyk milujúceho Otca. 

 

Mentoring, ranné modlitby a tímová víkendovka 

 

Prakticky hneď po skončení KECY tábora sme sa pustili do príprav na Dorastový tábor. Boli sme na to 

20-členný tím, ktorý som sa snažil viesť nie len ako celok, ale aj jednotlivo. Počas leta som sa stretol minimálne 

raz s každým z nich, aby som ich lepšie poznal, vedel čím si prechádzajú, s čím potrebujú pomôcť, povzbudil 

ich, položil im nejaké výzvy a modlil sa za nich.  

Od prvého spoločného stretnutia tímu až do odchodu na tábor sme sa celé leto stretávali na ranných 

modlitbách. Niekedy nás bolo viac, inokedy menej, ale verím, že celému tímu to nastavilo myseľ tak, že sme 

v službe závislí na Bohu. S prípravným tímom sme strávili aj spoločný víkend v Oľšavciach. Pripravovali sme 

sa na vedenie duchovných skupiniek, chvál, ale strávili aj skvelý čas budovania vzťahov medzi nami. Aj spätne 

po výlete sme hodnotili, že sme ako tím boli dobrá partia, jednotní, držali sa, slúžili si navzájom a všetci sme 

sa zhostili svojej úlohy. 

 

Dorasťák 

 

Na Dorastový tábor sa prihlásilo vyše 50 detí. Pán Boh vylial svoje požehnanie na nás. Od prvého dňa 

bola na výlete parádna priateľská atmosféra a Pán Boh konal medzi nami. Pán Ježiš bol pre dorasťákov veľmi 

blízky a osobný, zažívali Jeho dotyk, chceli o Ňom počúvať viac. Jeden deň som vyšiel pred chatu a z hojdacej 

siete na mňa zavolali 2 dievčatá. Keď som k nim prišiel, čítali si Bibliu a mali otázky na niektoré verše, čo 

znamenajú. Iný deň som vošiel do spoločenskej miestnosti, a skupinka asi 10 dievčat si spievala vo voľnom 

čase chvály. Jeden večer sme mali pre dorasťákov pripravený labyrint - chodník s niekoľko zastávkami, kde 

reflektovali svoj život a čítali si verše o Ježišovi, že je jediným Bohom, ktorý naplní ich životy. Na konci tohto 

labyrintu boli pozvaní k rozhodnutiu prijať Ježiša do svojho života. Symbolicky to mohli urobiť aj napojením 

svojej vetvičky (života) na kmeň (Ježiša) - Ján 15. Mnoho dorasťákov prišlo v ten, ale aj ďalšie večery, za 

vedúcimi rozprávať sa a modliť. Pán Boh sa dotýkal aj takých, čo boli na výlete prvýkrát, ale obnovoval vo 

vzťahu s Ním aj takých, čo už dlhší čas chodia na výlety a mládeže. 

 

Mládež 

 

Po lete začalo na mládeže chodiť veľa nových ľudí. Boli stretnutia, kde bolo aj 80-90 mladých. Tešíme 

sa z toho, ale viac ako po veľkých počtoch túžime, aby mladí boli premieňaní na Kristov obraz. Na začiatku 

jesene sme sa venovali Biblii, modlitbe a spoločenstvu - prečo sa bez nich vo vzťahu s Bohom nepohneme a 

ako na to. S mládežníckym tímom sme potom pripravili úplne prvú prespávačku na fare. Začali sme mládežou, 

na ktorej sme odštartovali novú sériu, neskoro večer sme sa zabávali pri spoločných aktivitách, a v úplnej tme 

sme si zahrali v noci na fare aj skrývačky. Samozrejme sme chvíľu aj spali. Mládežníci si to užili. A robiť 

ráno anglické raňajky pre 60 ľudí bola komédia... ale cenná skúsenosť! V spomínanej sérii s názvom "iba žeby 

ne" zisťujeme, že názory a myšlienky tohto sveta nás môžu veľmi ľahko strhnúť z cesty za Ježišom. My si 

chceme dávať pozor, a zariadiť si svoj život podľa toho, čo si myslí Boh.  

S mládežníckym tímom vnímame, že vzťahy na mládeži nie sú úplne ideálne. Vyformovali sa rôzne 

skupinky (nie duchovné), a tí sa nebavia s týmito, tá má nejaký konflikt zase s tamtou a podobne. Môžete sa 

modliť za to, aby medzi nami bola láska, jednota a pokora. Okrem toho sme celkom zápasili aj tým, že mladí 

sú strašne rozlietaní. Mnoho mládežníkov je z EKG, ale nie len oni majú paralelne ešte strašne veľa krúžkov 

a mimoškolských aktivít a takisto školské a DOMINO akcie, ktoré sú bezpochyby super, ale je ťažké viesť 

mladých k tomu, aby sa pre nich zbor stával duchovným domovom, kde sú pravidelne spolu a rastú, keď každý 

druhý víkend sú niekde preč alebo ani nemajú voľné piatky.  
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Skupinka vedúcich skupiniek 

 

Veľkou súčasťou mládežníckej služby v našom zbore sú duchovné skupinky. Už nejaký čas som vnímal, 

že na to, akú zásadnú rolu zohrávajú vo formovaní Ježišových učeníkov, sú takmer bez koordinácie a vedenia. 

Zároveň ich vedúcim sa nedostáva starostlivosti a tréningu. Začali sme sa teda stretávať vedúci skupiniek, aby 

sme naším skupinkám dali jednotnú víziu, učili sa ako viesť mladých za Kristom, zdieľali sa o našich zápasoch 

a radostiach, modlili sa a inšpirovali do ďalších stretnutí. 

 

Konfirmandská víkendovka 

 

Koncom októbra som bol členom tímu na konfirmandskej víkendovke pre 1. ročník. Prihlásila sa asi 

polovica ročníka. Mali sme jedinečnú šancu nadviazať s nimi vzťahy. Myslím, že to bol veľmi dobrý začiatok 

a aj citeľná zmena atmosféry na samotných konfirmáciách po návrate domov. Je tam veľký potenciál, aby 

viacerí zostali aktívnymi členmi zboru. Myslite prosím na nich ďalej v modlitbách. 

 

Nedeľné spoločenstvo 

 

Najväčším highlightom (vrcholom) posledných mesiacov bolo pre mňa presunutie jedných Služieb Božích 

mesačne z kostola na faru. Keď sme sa začali stretávať skupinka ľudí na modlitby a snívali sme o ďalšom 

smerovaní nedeľného spoločenstva v zbore, zdal sa nám taký krok ako nepredstaviteľný, ale Pán Boh urobil 

zázrak a zjednotil vnútro-misijný výbor aj presbyterstvo. Dali sme teda dohromady nový „nedeľný tím“, ktorý 

má na starosti prípravu SB na fare a ROS-ky. V októbri sa Služby Božie na fare uskutočnili prvýkrát. Mal som 

obrovskú radosť, keď som videl plnú zborovú sieň ľudí tešiacich sa, že je nedeľa a oni môžu byť spolu v 

príjemnom prostredí, rozprávať sa pri káve, počúvať Božie slovo a spievať chvály nášmu Bohu. Na 

novembrové SB prišlo navyše mnoho rodín, ktoré v spoločenstve už dlho z rôznych dôvodov neboli. Verím, 

že to je začiatok niečoho nového, čo Pán Boh chce medzi nami budovať. Našou túžbou je vidieť v nedeľu 

spoločenstvo, kde sa prepájajú generácie, ktoré je otvorené pre ľudí, ktorí nevyrastali v cirkvi a stratených, a 

ktoré je živé. Túžime po spoločenstve, v ktorom budeme za seba navzájom bojovať a povzbudzovať sa v 

nasledovaní Krista. 

Tesne pred Vianocami sme prvýkrát v našom zbore zorganizovali stretnutie Na ceste do Betlehema, ktoré 

bolo inšpirované veľkonočným tradičným Stretnutím pod Krížom. Takmer 400 ľudí mohlo v ten večer zažiť 

spoločenstvo, uctievanie a Večeru Pánovu sviežou formou, inou, na akú sú zvyknutí. 

Spoločne s nedeľným tímom som viedol prípravy zborového zimného výletu. Výletom sa niesla téma 

"Zlomy". Pán Boh nás usvedčoval z ustarostenosti, konzumného žitia či absencie stíšení, a viedol nás k 

pokániu a zmene. Vďaka Mu patrí za každý zlom, ktorý začal v životoch ľudí, ktorí Mu to dovolili na tomto 

výlete a otvorili Mu dvere. 

   Peter Urbanec  

 

8. Výchovná práca 

8.1. Detská besiedka Prešov 

Počas roka 2022 sme sa na DB stretli 25- krát, z toho 6 - krát to bolo prostredníctvom aplikácie ZOOM 

z dôvodu COVID-ových obmedzení a 19- krát o 9.00 na fare. Stretnutí DB sa zúčastňovalo priemerne 25 detí 

z nášho CZ vo veku od 3 do 12 rokov. Celkovo za rok 2022 DB navštívilo aspoň raz 68 detí.  

Témou DB v školskom roku 2021/2022 bola “Božia abeceda” a témou DB v školskom roku 2022/2023 

bolo “Stretnutie, ktoré zmenilo ľudí” - ako ľudí zmenilo to, keď sa stretli s Pánom Ježišom a ako ich to mení 

aj teraz. Počas letných prázdnin sme prežili požehnaných 6 dní na Biblickom tábore na Sigorde. Tábora sa 

zúčastnilo 60 detí a 20 vedúcich ( z toho 8 dospelých a 12 mládežníkov z nášho CZ). Ďakujeme všetkým, 

ktorí nás podporujete v našej službe deťom, či už materiálne alebo modlitebne. 

Slavomír Kušnír 
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8.2. Detská besiedka Kojatice 

 

Za rok 2022 sme sa na detskej besiedke stretávali počas Služieb Božích každú druhú nedeľu o 9.30 

hod. v modlitebni Kojatice. Zo zapísaných 8 detí sa ich priemerne zúčastňovalo 6. Išlo väčšinou o deti 

predškolského veku a žiakov 1. stupňa základnej školy. Počas roka 2022 sme sa stretli 15-krát.  

Šk. rok 2021/2022 bol určený téme „Abeceda besiedkára“.  Venovali sme sa biblickým postavám 

a udalostiam, ktoré boli zoradené v abecednom poradí. V mesiacoch január – jún sme preberali témy písmen 

J - Jonáš, K - Kaifáš, M - Mojžiš, N - Noách, P - Pavol, R - Rút, Š - Šalamún. Šk. rok 2022/2023 začal novou 

ústrednou témou „Božia lekáreň“, kde sa venujeme témam podľa učebnice ev. náboženstva pre 1. st. 

Pramienok (Klátik a kol. 2005). V mesiacoch september – december sme preberali témy Božia rodina, Boží 

dom-Chrám Boží, Modlitba Pánova, Nábožné piesne, Biblia – kniha kníh. Keďže hlavnou témou je Božia 

lekáreň, venujeme sa aj liečivým bylinkám, ktoré sú zapracované v každej téme. Záver roka patril nácviku 

vianočného programu, ktorý niesol názov Ľudové Vianoce. Vrátili sme sa v čase, do doby vinšov, kolied 

a dobových krojov, ktoré ešte viac umocnili vianočné vystúpenie.  

Detská besiedka je venovaná aj spevu biblických piesní, ktoré sú tematicky vyberané podľa spevníka 

K trónu slávy. Počas besiedky deti používajú zošit, do ktorého si vlepujú krátky obsah o preberanej téme, 

pieseň a biblický verš. Pre lepšie výmenu informácii s rodičmi a odovzdávanie tém pre deti, ktoré sa 

nezúčastnili bola zriadená facebooková stránka Detská besiedka Kojatice.  

Za rok 2022 ďakujem Pánu Bohu za možnosť stretávať  sa,  predovšetkým ďakujeme, že môžeme viesť 

deti k láske k Bohu aj počas detských besiedok.  

 

PaedDr. Miroslava Karnišová 

 

8.3. Školská náboženská výučba 

 

Učíme 27 hodín týždenne na základných školách, 7 hodín týždenne na stredných školách a 4 hodiny 

na ESŠ. Náboženskej výučby sa v školskom roku 2022/2023 na základných i stredných školách, okrem ESŠ 

zúčastňuje spolu 352 žiakov.  

Od marca sme prešli do online priestoru aj pri vyučovaní náboženskej výchovy. Je to nová skúsenosť 

a takisto veľká vymoženosť, že môžeme byť spojení so žiakmi aj napriek pandémii.  

Vyučovanie náboženstva by sme mali v našom zbore vnímať ako misijnú príležitosť. Je to možnosť 

osloviť  deti a rodičov, ktorých kontakt s cirkevným zborom nie je živý. Snažil som sa ich prostredníctvom 

správ pozývať na Služby Božie s požehnaním detí. Bol som prekvapený, že niektorí zareagovali a na tieto 

Služby Božie aj prišli. Bolo to pre mňa povzbudenie, že  to má zmysel – oslovovať aj tých, ktorí nemajú 

pravidelný kontakt so svojou duchovnou rodinou.  

V zbore vyučujú ev. náboženstvo zb. farári, sestra farárka Lenka Wagnerová a  katechétky Mgr. Emília 

Sokolová a Mgr. Iveta Pavlovská. Ďakujem obom katechétkam za túto službu a prajem im vytrvalosť a milosť 

Božiu pri ďalšej práci s deťmi na školách v našom cirkevnom zbore. 
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Vyučovania evanjelického náboženstva v šk. roku 2022/ 2023

DEŇ ŠKOLA ČAS ROČNÍK VYUČUJÚCI

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

ZŠ s MŠ Nám. Kráľovnej pokoja 12.30 – 13.15 1 - 9 Mgr. L. Wagnerová

ZŠ Petrovany 13.45 - 14.30 1 - 9 Mgr. L. Wagnerová

SPŠ Elektrotechnická 8.00 - 8.45 1 - 2 Mgr. O. Koč

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

ESŠ 8.55 - 9.40 IV. O Mgr. M. Chalupka

SŠ Internátna P. Sabadoša 12.45 – 13.30 1 - 4 Mgr. I. Pavlovská

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 13.00 - 13.45 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

SŠ Internátna P. Sabadoša 7.00 – 7.45 5 - 9 Mgr. I. Pavlovská

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

SPŠ Strojnícka 8.00 - 8.45 1 Mgr. O. Koč

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

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

ESŠ 8.55 - 9.40 IV. O Mgr. M. Chalupka

ZŠ DSA Mukačevská 12.45 - 13.30 1 - 9 Mgr. L. Wagnerová

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

Gymnázium Konštantínová 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

PIATOK GJAR 13.30 - 14.15 1 - 6 Mgr. O. Koč
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9. Činnosť presbyterstva 

Zborové presbyterstvo malo s predsedníctvom zboru 32 členov a zišlo sa  na svojom zasadnutí  

v zborovej sieni na fare 3- krát.   

 

Prvé zasadnutie bolo dňa 14. 3. 2022:  

• Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia ZP CZ 27.09.2021 a 24.10.2021  

• Kontrola plnenia uznesení z výročného Zborového konventu 25.7.2021  

• Výročný Zborový konvent CZ ECAV Prešov za rok 2021  

• Kňazská správa za rok 2021  

• Správa o hospodárení CZ ECAV Prešov v roku 2021  

• Návrh rozpočtu CZ ECAV Prešov na rok 2022 

• Plán investícií na rok 2022  

• Príprava volieb do zborového presbyterstva (3 kurátori – Rokycany, V. Šariš, M. Šariš)  

• Projekt opravy fasády Chrámu Svätej Trojice – Výzva pre región 2022 – PSK  

• Žiadosť o pôžičku VD ECAV Prešov (ESŠ Prešov) 

• Kníhkupectvo Patmos (e-shop)  

• Kartotéka cirkevného zboru (Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021)  

 

Druhé zasadnutie ZP sa uskutočnilo 27. 6. 2022:  

• Misijný pracovník v CZ ECAV Prešov 

• Zborový dom Patmos – rekonštrukcia bytov v podkroví – postup prác  

• Obnova severnej fasády Chrámu Svätej Trojice – projekt – „Výzva pre región 2022“  

• Zabezpečenie výrubu stromov v ochrannom pásme dráhy – Jazdecký areál 

• Rôzne  

• Termín aktivít júl – august 2022 – informácie  

• Výlety a tábory v zbore – termíny  

• Voľby generálneho dozorcu ECAV – termíny 

• Zborový časopis Patmos – jún 2022 

• Služba v chráme  

   

Tretie zasadnutie ZP sa konalo 27. 9. 2022: 

• Misijný pracovník v CZ ECAV Prešov  

• Informácie o VMV aktivitách júl – september 2022  

• Zborový dom Patmos – rekonštrukcia bytov v podkroví – postup prác  

• Obnova severnej fasády Chrámu Svätej Trojice – projekt – „Výzva pre región 2022“ 

• Zabezpečenie výrubu stromov v ochrannom pásme dráhy – Jazdecký areál  

• Žiadosť 1. FC Tatran Prešov – Jazdecký areál  

• Funkčné obdobie zborového dozorcu a zástupcu zborového dozorcu  

• Termín aktivít október – december 2022 (informácie)  

 

Konfirmačná príprava v šk. roku 2022/ 2023

Konfirmačná príprava prebieha na fare na Svätoplukovej 11 v malej zborovej sieni na fare.

DEŇ Č A S ROČNÍK

Utorok 15.30 2. ročník

Štvrtok 14.00 1. roč. 1.skupina

Štvrtok 15.00 1. roč. 2. skupina

Mgr. M. Chalupka

Mgr. L. Wagnerová

Mgr. L. Wagnerová

VYUČUJÚCI
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            Ďakujem bratovi  Miroslavovi Čurlíkovi za jeho službu nielen v roku 2022, ale za celý čas, keď konal 

službu v našom cirkevnom zbore ako zborový dozorca a predtým ako zástupca zborového dozorcu. Vďaka za 

jeho zodpovednosť, dobrú vzájomnú spoluprácu, otvorenú komunikáciu, prípravu zasadnutí presbyterstiev a 

tiež jeho osobnú angažovanosť pri riešení problémov v CZ. Vykonával mnohé, aj nad rámec svojich 

oficiálnych povinností.  

Ďakujem aj zástupcovi zborového dozorcu Miroslavovi Iľkovi, ktorý je aj predsedom Vnútromisijného 

výboru, za jeho nasadenie, obetavosť a tiež za dobrú spoluprácu na poli organizovania a prípravy duchovnej 

práce v CZ.  

Ďakujem taktiež všetkým presbyterom a kurátorom za ich službu a prácu v uplynulom roku. Zvlášť 

ďakujem kurátorom na fíliách za ich ochotu navštevovať domácnosti pri výbere cirkevného príspevku a starať 

sa aj o hmotné zveľaďovanie dedičstva predkov.  

Tiež ďakujem členom zborového presbyterstva za všetky podnety pre skvalitnenie mojej služby a tiež 

duchovného života cirkevného zboru.  

10.  Diakonická práca v zbore 

      

10.1. Návštevná služba  

 

Je pre mňa veľkým požehnaním, že cirkevný zbor v Prešove zastrešil návštevnú službu v rámci diakonie. 

Návštevná služba sa deje na dobrovoľníckej báze, nie je rozsiahla, ale žije. Príčiny sú na oboch stranách, 

jednak je malý záujem na strane dobrovoľných pracovníkov, ale napodiv aj na strane potrebných. Korení to 

možno v nedôvere, ale nanucovať nič nemôžeme, takže sme radi aspoň tomu, čo je. Nie je to nejako hromadne 

organizované, veľa dobrovoľníkov je „anonymných,“ a ani nechcú, žeby za túto svoju bohumilú službu boli 

nejako „glorifikovaní.“ Okrem toho v tejto „zvláštnej dobe“ sa nenavštevujeme ani súkromne, takže aj 

návštevná služba bola v roku 2022 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...). Ďalšie členky CZ chodili na návštevy do DD na Veselej ulici a na Cemjate. Skupinka zo 

Spoločenstva žien v čase pred Vianocami pripravila balíčky pre starkých evanjelikov a pohľadnice – Vianočné 

pozdravy a rozniesla ich hlavne do domovov dôchodcov a aj do domácností. Skupinka žien pripravila akciu 

„Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ – boli to vlastne balíčky pre deti chudobných a aj pre deti, 

ktoré mali niektorého rodiča vo väzení.    

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 

JANUÁR 

19. 1.  – Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, k spoločným modlitbám sa stretli v konkatedrále 

sv. Mikuláša bratia a sestry z týchto cirkví: Rím. kat., Gr. kat., Cirkev bratská a Ev. a. v. cirkev., kazateľ: 

Ondrej Koč.  

FEBRUÁR 

 V priebehu tohto mesiaca bol spustený  e-shop predajne Patmos.  
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MAREC 

  3. 3.  – Svetový deň modlitieb vo Veľkej zborovej sieni na fare  

25. 3. – prvé stretnutie podporovateľov Misie na Níle, OcÚ Janov 

27. 3. – výročný zborový konvent za rok 2021  

APRÍL 

 2. 4. – seniorátne stretnutie dorastu v Prešove (ESŠ), vďaka ochotným z nášho CZ za pomoc 

17. 4. – 1. slávnosť veľkonočná, vystúpenie detí na Službách Božích v Rokycanoch  

MÁJ 

15. 5.  – slávnosť konfirmácie  

29. 5. – rozhlasový prenos SB z nášho zboru 

JÚN 

 19. 6. – vyslanie novokňaza Ondreja Kotscha do služby 

19. 6. – zborová opekačka na dvore fary s pripomenutím Dňa otcov 

JÚL 

25. 7. – 30. 7. – detský biblický tábor na Sigorde. Účasť: 60 detí a 20 vedúcich.  

AUGUST 

21. – 27. 8.  – dorastový výlet s  témou: Záhrada na Borde. Zúčastnilo sa 70 mladých ľudí.  

SEPTEMBER 

  4. 9. – 20. výročie posvätenia modlitebne v Petrovanoch 

15. 9.  – seniorátny futbalový turnaj v Kukovej. Naši chlapci vybojovali 1. miesto v kategórii mládež  

19. 9. a 20. 9. – návšteva sestry Magdaleny Seiler z Misie na Níle  

OKTÓBER 

23. 10. – slávnostné Služby Božie pri príležitosti 100. výročia inštalácie prvého predsedníctva 

VD ECAV v našom chráme (prenos RTVS) 

27. 10. – prvé rodinné SB na fare 

28. - 30. 10 – víkendovka konfirmandov 1. ročníka, Hermanovce n/T 

31. 10 – rozhlasový prenos SB z nášho zboru 

NOVEMBER 

26. 11.  – seniorátne stretnutie mamičiek v našom zbore. Vďaka ochotným sestrám za pomoc a službu.   

DECEMBER 

3. 12.  – seniorátne stretnutie žien v našom zbore. Vďaka ochotným sestrám za pomoc a službu. 

30. 12 – 2. 1. 2023 – zborový zimný výlet s rekordnou účasťou členov CZ (viac ako 180), Drienica 

 

12. Nebezpečné vplyvy 

 

V roku 2022 sme boli aj naďalej pod vplyvom šírenia dezinformácií, hoaxov a výslovných 

klamstiev. Spolu s nimi sa šíri aj nenávisť a hnev v spoločnosti. Akoby sme mnohokrát stratili kritické 

myslenie. Falošné chápanie slobody, v ktorej môžem všetko a nemusím nič sa ešte viac prehĺbilo.  

Nebezpečenstvom je aj naša pohodlnosť a ľahostajnosť. Zvykli sme si na duchovný život vo svojej 

obývačke. Prestáva nám chýbať reálne spoločenstvo, stretnutia s bratmi a sestrami. Hrozí, že stúpajúci 

individualizmus táto kríza ešte viac prehĺbi. Nielen v cirkvi, ale aj v bežných vzťahoch. Na druhej strane, 

môže byť práve táto ťažká situácia pozvaním po hlbšom budovaní vzťahov s druhými ľuďmi.  

13.  Pastorálna činnosť 

Pastorálne návštevy slúžia k posilneniu vo viere, nádeji a láske. Zboroví farári vykonali spolu 130 

(+13) pastorálnych návštev. Ich účelom bolo prislúžiť Večeru Pánovu, porozprávať sa, vypočuť, povzbudiť 

vo viere. Priniesť potešenie a povzbudenie do života trpiacich, alebo sprevádzať zomierajúcich.   

Vďaka patrí aj všetkým sestrám, či už zo Spoločenstva ev. žien nášho zboru, či členkám 

dobrovoľníckej návštevnej služby za návštevy v rodinách, v domovoch sociálnych služieb, či v nemocnici, 
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kde potešovali a povzbudzovali bratov a sestry v rozličnom životnom položení. Ďakujem aj za to, že nás 

upozorňovali na potrebu niekoho osobne navštíviť, či povzbudiť vo viere, alebo o potrebe sa za niekoho 

modliť.   

14.  Mimozborová činnosť farárov 

 

Aj v  uplynulom roku boli aj mimozborové aktivity, kde bolo potrebné venovať čas a energiu. Sú to 

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

aktivity v zbore podporu a pochopenie. Brat farár Martin Chalupka: senior ŠZS; člen Bohoslužobného výboru; 

náhradný člen Dištriktuálneho presbyterstva VD; predseda OZ Rodinné spoločenstvo ECAV. Sestra Lenka 

Wagnerová: pokladníčka  Združenia ev. duchovných v ŠZS. 

 

15.  Médiá 

15.1. Kníhkupectvo Patmos 

Naša predajňa plnila svoj účel a ponúkala množstvo kvalitnej kresťanskej literatúry. Jej 

prostredníctvom sa šírilo posolstvo evanjelia do sveta. Poďakovanie patrí sestre  Ľuboslave Majerníkovej za 

jej zodpovednú a svedomitú prácu. Takisto patrí poďakovanie aj sestre Martine Pramníkovej, ktorá 

vypomáhala, keď to bolo potrebné. Tu treba spomenúť aj veľmi dobrú a požehnanú iniciatívu: Daruj knihu 

– daruj radosť. Okrem kamennej predajne funguje aj internetový predaj kníh.  

 

  15.2. Predaj cirkevných časopisov 

Cirkevné noviny a časopisy sú dôležitou cestou na informovanie členov cirkvi o dianí v nej. Ich úlohou 

je taktiež povzbudzovať nás všetkých na ceste viery. Záujem o kvalitnú cirkevnú tlač, ale klesá. Povzbudzujem 

vás k tomu, aby ste sa prihlásili k odberu Evanjelického Posla spod Tatier, takisto vás povzbudzujem aj 

k odberu Evanjelického Východu. Obe periodiká sú kvalitným duchovným čítaním, snažia sa o objektívne 

informovanie a najmä formovanie duchovného života čitateľov.  

V našom zbore (do kancelárie FÚ) odoberáme nasledovné časopisy: Tvorba T, Cirkevné listy, 

Evanjelický posol, Evanjelický východ, Rozmer, Cestou svetla.  

 

15.3. Mediálny výbor 

 

V roku 2022 fungoval Mediálny výbor v nasledovnom zložení a zodpovednosťami: Zuzana Martausová 

– predsedníčka, Peter Gál – webstránka, grafické spracovanie časopisu Patmos, Ivana Majerníková Matej 

Oráč – zborový facebook, Dušan Majerník – fotografia, Pavol Petrič – online vysielania, Katarína Kendická 

– korektúry časopisu Patmos. Celkovo zasadol mediálny výbor iba 1x za rok, zasadnutia sa okrem členov 

zúčastnili: Martin Chalupka, predsedajúci zborový farár, Lenka Wagnerová, námestná farárka na kaplánskom 

mieste a Miroslav Iľko, zástupca zborového dozorcu. 

Pokračovali sme už v zabehnutých aktivitách, na ktoré sú naši členovia zboru už stabilne zvyknutí.   

Zborový časopis Patmos vyšiel tradične 5x za rok, jeho obsah bol venovaný nielen pravidelným 

a výnimočným zborovým aktivitám, ale aj rôznym aktuálnym témam a udalostiam, ktoré uplynulý rok 

priniesol.  

Neodmysliteľnou súčasťou služieb Božích sa stalo online vysielanie, ktoré pomáha priniesť slovo Božie 

do domácností chorých a starších ľudí, ktorí sa ich v kostole zúčastniť nemôžu. Priemerná sledovanosť služieb 

Božích z nášho chrámu je okolo 3000 pozretí za jednu nedeľu. Z tohto čísla sa veľmi tešíme, keďže si 

vysielanie pozrú aj ľudia mimo náš zbor.  

Svoje stále miesto si našiel aj Spravodaj nášho zboru, facebooková a webová stránka nášho zboru, 

ktoré slúžia k vyššej informovanosti členov, k zverejňovaniu aktualít, či správ a fotiek z akcií.  
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Čo sa nám z predošlého roka nepodarilo naplniť bola vízia posielania „newslettra“ emailovou formou. 

Bránilo nám v tom schválenie GDPR a zároveň človek, ktorý by bol ochotný na takejto forme „spravodaja“ 

pracovať. Veríme, že tento rok sa nám to podarí. 

K námetom na prácu mediálneho výboru môžete stále využívať emailovú adresu 

casopispatmos@gmail.com. 

Zuzana Martausová  

16.  Zborový archív, knižnica, kronika, inventár 

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

v elektronickej forme.   

17.  Počet členov v zbore 

Počet členov nášho zboru je k 31. 12. 2022 podľa zborovej kartotéky 3.902 a podľa sčítania ľudu 5.001 

evanjelikov a. v. žijúcich na území nášho zboru.  

18.  Vízia práce v zbore 

Vízia je obraz o budúcnosti, ktorú zamýšľame. Chcem sa vrátiť k tomu, čo som napísal do svojej 

prvej výročnej správy za rok 2020 a vyhodnotiť to.  

 

Duchovný život:  

• Budovať v cirkevnom zbore vedomie, že sme jedna duchovná rodina – myslím, že sa to darí. 

• Zdôrazňovať misijné poslanie zboru – najmä mládež je misijne aktívna, ale je to to úloha pre 

nás všetkých.  

• Vnímať Služby Božie ako vyvrcholenie duchovného života a stretnutie všetkých generácií. 

• Služby Božie ponúkať v rozličnej forme aj so zapojením členov zboru – realizuje sa.  

• Prehlbovať vnútromisijnú prácu s dôrazom na jednotlivcov (menšie spoločenstvá, skupinky).  

• Venovať zvýšenú pozornosť vnútromisijnej práci na fíliách – zatiaľ sme začali len s Misiou na 

Níle, budeme pokračovať vo vnútromisijných aktivitách ďalej.  

• Pokračovať v budovaní tímov pre jednotlivé oblasti vnútromisijnej práce – tímy fungujú a sú 

dobrým motorom práce v zbore.  

• Pravidelne vzdelávať a povzbudzovať vnútromisijných pracovníkov (vedúcich skupiniek, 

členov tímov, vedúcich tímov) – podarilo sa to vďaka misijnému pracovníkovi s mládežou (viď 

jeho správa). 

• Uvažovať o zborovom vnútromisijnom pracovníkovi s mládežou – splnené.  

 

Hospodársky život:  

• Viesť členov zboru k pravidelnému dobrovoľnému darcovstvu – darí sa čiastočne.  

• Vytvoriť stavebný výbor pre riadenie a koordináciu opráv a investícií – úloha pre presbyterstvo 

a konvent. 

• Vytvoriť výbor pre využívanie fondov, pre tvorbu projektov a hľadanie zdrojov – úloha pre 

presbyterstvo a konvent. 

• Generálne opraviť interiér Chrámu Sv. Trojice v Prešove (najdôležitejšia a finančne 

najnáročnejšia investícia na najbližšie roky) – začali sme opravou severnej fasády, ktorá sa 

podarila, budeme pokračovať opravou interiéru.  
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II. Hospodársky život zboru 

a) Príhovor administrátora zborového dozorcu 

 

Milí bratia a drahé sestry, 

 

rok 2022 bol pre nás všetkých a aj pre náš cirkevný zbor plný výziev a skúšok. Nestihli sme sa vyrovnať 

s pandémiou a jej následkami a do toho prišla ďalšia veľká rana - konflikt na Ukrajine. Bolo však úžasné 

sledovať ako sa v mnohých ľuďoch prebudila obrovská dávka solidarity a pomoci a ako sme spoločne aj ako 

cirkevný zbor mohli pomôcť či už prakticky pri rôznych dobrovoľníckych službách alebo materiálne a 

finančne. Verím, že aj tu sa naplnia slová z Matúša 25,40b: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich 

najmenších bratov, mne ste urobili.“  

Po uvoľnení opatrení sa náš chrám a rôzne iné misijné stretnutia v našom zbore pomaly začali zapĺňať 

a my sme mali radosť z každého brata či sestry. Jedine uvedomenie si, že viera v nášho Boha a účasť v 

spoločenstve ako v tele Kristovom nás posilňuje v čase ťažkostí a pomáha nám prekonať všetky skúšky.  

Sme veľmi vďační za všetko čo sa v zbore podarilo, či sú to vnútromisijné aktivity alebo hospodárske 

záležitosti. Zvlášť chcem na tomto mieste poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o vytvorenie miesta: 

Misijného pracovníka pre prácu s mládežou Petra Urbanca. O jeho aktivitách sa môžete dočítať podrobne aj v 

tejto správe. 

Taktiež sme vďační za úspešne realizované hospodárske aktivity ako oprava severnej fasády chrámu 

Sv. Trojice, oprava organu v Rokycanoch, stavebné práce v zborovom dome Patmos, rekonštrukcia apartmánu 

na fare (WC a kuchynská linka – podporené z projektu SLZ). Pri tomto bode chcem ešte raz veľmi poďakovať 

poslancovi PSK Mariánovi Damankošovi a bývalému dozorcovi Mirovi Čurlíkovi za ich obetavú pomoc. 

Bratia a sestry, brat Mirko Čurlík pôsobil 6 rokov ako dozorca nášho CZ a predtým ako námestný 

dozorca. Osobne nepoznám človeka, ktorý by ako laický pracovník, popri svojich pracovných povinnostiach 

a rodine obetoval tak veľa času pre cirkevný zbor a jeho fungovanie. Verím, že každý kto Mirka pozná, mi dá 

za pravdu. Mirko ešte raz ďakujeme krásne za všetko a veríme, že ti to oplatí náš Pán v zmysle veršov z Mt 

25,23: „Dobrý a verný sluha! Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho 

pána!” 

Buďte verní aj v tomto roku Božiemu Slovu a naše spoločenstvo kresťanov nech nás vedie k lepšiemu 

životu a udržiava nás v úzkom súlade s Božím vedením. To vám všetkým prajem bratia a sestry.   

           

Miroslav Iľko, administrátor zborového dozorcu 

b) Správa o hospodárení CZ ECAV Prešov za rok 2022 

 
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 plánu. V roku 2022 CZ viedol podvojné 

účtovníctvo, podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 

 ECAV na Slovensku a jej cirkevno-organizačné jednotky, sú účtovnými jednotkami, ktoré nie sú 

zriadené na účel podnikania. CZ ECAV má povinnosť vykazovať  hospodárenie podľa predpísaných výkazov 

príjmov a výdajov, majetku a záväzkov (Výkaz COJ). HV CZ ECAV Prešov predkladá  Rozpočet finančného 

hospodárenia, výkaz majetku a záväzkov, plnenie plánu a záverečný účet CZ.   

 

1. HOSPODÁRENIE CZ ECAV Prešov 

 

1.1 Plnenie plánu za rok 2022 a návrh plánu na rok 2023  

 Plán nákladov bol splnený na 111,93%. Významne boli prekročené náklady na materiál a opravy 

majetku a náklady na energie v dôsledku energetickej krízy. 
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 Plán výnosov bol splnený na 114,70%. Plán tržieb z predaja tovaru bol prekročený, k čomu dopomohlo 

aj ukončenie protipandemických opatrení. Prijaté príspevky od fyzických osôb boli nižšie, ako bol plán o 16%, 

výber cirkevného príspevku bol na úrovni plánu, avšak je na 61% v porovnaní na evidovaných členov CZ.  

Významnou výnosovou položkou boli dotácie, a z nich dotácia vo výške 28 600 Eur od Prešovského 

samosprávneho kraja na opravu chrámu.  

 Výsledok hospodárenia pred zdanením je 16 189,- Eur.  

 

 

 

 

PLNENIE rozpočtu za rok 2022 a NÁVRH rozpočtu na rok 2023 

NÁKLADY 

Rozpočet 

na rok  

2022 

Skutočnosť 

roku  2022 

Plnenie v 

% 

 Návrh 

rozpočtu na 

rok 2023  

Spotreba materiálu        12 500           23 656,12    189%             18 000    

Spotreba energie        28 000           39 729,43    142%             50 000    

Predaný tovar        12 200           17 818,84    146%             18 000    

Opravy a udržiavanie        24 500           55 921,43    228%             22 400    

Cestovné              700                 908,81    130%                1 000    

Náklady na reprezentáciu              500                 116,30    23%                   200    

Ostatné služby        31 700           21 504,59    68%             46 200    

Mzdové náklady        16 000           17 476,68    109%             19 500    

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie           5 000             5 115,75    102%                5 600    

Zákonné sociálne náklady           1 000             1 251,64    125%                1 400    

Daň z motorových vozidiel              100                   97,75    98%                     98    

Daň z nehnuteľností           3 300             3 264,26    99%                3 500    

Ostatné dane a poplatky              300                 573,76    191%                   600    

Zmluvné pokuty a penále                  -                       9,76        

Dary           1 000             2 981,42    298%                2 000    

Osobitné náklady - neuplatnená DPH           1 000                 203,51    20%                   200    

Manka a škody                    8,07        

Iné ostatné náklady (poistenia, bank. poplatky)           2 800             2 786,06    100%                3 000    

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného 

majetku           7 700             7 682,25    100%                7 700    

Poskytnuté príspevky organizačným zložkám         

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám        43 900           42 798,18    97%             51 400    

z toho : ofery na iné ciele           1 000             1 088,00    109%                        -    

príspevok na seniorátnu podporoveň              300                 271,74    91%                   300    

seniorátny príspevok            3 000             2 911,50    97%                3 000    

dištriktuálny príspevok           2 600             2 562,12    99%                2 600    

dištriktuálny príspevok - cirkevné školstvo           2 000      0%                1 000    

Príspevok – RELEVANT- u, opatrovateľská služba           7 000             7 000,00    100%             10 000    

Fond finančného zabezpečenia        28 000           27 564,82    98%             29 800    

Poskytnuté príspevky KECY           1 200             1 200,00    100%                1 500    

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám                200,00                        200    

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám - vokátor           3 500             2 560,56    73%                3 000    

Účtovná trieda 5 spolu       220 200         246 465,17    112%           253 798    
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VÝNOSY 

Rozpočet 

na rok  

2022 

Skutočnosť 

roku  2022 

Plnenie v 

% 

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2023 

     

Tržby z predaja služieb        11 000           12 101,44    110%             15 500    

Tržby za predaný tovar        16 000           23 953,92    150%             25 000    

Ostatné výnosy           8 600                 100,00    1%                   100    

Výnosy z nájmu majetku        45 000           52 308,82    116%             62 000    

Prijaté príspevky od fyzických osôb        93 400           78 594,53    84%             88 400    

z toho :          

príspevky  na cirkevno-zborové ciele        40 000           25 790,00    64%             28 000    

príspevky na chrám        12 000           19 685,00    164%             20 000    

príspevky na domáci tlačový fond           2 800             1 875,00    67%                2 000    

pravidelné príspevky           4 200             4 237,00    101%                4 300    

ofery        20 000           15 436,09    77%             15 500    

Cirkevný príspevok        55 000           56 335,03    102%             57 000    

Dotácie            39 260,70                     6 000    

 z toho Dotácie  (ubytovanie UA)          10 126,00                     6 000    

             Dotácie Chrám          28 600,00                             -    

             Dotácie energie Patmos                285,07                             -    

             Dotácie energie FÚ                249,63                             -    

Účtovná trieda 6 spolu      229 000         262 654,44    115%           254 000    

Výsledok hospodárenia pred zdanením            8 800           16 189,27    184%                   202    

 

1.2 Záverečný účet CZ ECAV Prešov 

 

Cirkevný zbor k 31. 12. 2022 mal v hlavnej pokladni hotovosť 2 092,07 Eur, v pokladniach filiálok 

hotovosť 21 104,19 Eur a na bežnom účte vedenom v SLSP Prešov 103 621,25 Eur. Záverečný účet bol 

v objeme 126 817,51 Eur. 

 

Zostatok finančných prostriedkov k 31. 12. 2021 148 268,47 € 

Príjmy v roku 2022 celkom  264 132,52 € 

Výdaje v roku 2022 celkom  285 583,48 € 

Zostatok na účte a v pokladni k 31. 12. 2022 126 817,51 € 

 

1.3 Majetok a záväzky 

Cirkevný zbor eviduje majetok v hodnote 332 572,08 Eur, z toho stavby v zostatkovej účtovnej hodnote 

73 862,94 Eur, samostatné hnuteľné veci a dopravné prostriedky 2 426,20 Eur,  pozemky v hodnote 71 504,05 

Eur a nedokončené investície vo výške 184 778,89 Eur.  

 Cirkevný zbor eviduje pohľadávky voči odberateľom vo výške 1 439,02 Eur a záväzky voči 

dodávateľom  vo výške 7 461,68 Eur.  

Správa o činnosti HV CZ Prešov 

 

Hospodársky výbor pracoval v roku 2022 v tomto zložení : 

Ing. Helena Jurašová – predsedníčka HV, 

PhDr. Marián Damankoš, PhD. – člen HV 

Mgr. Ivana Petričová – členka HV 
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Ing. Slavomír Verčimák – člen HV 

Ing. Daniel Hanko – člen HV  

1. zasadnutie HV 1. 2. 2022 

- Vyhodnotenie plnenia rozpočtu CZ ECAV Prešov za rok 2021 

- Návrh rozpočtu CZ ECAV Prešov na rok 2022 

- Informácie o stave účtov CZ ECAV Prešov  

2. Zasadnutie 2. 5. 2022 

- Kontrola pokladničných dokladov, došlých a odoslaných faktúr 

- Informácie o živote a práci farského úradu  

- Informácie o stave finančných prostriedkov CZ ECAV Prešov, hospodárenie za 1. Q. 2022, stav 

pohľadávok a záväzkov k 30. 4. 2022. 

- Kontrola pokladničných dokladov CZ ECAV (hlavná pokladňa, pokladne filiálok), došlých 

a odoslaných faktúr,  účtovných dokladov za 1. Q. 2022. 

3. Zasadnutie 17. 10. 2022 

- Kontrola pokladničných dokladov CZ ECAV (hlavná pokladňa, pokladne filiálok), došlých 

a odoslaných faktúr,  účtovných dokladov za 2. a 3. Q. 2022. 

- Informácie o stave finančných prostriedkov CZ ECAV Prešov, hospodárenie, stav pohľadávok 

a záväzkov k 30. 9. 2022. 

 

HV CZ ECAV Prešov v súlade s CZ 2/99 o hospodárení cirkevného zboru a po prekontrolovaní 

plnenia plánu CZ za rok 2022 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 2022 s prebytkom 

hospodárenia 126 817,51 Eur.   

Ing. Helena Jurašová, predsedníčka HV 

e) Dobrovoľní  pravidelní prispievatelia 

Aj v uplynulom roku sme mali dobrovoľných darcov, ktorí pravidelne – každý mesiac prispievajú na 

účet zboru a to vo výške od 2,- po 30,- €. Celkovo ich bolo 27 sú medzi nimi zárobkovo činní, ale aj 

dôchodcovia. Potešiteľné je, že stúpol počet pravidelných prispievateľov a takisto aj suma, ktorá sa takto 

vyzbierala. Celková výška príspevkov: 4.237,-€  

Predstavme si, že by sme mali aspoň 100 takýchto pravidelných dobrovoľných prispievateľov. Myslím, 

že by sa nám oveľa ľahšia zvládala zložitá ekonomická situácia. Verím, že v našom zbore sa toľko ľudí nájde 

a povzbudzujem vás k tomu! Stačí mať ochotné srdce a zadať trvalý príkaz vo vašej banke.  

 

Zoznam dobrovoľných pravidelných prispievateľov v roku 2022: 

Antoňuk Alexander Gajdošová Marta Jakubčínová Andrea Partila Jan 

Bačo Marek Gallová Anna Jurašová Helena Pastirčáková Daniela  

Baranová Viera Glankovič Norbert Kušnírová Mária Pavličková Ľudmila 

Chalupka Martin Fischer Wolfgang Macejová Mária Sobotová Magdaléna 

Čurlík Miroslav Hadbavná Anna Mlejová Zlatica Ščesňáková Drahomíra  

Damankoš Marián Harbačová Margita Motyľ Dávid Štúrová Martina 

Dreveňák Milan Ištvan Pavol Oráč Matej  

g) Relevant n.o. 

 

Domáca opatrovateľská služba   

V roku 2022 sme zamestnávali sedem opatrovateliek. Päť opatrovateliek pracovalo na plný 8-

hodinový úväzok, jedna na 6-hodinový úväzok a jedna na 4-hodinový úväzok.  
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Jedna sestra z nášho CZ pracovala ako dobrovoľníčka počas dovoleniek a práceneschopností opatrovateliek. 

Chceme jej vyjadriť poďakovanie, že venovala svoj čas a financie blížnym v našom meste. 

Spolu sme v roku 2022 poskytli 7367 hodín opatrovania, čo je o 573,5 hodín viac ako v roku 2021. Domácu 

opatrovateľskú službu sme poskytovali 19-tim prijímateľom. 

V roku 2022 bola DOS financovaná z projektu MPSVaR SR, z príspevkov od prijímateľov DOS a ich 

rodinných príslušníkov, z príspevku CZ ECAV Prešov, Mesta Prešov, ÚPSVaR v rámci prvej pomoci a 

z darov od  dobrovoľných prispievateľov. 

V priebehu minulého roku boli dve prijímateľky umiestnené do pobytového zariadenia sociálnych 

služieb, nakoľko si to vyžadoval ich zdravotný stav a my sme nevedeli poskytnúť 24-hodinovú starostlivosť, 

ktorú potrebovali.   

V rámci zaregistrovania novej služby „Podpora samostatného bývania“ sme v minulom roku zisťovali, 

akú pomoc by seniori v našom meste prijali, aby mohli ostať vo svojich bytoch či domoch čo najdlhšie 

a nemuseli ísť do pobytového zariadenia. Z prieskumu sme zistili, že v prvom rade potrebujú pomoc 

s nákupom, výberom liekov z lekárne a sprievod k lekárovi, taktiež pomoc pri bežnom upratovaní, praní 

a žehlení. Čo však osamelým seniorom najviac chýba v posledných rokoch je komunikácia a spoločenstvo s 

inými ľuďmi. 

Sme vďační za spoluprácu s našou Evanjelickou základnou školou, ktorej žiaci spolu s učiteľmi vyrobili 

zaujímavé ozdoby a pozdravy, či v spolupráci s rodičmi napiekli chutné koláčiky, ktoré aj osobne zaniesli 

priamo seniorom do ich domovov. Radosť, ktorú mali starkí v očiach sa nedá vyjadriť slovami. Boli potešení 

z toho, že na nich niekto myslí. Práve tieto chvíle nás uisťujú v tom, že má zmysel venovať čas ľuďom, ktorí 

potrebujú cítiť blízkosť a prijatie. Tak môžeme spoločne napĺňať: „Jedni druhých bremená znášajte, a tak 

naplníte zákon Kristov.“ Gal.6,2  Ďakujeme všetkým za modlitebnú a finančnú podporu tejto služby.  

 

 

Domov na polceste Hniezdo   

 

Hospodárenie – Opatrovateľská služba      

      

Náklady:      

Účet Názov  Suma     

501001 SM Materiál - Lieky OS  41,97      

502001 Energie kancelária  576,40      

512001 Cestovné príkazy  -00   Výnosy:   

518001 Nájomné Kancelária  520,20   Účet Názov  Suma  

518005 

Telekomunikačné poplatky - 

mobily 

 188,89   

602001 

Tržby za sociálne služby - klienti 

OS 

   19 805,40  

518008 Internet  48,68   662006 Prijaté príspevky od ECAV PO:      7 000,00  

518012 Koordinácia Opatrov. služby  6 872,50   691002 MPSVaR SR - Odmeny      4 056,00  

521000 Mzdové náklady opatrovateliek  45 355,11   691002 Projekt MPSVaR SR    35 392,57  

521108 

Mzdový náklad, administratíva 

1/3 

 3 336,56   

691001 UPSVR - Prvá pomoc      4 050,00  

524008 

Odvody do SP a ZP 

administratíva 1/3 

 1 174,38   

663003 Príspevok na OS od FO 

         

694,10   

524000 

Odvody do SP a ZP 

opatrovateľky 

 15 171,82   

691004 Dotácia Mesto Prešov 

     2 558,44  

527300 Nemoc  743,71     Vlastné zdroje RELEVANT n.o.      3 614,55  

527101 

Finančný príspevok na 

stravovanie 

  

2 649,64      

  

521019 

Mzdové náklady a odvody - 

účtovník  491,20       

  

  Náklady spolu:      77 171,06     Výnosy spolu:    77 171,06   

        Hospodársky výsledok:  -00 €  
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Každý nový rok prináša so sebou nové výzvy a inak tomu nebolo ani v uplynulom roku 2022. Súčasťou 

Hniezda bolo celkovo 15 dievčat a 5 z nich sa už osamostatnilo, z toho bola jedna matka s dieťaťom, ktoré 

sa jej podarilo získať do svojej starostlivosti vďaka úspešnej snahe postaviť  sa na vlastné nohy. Dve dievčiny 

sa odsťahovali do podnájmu, darí sa im dlhodobo udržať si zamestnanie, šetriť a pracovať na svojich ďalších 

plánoch. Dve odišli do iných zariadení vhodnejších pre napĺňanie ich potrieb. Do Hniezda prichádzajú mladé 

ženy s rôznymi príbehmi a skúsenosťami, ktoré sa s nimi snažíme spracovať a súčasne im napomôcť k ich 

samostatnému životu a postupne sa nám to darí. No uvedomujeme si každý deň, že bez Božej pomoci by to 

bolo len ťažko zvládnuteľné.  

V priebehu roka sme svoje sily vzájomne sústredili aj na prípravu na vlastné zamestnanie a na hľadanie 

práce. Tri mladé ženy majú svoju trvalú prácu, jedna z nich sa často realizuje aj formou brigád kvôli 

skrátenému úväzku. Jednu obyvateľku Hniezda čaká v roku 2023 maturita a jedna úspešne ukončila štúdium 

na odbornej škole. Ostatné sú v procese hľadania práce, skúšania viacerých pracovných pozícií a súčasne 

učenia sa o sebe.  

Všetky dievčence, ktoré nemali svoju prácu alebo nechodili do školy sa zúčastňovali nácviku 

pracovných zručností. Možnosti boli veľmi rôznorodé. Sme vďační za ponuku od rodiny Jartimovej, ktorá 

nám poskytla do bezodplatného prenájmu skvelú záhradu, v ktorej dievčatá mali možnosť zrealizovať to, čo 

sa už naučili po minulé roky. Pri práci v nej nám pomáhala aj dobrovoľníčka Janka, ktorá viedla “záhradníčky” 

pri práci a učila ich okrem iného aj o pestovaní a využití byliniek. Po práci sme si zvyčajne dopriali aj oddych 

pri opekačke a chválach Bohu a rozhovoroch. 

Aj tento rok sa dievčatá pod naším vedením rozvíjali aj pri príprave výrobkov na Koňar fest alebo 

vianočné trhy, upratovaní, maľovaní plotu, pomoci seniorom pri umývaní okien a upratovaní domácnosti, 

kosení záhrady, varení, pečení, pomoci v kaviarni, sušení ovocia, varení džemov a inom spracovávaní úrody 

zo záhrady a mnohých iných zmysluplných činnostiach.  

Naša pozornosť je zameraná aj na ich prežívanie a vnútorný svet, zranenia, ktoré si so sebou nesú, 

pretože práve tie sú často prekážkou k tomu, aby mohli v ktorejkoľvek oblasti svojho života fungovať bez 

ťažkostí. Ako dôležité sme vnímali poznať ich minulosť, pomôcť im vysporiadať sa so zraneniami 

a traumami a začať žiť život bez „ťarchy minulých zážitkov“. Veľa sa spolu rozprávame o tom, čím si 

prešli, budujeme vzťahy dôvery, učíme sa prekonávať konflikty vnútorné i s vonkajším svetom. Toto všetko 

a omnoho viac napĺňame aj prostredníctvom školení pripravovaných pre naše dievčatá, ale aj pre nás 

zamestnancov, aby sme boli čo najlepšou pomocou.  

V neposlednom rade sme mysleli aj na duchovný pokrm pre tie z dievčat, ktoré o to mali záujem 

a vďaka spolupráci so spoločenstvom Maranatha – ktoré prinieslo tento kurz aj na Slovensko, sme im ponúkli 

prejsť kurzom „Alfa pre mladých,“ ktorý jednoduchým, a mladým ľuďom, príťažlivým spôsobom približuje 

život s Kristom. Po jeho skončení sme pokračovali v biblických skupinkách, na ktorých sme sa snažili 

odpovedať na otázky a modliť sa za veci, o ktorých sme sa spoločne rozprávali. V spolupráci s Krajským 

centrom rómskej misie sme spoločne s dievčatami boli súčasťou duchovného stretnutia „Buď svätá, lebo Ja 

som svätý,“ kde sa mohli viac „stretnúť“ samé so sebou a so svojím Stvoriteľom a byť tiež súčasťou komunity 

rómskych žien, od ktorých zažili prijatie a povzbudenie skrze spoločenstvo s nimi.  

Ďakujeme, že v tom stojíte spolu s nami na modlitbách! 

Podpora samostatného bývania 

Naša dlhoročná skúsenosť s prácou s odchovancami detských domovov nás viedla k registrovaniu novej 

sociálnej služby Podpora samostatného bývania. No k jej vytvoreniu nás tiež motivovala skúsenosť, že aj iní 

ľudia v našom okolí potrebujú pomoc, a to v rôznych oblastiach svojho života.  

Skrze túto službu chceme byť podporou pri samostatnom bývaní, nadobúdaní a udržiavaní nezávislosti 

a sebestačnosti. Zameriavame sa na pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení s peniazmi, 

podporu pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podporu pri organizovaní času, záujmov, 

predchádzanie a riešenie krízových situácií, podporu spoločensky primeraného správania a zotrvaní vo svojej 

blízkej komunite.  

Túto službu sme nazvali “Krok vpred” a poskytujeme ju oficiálne od 1. 3. 2022 v prirodzenom prostredí 

dievčat, seniorov, Ukrajincov a iných ľudí, ktorí to potrebujú. V roku 2022 bolo takto našou pravidelnou 

súčasťou minimálne 20 ľudí. Celý rok sme fungovali bez finančnej pomoci z PSK, týmto prosíme o modlitby, 

aby sa to v roku 2023 mohlo zmeniť. Veľmi by nám to pomohlo. Ďakujeme!  
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Spustenie novej služby, nácvik pracovných zručností, vzdelávania dievčat či sociálne poradenstvo 

a hľadanie nových zamestnávateľov, ktorí by boli ochotní poľaviť so svojich nárokov a prijať do zamestnania 

aj dievčatá, ktoré na rozbeh potrebujú viac času sme mohli realizovať aj vďaka projektu „Pomáhame, 

podporujeme a spájame.“ Ten je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného 

mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej 

spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.  

Vzdelávanie  

Vzdelávanie mladých dospelých po skončení ústavnej starostlivosti   

Inou oblasťou našej práce ako pomáhať pri hľadaní trvalého zamestnania a získavania pracovných 

zručností je aj práca na sebe a individuálne plánovanie v rôznych oblastiach života. Skrze plánovanie sa 

snažíme hľadať to, čo je pre dievčatá dôležité a hľadáme cesty a spôsoby k tomu, ako to dosiahnuť. Jednou z 

dôležitých súčastí prípravy na zamestnanie a celkovo na osamostatnenie sa je aj vzdelávanie. To sa snažíme 

zabezpečovať aj prostredníctvom školení.  

V spolupráci so SED Veľký Slavkov sme realizovali školenie k pracovnému pohovoru, kde si mali 

možnosť dievčatá i chlapci vyskúšať, aké to je absolvovať ho, čo všetko by mali vedieť a ako sa naň pripraviť. 

Nadväzujúcim školením bolo stretnutie s našou bývalou obyvateľkou Hniezda Angie, ktorá má svoje trvalé 

zamestnanie a má za sebou bohaté skúsenosti s hľadaním práce, jej udržaním si, s riešením množstva 

náročných situácií. Ako vynikajúcu príležitosť na ďalšie vzdelávanie sme videli aj spoluprácu s 

resocializačným strediskom vo Svidníku, kde sme si boli vypočuť príbehy žien závislých od alkoholu. Bola to 

výnimočná chvíľa, keď sme mohli byť svedkami toho, aké je to nesmierne náročné vyhrať svoj boj a začať 

žiť a uvažovať iným spôsobom. 

Tábor, ktorý sme absolvovali tiež spoločne so SED Veľký Slavkov v Chorvátsku, bol pre nás všetkých 

vyslovene darom. Boli sme milo prekvapení, keď nám v máji zavolal jeden z našich bratov, ktorý bol s nami 

pred rokom na tábore ako dobrovoľník a ponúkol nám priestor pri mori v Chorvátsku na podobné aktivity, 

ktorý zaplatil pre nás neznámy darca z Čiech. Mohli sme tak spoločne s dievčatami a chlapcami tráviť spoločné 

chvíle pri mori, oddychu, zábave, ale aj pri práci, rozhovoroch, spoznávaní sa. Sme vďační za tento dar a 

vnímame to stále ako veľkú Božiu milosť.  

Vzdelávanie zamestnancov  

Tento rok sme sa vo vzdelávaní zamerali okrem iného aj na naše pracovné ciele na ďalší rok. Bol to pre 

nás veľmi dobrý čas, lebo len ak si skonkretizujeme smer, ktorým sa chceme uberať, môžeme k tomu 

nasmerovať aj konkrétne kroky a nenechať sa iba unášať „vetrom.“ Viedla nás Alena Molčanová 

z Návratu. S jej kolegom Petrom Fudalym sme absolvovali aj viaceré supervízie, ktoré sa týkali konkrétnych 

situácií pri práci s dievčatami z Hniezda. V decembri sme si opäť našli priestor aj na budovanie tímu v rámci 

teambuildingu a predovšetkým plánovania nového roka v mládežníckom centre ICHTYS vo Veľkom 

Slavkove. Jedna z našich kolegýň absolvovala aj dve školenia v Prahe, ktoré organizuje Nadácia ERSTE pre 

neziskový sektor. Týkali sa digitálnych a komunikačných zručností. 

Už druhý rok sme zapojení aj do medzinárodného projektu Make Change Yourselves: Turning 

Challenges to Your Advantage!  (Urobte zmeny sami: Obráťte výzvy vo svoj prospech. V rámci tohto projektu 

sme v marci 2022 týždeň hosťovali medzinárodné pracovné stretnutie organizované organizáciou Interdiac, 

kde sme spolu so zástupcami ôsmych krajín, pripravovali školiaci program pre pracovníkov s mládežou 

v ohrození. Relevant je dlhodobo aj súčasťou siete Synapsia, ktorá pomáha deťom a rodinám v kríze, a ktorá 

je taktiež výborným priestorom na výmenu skúseností a informácií. 

Pomoc Ukrajine  

Do pomoci ľuďom z Ukrajiny sme sa zapojili hneď od začiatku vypuknutia konfliktu. Najprv osobnou 

účasťou na hraniciach a poskytnutím dodávky na prevoz ľudí, materiálu a dobrovoľníkov. Zanedlho sa nám 

naskytla príležitosť poslúžiť aj priestormi Café Relevant a klubovne Puzzle. Denne tu prichádzajú ľudia 

z Ukrajiny v obednom čase, aby sa najedli a tiež si mohli vziať veci na pokrytie základných životných potrieb. 

Pomáhali im v tom ukrajinskí dobrovoľníci organizovaní Spišskou katolíckou charitou. Túto koordináciu 

neskôr prevzala Arcidiecézna charita Košice. Organizujú sa tu kurzy slovenského jazyka, ale aj iné 

voľnočasové aktivity, ktoré prispievajú k lepšiemu vyrovnaniu sa so vzniknutou situáciou. Do humanitárneho 

skladu prispela hygienickými potrebami, spodnou bielizňou a inými vecami pre deti aj Slezská diakonia, za 

čo im patrí veľká vďaka. Od konca apríla našla intenzívne využitie aj naša novo zriadená kuchyňa, kde 

http://www.socialnypresov.sk/rodina/pomoc-rodine/synapsia/co-je-synapsia/1246-vznik-a-charakteristika-synapsie
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sa každý pracovný deň pripravuje pre odídencov z Ukrajiny teplá polievka. Dovtedy bolo jedlo iba 

privážané.    

V priestoroch zborového domu Patmos (na 3. poschodí) má Arcidiecézna charita zriadenú kanceláriu prvého 

kontaktu, kde títo ľudia môžu prijať poradenstvo od sociálnych pracovníkov ukrajinského pôvodu pri riešení 

vzniknutej situácie (denne od 8:00 do 15:00).  Skrze toto poradenstvo sa dostala do nášho Domova na polceste 

„Hniezdo“ Lina, ktorá tiež musela opustiť svoj domov. Neskôr sme ju ubytovali v „dobrovoľníckom“ byte na 

Sídlisku III, ktorý máme v prenájme. Po začatí štúdia sa presťahovala na internát a na jej miesto prišla staršia 

pani Oľha. Pre Linu ale aj ostatných Ukrajincov sa nám podarilo zohnať financie cez Karpatskú nadáciu, za 

čo im veľmi pekne ďakujeme. Mohli sme ju tak počas letných mesiacov zamestnať na dohodu a pomôcť je 

aspoň malým príjmom. V októbri sme namiesto nej prijali na dohodu mladého muža Yevhena, ktorý prišiel 

z Ukrajiny so svojou manželkou a štyrmi deťmi. Zvyšnými financiami boli pokryté výdavky na stravu pre ľudí 

z Ukrajiny.  

Kaviareň Café Relevant  

Tretí rok fungovania kaviarne už nepoznačila pandémia Covid-19, ale konflikt na Ukrajine. Keďže sme 

od začiatku zdieľali naše priestory pre pomoc ľuďom na Ukrajine, odrazilo sa to aj na fungovaní kaviarne, 

obzvlášť v čase obeda. Avšak teplé slnečné počasie prialo posedeniu na terase a drevený domček pre deti 

priťahoval malých návštevníkov s rodičmi. Zatiaľ sme ešte nedosiahli náš cieľ, aby bola kaviareň sebestačná 

a nemuseli sme ju dotovať, ale veríme, že postupne sa tento náš cieľ naplní. Veľkou pomocou boli traja noví 

brigádnici, ktorí vystriedali dievčatá odchádzajúce za štúdiom do iných miest alebo inej služby. Sú šikovní 

a veľmi dobre zvládajú aj náporové situácie. Okrem týchto brigádnikov pracuje v kaviarni na polovičný 

úväzok aj jedna z našich dievčat, ktorá bývala určitý čas v Hniezde. Sme radi, že prijala túto ponuku, keďže 

je veľkou pomocou pri koordinovaní nácviku pracovných zručností dievčat z Hniezda. Niektoré pomáhajú pri 

obsluhe, iné pri upratovaní alebo varení, keďže sme koncom roka dvakrát do týždňa začali variť obedy pre 

dievčatá aj zamestnancov. Zároveň pomáhajú pri umývaní riadov, ktoré vznikajú pri vydávaní obedov pre 

Ukrajincov.  

V tomto roku sme sa rozhodli nechať kaviareň otvorenú aj v zime, aj keď v obmedzenom režime. Je to 

predovšetkým kvôli viacerým stretnutiam a skupinkám, ktoré sa konajú vo večerných hodinách. Realizácia 

našich plánov ohľadom kuchyne sa trochu posunula, ale sme radi, že jej zriadenie a schválenie hygienou našlo 

hneď zmysluplné využitie. Naďalej preto hľadáme človeka, ktorý by vedel viesť jej prevádzku s pomocou 

študentov, ktorí sú naďalej ochotní v práci v kaviarni s kuchyňou pokračovať. 

Klubovňa PUZZLE 

 Klubovňa Puzzle bola v roku 2022 využívaná veľmi intenzívne. Okrem využitia klubovne odídencami 

z Ukrajiny, sa v nej pravidelne realizovali rôzne zborové stretnutia. Stretávajú sa tu pravidelne ženy, muži, 

mamičky s deťmi, staršia mládež a taktiež rôzne skupinky z našej, ale aj z iných cirkví. Do polovice minulého 

roka sa v klubovni raz týždenne stretávala aj skupinka Anonymných alkoholikov. Teší nás, že v klubovni 

Puzzle môžeme umožniť stretnutia rozmanitých skupín ľudí z rôznych komunít a generácií, ktoré veríme, že 

slúžia na budovanie všetkých zúčastnených.  

Dobrovoľníci  

Aj v roku 2022 boli neoddeliteľnou súčasťou našej služby dobrovoľníci, ktorí bezodplatne pomáhajú pri 

všetkých našich činnostiach. Sme vďační za ich službu či už pomocou s technikou, webom, účtovníctvom, 

praktickou pomocou pri sprevádzkovaní kuchyne či kaviarne. Aj minulý rok sa našli dobrovoľníci, ktorí 

venovali svoj čas dievčatám v Hniezde či osamelým seniorom. Všetkým týmto ľuďom úprimne ďakujeme.  

Za zdieľanie priestorov klubovne a kuchyne, technickú, finančnú či personálnu podporu dobrovoľníkov 

sme boli tento rok ocenení v kategórii Podpora dobrovoľníctva, na ktorú nás nominovalo mesto Prešov. Veľmi 

si to vážime a tešíme sa, že tým môžeme napĺňať aj jeden z dôvodov, prečo Relevant vznikol a to, aby 

boli kresťania relevantní aj pre okolitý svet a nielen sami pre seba.   

Hosťovanie dobrovoľníkov zo zahraničia  

Vďaka dobrovoľníckemu programu Európskej únie  „Európsky zbor solidarity“  bola do augusta 2022 

súčasťou nášho tímu aj Shayen z Nemecka. Ako dobrovoľníčka nám pomáhala predovšetkým počas leta 

v kaviarni. Viedla tiež hodiny nemeckej konverzácie na Evanjelickom gymnáziu v Prešove, ale aj 

s jednotlivcami počas súkromných hodín. Prijímanie zahraničných dobrovoľníkov je v súčasnosti ukončené 

z dôvodu ukončenia účasti Ekumenickej rady cirkví v tomto programe, ktorá pre nás hľadala dobrovoľníkov 
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v zahraničí. Zatiaľ sme nenašli novú partnerskú organizáciu, ktorá by bola ochotná hľadať zahraničných 

dobrovoľníkov a keďže my na to nemáme kapacitu, v najbližšom čase v tomto programe nebudeme 

pokračovať. Okrem Shayen boli medzi nami v októbri na stáži aj štyria mladí študenti sociálnej práce z Vista 

College z Holandska. Bol to taktiež obojstranne prínosný čas. 

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 nájdete na www.relevant.sk, alebo v našej výročnej správe. 

V roku 2023 pred nami stoja nové aj staronové výzvy a podnety na modlitby: 

Nájdenie mladších nadšených ľudí, ktorí by boli ochotní prevziať zodpovednosti, na ktoré už nemáme 

kapacitu a zručnosti. Rozbehnúť nový spôsob financovania služieb ľudom, ale aj šírenia dobrej správy. 

Objaviť nové cesty k ľuďom, ktorí potrebujú praktickú, ale aj duchovnú pomoc, len o nich nevieme. 

Vedieť rozoznať Božie vedie a verne ho nasledovať za každých okolností.  

A to veľmi podstatné: 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!  

Pán Boh nám dokázal v Pánovi Ježišovi Kristovi tú najväčšiu lásku. Som vďačný všetkým, ktorí túto 

Božiu lásku poznali, prijali a dávali ďalej v našom cirkevnom zbore svojou vlastnou službou.  

Ďakujem za spoluprácu mojim kolegom bratovi farárovi Ondrejovi Kočovi a sestre farárke Lenke 

Wagnerovej.  

Ďakujem sestre Jane Pramníkovej za zodpovednú prácu vo farskej kancelárii a tiež za starostlivosť 

o zborový dom. Poďakovanie patrí aj Emílii Ondíkovej, za vedenie účtovníctva a takisto aj za prácu 

v kancelárii farského úradu. Ďakujem sestrám, ktoré udržiavajú spoločné priestory fary a zborového domu 

v  čistote.  

Ďakujem bratovi Petrovi Urbancovi  - misijnému pracovníkovi za dobré nápady, iniciatívu a ochotu 

spolupracovať na Božom diele. Ďakujem sestre Oľge Adamkovičovej za dlhoročné vedenie spevokolu, ktorý 

v poslednom čase ochotne viedla aj napriek vlastným zdravotným problémom.  

Ďakujem členom všetkých výborov – hospodárskeho, vnútromisijného aj mediálneho za zodpovednú 

prácu, kreatívne myšlienky a snahu posúvať život nášho zboru dopredu. Poďakovanie patrí aj členom všetkých 

tímov: besiedkarskeho, mládeže aj staršej mládeže, „nedeľnému“, tábora KECY a tiež konfirmandskému tímu.  

Aj vďaka vám môžu fungovať mnohé oblasti vnútromisijného života nášho zboru.  

 Ďakujem všetkým, ktorí ste sa akokoľvek podieľali na živote nášho zboru - tým, čo som ich už 

spomenul v jednotlivých častiach správy, ako aj ďalších ochotných. Bez vás by tento zbor nefungoval tak, ako 

funguje! Ďakujem všetkým, ktorí ste pre náš cirkevný zbor čokoľvek urobili. Vďaka za vašu službu, modlitby  

a prejavy akejkoľvek podpory. Vďaka za všetky milodary, ofery a príspevky, ktorými ste podporili život zboru 

a cirkvi.   

 Nezabudnime na najväčšiu lásku, ktorou sme milovaní. Pamätajme, že láska je najväčšia sila, 

ktorá môže meniť cirkev aj svet.  

 

V Prešove 19. februára 2023 

 

 

 

 

       Miroslav Iľko         Mgr. Martin Chalupka  

          administrátor  zborového dozorcu             zborový farár - senior 

http://www.relevant.sk/

