Cirkevný zbor ECAV na Slovensku
Kežmarok
Hviezdoslavova 18, 060 01 Kežmarok

Výročná kňazská správa za rok 2006,

prečítaná na výročnom zborovom konvente Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok, ktorý sa konal
28. januára 2007 so začiatkom o 9.00 hodine v auditóriu v budove lýcea v rámci Služieb Božích pod vedením
Ernesta Chritza - zborového dozorcu a Mgr. Romana Porubäna - zborového farára

Milosť Vám a pokoj od Boha, nášho Otca a Pána Ježiša Krista. Amen.
Zjavenie Jána 3,14-21
14Anjelovi cirkevného zboru laodikejského napíš: Toto hovorí Amen, Verný a pravý svedok, Počiatok Božieho
stvorenia: 15poznám tvoje skutky, že nie si ani studený ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci! 16Takto, že si vlažný,
ani horúci ani studený, vypľujem ťa z úst. 17Keď hovoríš: som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem, a nevieš, že si
biedny, aj úbohý, aj chudobný, aj slepý, aj nahý, 18radím ti: kúp si odo mňa ohňom prepáleného zlata, aby si zbohatol, biele
rúcho, aby si sa odel, aby sa neukazovala hanba tvojej nahoty, a (kúp si) kolýriovej masti pomazať si oči, aby si videl. 19Ja
všetkých, ktorýchkoľvek milujem, vychovávam a trestám. Rozhorli sa teda a kajaj sa! 20Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak
niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. 21Kto zvíťazí, tomu umožním
sedieť so mnou na mojom tróne, tak ako aj ja som zvíťazil a sedím so svojím Otcom na Jeho tróne. 22Kto má uši, nech
počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom!

Prípad Laodikea! Tak by sme mohli nazvať slová, ktoré sme si pred chvíľou prečítali, pretože
nás oboznámili so situáciou a so stavom cirkevného zboru v Laodikei.
Čo je to vlastne prípad? Čo konkrétne znamená slovo „prípad“? Prípad je určitý jav: niečo, čo
sa stalo – prihodilo. V živote sa stretávame s rôznymi prípadmi ako je prípad smrti, lekársky prípad,
kriminálny prípad, mediálny prípad či poistný prípad. Niekedy aj na človeka poukážeme so slovami: Ty
si ale prípad! Ak nejaký prípad sa vyskytne v akejkoľvek oblasti nášho života či života spoločnosti, tak
väčšinou ho analyzujeme – rozoberáme a snažíme sa určité veci objasniť a zdôvodniť. Aj v dnešný deň
výročného konventu chceme analyzovať, rozoberať, objasňovať a zdôvodňovať skutočnosti, ktoré sa
odohrali, respektíve neodohrali v uplynulom roku 2006. Aj dnes si chceme klásť tie nepríjemné otázky:
Prečo? a hľadať na ne odpovede, či sme nemohli pre konkrétny prípad urobiť viac než sme urobili.
A tak, milí bratia a sestry, prípad Cirkevný zbor Kežmarok verzus Laodikea práve začína.
Ak som postavil dnešný konvent do takejto roviny, tak možno máte dojem, akoby sme sa ocitli
v nejakej súdnej sieni. Dnešný konvent nechce byť súdnym pojednávaním, ktorému by predsedal
zborový farár a zborový dozorca, no však tento obraz nám pomôže lepšie pochopiť určité skutočnosti aj
v našom cirkevnom zbore. Tí, ktorí ste sa zúčastnili nejakého súdneho pojednávania, tak viete, že na
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každom súde sú dve strany. Prvá z nich je tá, ktorá niekoho žaluje a tej druhej hovoríme, že je
žalovaná. V prípade: Cirkevný zbor Kežmarok verzus Laodikea je náš zbor ten, ktorý je žalovaný. Som
to ja spolu s vami, ktorí stojíme na tejto strane. Ako obstojíme v prípade tohto súdneho procesu?
Obhájime to, z čoho sme žalovaní? Vyhráme tento proces? Áno, o toto ide obom stranám na svetských
súdoch – vyhrať proces za každú cenu – niekedy aj podvodom. Ale k čomu je potom užitočný taký
proces?
Aj dnes by sme sa mohli takto správať. To znamená argumentovať do takej miery, že všetko to,
čo sa uskutočnilo v priebehu minulého roka, by sme vykreslili v ružových farbách, veď určité čísla
a štatistiky nám budú v konečnom dôsledku nahrávať do karát. No v tomto prípade nejde o to, kto
vyhrá. V tomto prípade: Cirkevný zbor Kežmarok verzus Laodikea ide o to, či to, z čoho nás Božie slovo
obviňuje, dokážeme prijať a v danej veci urobiť určitú nápravu alebo nie. Boh vo svojej láske nás
nechce zničiť, aj keby to mohol urobiť a my by sme si to v plnej miere pre svoj hriech zaslúžili. Veď
veľmi dobre vieme, že „Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej.“ (R 3,23) No v čase milosti, pokiaľ
žijeme na tejto zemi, chce nás Boh vychovávať – niekedy aj prísne, ako sme si to zo Zjavenia Jána
prečítali: „Ja všetkých, ktorýchkoľvek milujem, vychovávam a trescem.“
Boh to nerobí preto, aby dokázal nad nami svoju moc, ale robí to preto, lebo nás chce vo svojej
láske zachrániť, aby raz, keď sa postavíme pred súdnu stolicu Božiu, kde sa už nebude dať vykľučkovať
zo súdneho procesu, sme obstáli na tomto súde. Nie kvôli naším zásluhám a argumentom, ale pre
zásluhy Jeho Syna Ježiša Krista, ktorý stále klope na dvere nášho srdca. „Ajhľa, stojím pri dverách a
klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so
mnou.“ On klopal na ne i počas minulého roku a dnes nastal ten čas, aby sme zhodnotili, ako sme sa
ako spoločenstvo cirkevného zboru či jednotlivci postavili k Jeho klopaniu.
Každý súdny proces po úvodných formalitách začína prečítaním žaloby. Aká žaloba bola
vznesená voči nám ako cirkevnému zboru? Ak sme dobre počúvali slová Zjavenia Jánovho, tak sme sa
určite v nich našli. Veď stačí ich preformulovať: „Anjelovi cirkevného zboru „kežmarského“ napíš:“
a ďalej pokračovať v čítaní. Po pozornom prečítaní možno až s hrôzou zistíme, z čoho všetkého som ja
ako farár a ty ako presbyter, pracovník či člen tohto cirkevného zboru obžalovaný. Boh nás však touto
žalobou nechce deptať. Očakáva, že vo svojom osobnom živote, ale i v živote cirkevného zboru
budeme činiť pokánie, aby sme mohli rásť v známosti Jeho Syna a nášho Pána a Spasiteľa Ježiša
Krista.
V čom spočívala najväčšia žaloba proti cirkevnému zboru v Laodikei, ktorá sa dotýka aj nás?
Vo vlažnosti. „Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci!
Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, vypľujem ťa z úst.“ Mnohí v Laodikei uzreli Ježišovu slávu,
vytušili bohatstvo kresťanskej viery a kresťanského života, ochutnali aj život pod vedením Ducha
Svätého, no po čase ostali stagnovať. Uspokojili sa s tým, že všetko vyzerá celkom dobre. Usalašili sa
vo svojej Laodikei. Tento cirkevný zbor zo Zjavenia Jánovho je posledný zo siedmich zborov, ktorý od
Ježiša dostáva list. Na prvý pohľad je to dobrý a bohatý zbor. Koľkí by po takomto zbore túžili. No však
tento zbor ani len netuší, ako je to s ním zle. Podľa Ježiša Krista je vlažný a mal by ho vypľuť zo svojich
úst. Ale Ježiš Kristus to nerobí. On mu ponúka recept na prežitie. Vidíme sa aj my v tejto žalobe alebo
každý sme sa už dávno usalašili a sme spokojní so sebou i s tým, čo sa vôkol nás deje? Chceme vôbec
prijať recept, aby stupeň vlažnosti nášho duchovného života porástol do vyššieho stupňa a náš život bol
zapálený pre Ježiša Krista?
Žaloba začína slovami: „Poznám tvoje skutky.“ Aj pastier tohto cirkevného zboru si povie: Však
veľmi dobre poznám skutky svojho zboru. Byť pastierom v Laodikei bolo aj únavné aj príjemné. Veľa sa
natrápil, aby previedol zbor cez labyrint všakovakých svojvôlí a túžob, použil dokonca aj právo veta.
Však nie nadarmo sa Laodikea volá Laodikeou. Jej meno znamená „právo ľudu“ alebo „ľud panuje“.
Pastier sa pokúšal naučiť členov zboru demokratickému spôsobu myslenia a otvorenosti. Všetci by
predsa mali mať možnosť zúčastňovať sa na demokratickom rozhodovaní. Ale v praxi to potom
znamenalo, že pastier si musel niekedy aj dosť tvrdo raziť cestu, keď tí ostatní nezmýšľali tak ako on.
Ale vždy zmýšľal pastier správne? Aj on neraz zlyhal.
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Žaloba však pokračuje ďalej: „nie si ani studený, ani horúci.“ Áno, práve o toto tu ide! Túto
chladnú ľahostajnosť sa pastier skutočne pokúsil rozmraziť. Veď keď sa pozrie na svoj zbor, tak vidí,
koľko živých chladničiek chodí okolo neho. Tak veľmi chcel, aby sa ľudia cítili dobre. Celkom pekne
spieval, hral na zborových podujatiach, milo sa s ľuďmi porozprával a vtedy na krátku chvíľu sa
chladničky rozmrazili, ale po čase sa opäť vrátili do toho istého kolobehu. A pastier číta ďalej žalobu:
„Kiežby si bol studený alebo horúci.“ Že by predsa nebolo niečo v poriadku s Laodikeou? Veď väčšina
ľudí je celkom spokojných? Či to Ježiš nevie? Za ťažké milióny sa obnovila jedna škola, druhá škola,
opravili sa okná na fare a kostole a ľudia pri tom nemuseli ani len prstom pohnúť. Aj deti dostali pekné
darčeky k Vianociam, či inú finančnú podporu pri rôznych aktivitách. Ktorý cirkevný zbor by im dal
toľko? A ku tomu všetkému aj hospodársky výsledok je v pluse! Či to vari nestačí? Veď v Laodikei sa
máme celkom dobre.
Žaloba však ešte neskončila: „Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, vypľujem ťa z úst.“
Pastier je odrazu šokovaný. Dokonale zničený. Prichádza problém za problémom. Rozkolísala pod ním
celá zem. Celé jeho životné dielo sa otriasa. Najradšej by zutekal. Aké je to strašné počuť: „Vypľujem ťa
z úst.“ Aké ohavné. Vari sa Ježišovi javí všetka táto krásna činnosť odporná? Ale prečo? Prečo tak
vravíš, Pane Ježiši? Pastier nemôže v noci spať pre Laodikeu a to, čo sa v nej deje. Chveje sa, je
vzrušený, pretože v očiach Ježiša Krista je Laodikea úplne na mizine. „Nevieš, že si biedny, aj úbohý, aj
chudobný, aj slepý, aj nahý?“ A vtedy padá na zem a v pokání vyznáva svoj hriech.
Už vieš, prečo je Laodikea vlažným zborom? Chápeš, prečo sa mi všetko, na čom si zakladáte,
oškliví? Je to preto, že častokrát ma nepotrebujete. Niet vo vašom zbore pre mňa miesto, lebo ste
zaujatí iba tým, čím sa zaoberáte. Ale to všetko sa môže zmeniť, ak si zadarmo kúpite zlato najväčšej
kvality a biele rúcho, do ktorého sa oblečiete. Toto nakupovanie je bez úhrady. Nič iného netreba, iba
priznať svoju chudobu a vziať plným priehrštím Božiu milosť. Ak dáte Božej láske ako jedinú
protihodnotu svoje hriechy, svoju pýchu, svoju vlažnosť, budete zachránení. Toto je recept na prežitie.
Hoci je nad Laodikeou vynesená tvrdá obžaloba, predsa v tejto obžalobe nejde o trest, ale ide o Božie
pedagogické vedenie, o výchovný prvok, ktorý má poslúžiť k zapáleniu viery v Ježiša Krista.
Ten, ktorý vynáša súd, miluje Laodikeu, lebo mu na nej záleží. Bohu záleží na nás, aby
zatvorené dvere svojho srdca sme mu otvorili. „Ja všetkých, ktorýchkoľvek milujem, vychovávam a
trestám. Rozhorli sa teda a kajaj sa!“ Boh však rešpektuje naše ľudské práva a slobodu. Ten Pán, ktorý
má kľúče smrti a podsvetia (Zj 1,18), stojí pri srdci človeka ako žobrák. Stojí pred zavretými dverami, ale
nepokúša sa ich nasilu otvoriť. Nevyrazí ich svojou mocou, ale iba jemne ťuká a tak sa dožaduje, že
Mu z vnútra otvoríme dvere nášho srdca. Teda necháva to na našom slobodnom rozhodnutí, či mu
otvoríme dvere alebo nie.
„Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom!“ Ak sme dnes mali svoje uši
otvorené, tak vieme, čo je ďalej potrebné robiť v prípade: Cirkevný zbor Kežmarok verzus Laodikea. Ak
naše uši boli dnes počúvajúce a srdcia prijímajúce, tak Božie slovo iste padlo do úrodnej pôdy
a prinesie svoj úžitok. Božie slovo chce aj v tomto cirkevnom zbore zrodiť nový život a novú nádej. Ak
sa ho naučíme počúvať, tak tento zbor zažije niečo vzrušujúce. A to sa dá jedine vtedy, keď k Ježišovi
Kristovi budeme mať osobný vzťah, a tak Ho vyznávať ako spočiatku neveriaci Tomáš, ktorý nakoniec
v pokore povedal: „Pán môj a Boh môj.“ (J 20,28) A to prajem sebe i tomuto cirkevnému zboru. Amen.
Modlitba:
Nebeský Bože, keď dnes máme hodnotiť našu prácu v cirkevnom zbore za uplynulý rok, ukáž
nám, ako je to vlastne so mnou s nami. Sme laodikejským zborom, ktorý vôbec nič netuší, ako to s ním
je? Uvedomujeme si, že jedine Ty, ktorý si Svätý, nás môžeš uzdraviť. Pomôž nám, aby sme sa odvážili
zdvihnúť zrak ku Tebe a prosili o Tvoju pomoc. Veď Ty rád zachraňuješ a chceš sa stretnúť s nami
v našej slabosti. Obdar náš zbor takými Službami Božími a duchovnými aktivitami, aby naša viera bola
povzbudzovaná a upevňovaná láskou Tvojho Syna Ježiša Krista. Chceme Ti poďakovať za všetko, čo
sme mohli s Tvojím požehnaním v uplynulom roku vykonať. Ďakujeme Ti za silu, múdrosť, odvahu a
trpezlivosť. Ďakujem aj za ochotných pracovníkov, ktorých Ty si si do tejto služby povolal. Nech v tejto
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službe oni majú otvorené oči a uši, aby jasne počuli tvoj hlas. Vypočuj nás Bože, keď k Tebe spoločne
voláme:
Otče náš, ktorý si v nebesiach!
Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb
náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojím! I
neuvoď nás do pokušenia! Ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky.
Sláva Bohu: Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz i vždycky i na veky vekov.
Amen.

Úvod
Milí bratia a sestry konventuáli!
V dnešný deň výročného konventu mi pripadla povinnosť podať kňazskú správu. Skôr ako tak
urobím, chcem sa vás opýtať: Ako sa máš, Cirkevný zbor Kežmarok? Možno vás táto otázka prekvapila
alebo si poviete: ako to, že nevieš, milý brat farár, ako sa má tvoj cirkevný zbor? Keď človek človeku
položí túto otázku len tak všeobecne, aby reč nestála, tak väčšinou sa skryjeme za žoviálnu masku,
zaskrutkujeme vrchnák lží nad nádržkou problémov, s ktorými sa pasujeme dennodenne a s vynúteným
milým úsmevom odpovieme: Ďakujem, dobre!
Ale teraz sa opýtam ešte raz: Ako sa máš v skutočnosti, Cirkevný zbor Kežmarok? Áno, je to
veľmi ťažká otázka a dnešný konvent vo svetle biblického slova, ktoré sme počuli zo Zjavenia Jánovho,
by mal hľadať na túto otázku odpoveď. Ako sa teda vedie v našom cirkevnom zbore bohoslužobnému
životu? Sme dychtiví po Božom slove, po spoločnom stretnutí kresťanov v chráme Božom, kde môžeme
modlitbami a piesňami oslavovať nášho Boha? Faktom zostáva, že priemerná účasť za minulý rok nám
klesla. Ako sa asi môžeme mať, keď netúžime po spoločenstve bratov a sestier?
A ako sa majú v našom cirkevnom zbore deti, dorast a mládež? Aj tu budeme počuť rôzne
hodnotenia, s ktorými nebudeme celkom spokojní. Radi by sme počuli iné čísla, iné štatistiky. Ale načo
sa klamať, keď je potrebné pozrieť pravde rovno do očí a zamyslieť sa nad výchovou našich detí
v rodinách? A ako sa má asi náš spevokol? Ani on sa nerozrastá, skôr jeho členov ubúda a noví akoby
nemali záujem o túto službu. Nehrozí mu, že postupne zanikne? A čo naše hospodárenie? Ako sa ono
má cirkevnom zbore? Napriek tomu, že v tomto roku vykázalo plusový hospodársky výsledok, je veľmi
veľa veci, kde by sme potrebovali preinvestovať oveľa viacej finančných prostriedkov, ako ich
v skutočnosti dokážeme vyprodukovať. A čo knižnica? Ako sa máš ty, drahá lyceálna knižnica? Aj ona
by dokázala hovoriť o svojich bolestiach a problémoch, s ktorými sa už dlhé roky pasuje. Aká by len
bola rada, keby jej návštevnosť stúpla aspoň o dvojnásobok. A čo ty, milá diakonia. Ako sa máš ty? Nie
sú už mnohí tvoji služobníci unavení a pastorálnych návštev by bolo potrebné vykonať aspoň raz toľko?
Určite by bolo dobre, keby si mala aj platené opatrovateľky. Koľko užitočnej práce by mohli vykonať!
Áno, v každej oblasti práce cirkevného zboru vidíme, kde čosi pokulháva. Niekedy sme strašne
nespokojní a v tej svojej nespokojnosti nevidíme žiadne pozitíva, a preto sa nevieme ani tešiť z malých
úspechov. Chceli by sme hneď a veľa. No na chvíľu sa zastavme a skôr než sa začneme ponosovať,
vyslovme vďaku Pánu Bohu za všetko, čo máme a čo nám On zo svojej milosti v uplynulom roku dal.
Ďakujme Mu za všetky príležitosti k spoločným stretnutiam, kde sme mohli duchovne rásť, ale ďakujme
Mu i za silu a múdrosť, ktorú nám dáva pri riešení hospodárskych problémov. A ak vidíme, čo všetko
v našom cirkevnom zbore pokulháva, zoberme vážne slová zo Zjavenia Jánovho a kúpme si všetci
ohňom prepáleného zlata, aby sme zbohatli; biele rúcho, aby sme sa odeli a neukazovali hanbu svojej
nahoty. Kúpme si aj kolýriovej masti na pomazanie očí, aby sme videli a potom budeme počuť určite inú
odpoveď na otázku: Ako sa máš, cirkevný zbor Kežmarok.
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1. Bohoslužobný život zboru
a) Služby Božie
Kežmarok:
Bohoslužobný život v Cirkevnom zbore Kežmarok prebiehal pravidelne. V Kežmarku sa Služby
Božie konali každú nedeľu a každý cirkevný sviatok. Od Nového roku po 3. nedeľu po Zjavení (22. 1.
2006) sme sa stretávali v novom kostole, od 4. nedele po Zjavení (29. 1. 2006) po Predpôstnu nedeľu
(26. 2. 2006) v auditóriu lýcea na základe uznesenia výročného zborového konventu č: 6/2006/K, od 1.
pôstnej nedele (5. 3. 2006) po 2. nedeľu po Sv. Trojici (25. 6. 2006) sme sa stretávali v novom kostole,
od 3. nedele po Sv. Trojici (2. 7. 2006) po 13. nedeľu po Sv. Trojici (10. 9. 2006) v drevenom
artikulárnom kostole (Uznesenie 7/2005/K) a od 14. nedele po Sv. Trojici (17. 9. 2006) po Závierku
občianskeho roka (31. 12. 2006) sme sa stretávali v novom kostole.
Nedeľné Služby Božie sa vykonávali v Cirkevnom zbore Kežmarok v pravidelnom čase o 900 h.
Ani v čase čerpania dovolenky sa čas Služieb Božích neupravoval. V uplynulom roku sme sa na
všetkých bohoslužbách nedeľných i večerných, okrem pôstnych a adventných večierní, k počúvaniu
Božieho slova stretávali 69-krát. Je to o 1 krát viac ako v roku 2005
Počas čerpania dovolenky a mojej neprítomnosti v cirkevnom zbore ma 8-krát zastupoval brat
farár Ján Pavlovič, a to v nasledovné nedele: v 4. nedeľu pôstnu (26. 3. 2006), v nedeľu po Vstúpení
(28. 5. 2006), 6. nedeľu po Sv. Trojici (23. 7. 2006), 8. nedeľu po Sv. Trojici (6. 8. 2006), 9. nedeľu po
Sv. Trojici (13. 8. 2006), 16. nedeľu po Sv. Trojici (1. 10. 2006), 24. nedeľu po Sv. Trojici (26. 11. 2006)
a v 1. nedeľu adventnú (3. 12. 2006).
V uplynulom roku Božie slovo okrem domáceho brata farára v cirkevnom zbore nezvestoval
nikto. Nemali sme nejakú zvláštnu príležitosť ani udalosť ako po iné roky, aby sme pozývali do nášho
cirkevného zboru niektorého z biskupov alebo iných bratov farárov, seniorov.
Priemerná účasť na nedeľných Službách Božích v Kežmarku v roku 2006 bola 147
poslucháčov. Oproti minulému roku je to o 16 poslucháčov menej. Priemerná účasť na všetkých, teda
bežných nedeľných, slávnostných a iných Službách Božích v roku 2006 bola 149 poslucháčov, čo je
o 10 poslucháčov menej než v roku 2005. Priemerná účasť návštevnosti Služieb Božích aj s fíliami
Ľubica a Veľká Lomnica je 177 poslucháčov. Ak by sme mali vyjadriť návštevnosť v percentách
z prihlásených členov cirkevného zboru, ktorých evidujeme k 31. decembru minulého roku 759 vrátane
fílií, tak Služieb Božích sa zúčastňuje 23,32% členov zboru.
Texty k zvesti slova Božieho som vyberal podľa vlastného uváženia. Na starozmluvné texty som
kázal 24x, na evanjeliové 23x a na epištolické 22x. Čítané a spievané liturgické texty boli vyberané podľa
Tranovského kalendára, v ktorom na každú nedeľu je určený poriadok čítania biblických textov. Služby Božie
počas celého roka sa konali v súlade s chrámovou agendou okrem niekoľkých výnimiek, ktoré sa uskutočnili
podľa charakteru nedele. 2. nedeľa po Zjavení (15. 1. 2006) – Nedeľa misie, do ktorej sa zapojil zborový
spevokol, dorast a mládež. Táto nedeľa bola venovaná misii v Chorvátsku a Malawi. V rámci týchto Služieb
Božích sme pokrstili jedno dieťa; na Veľký piatok (14. apríla 2006) sa uskutočnili pašiové Služby Božie
s videoprojekciou a orchestrálnym sprievodom študentov konzervatória v Košiciach a domácich umelcov z
Kežmarku pod vedením nášho kantora Petra Duchnického. Tieto bohoslužby boli veľkým požehnaním pre
mnohých z nás, za čo sme vďační Pánu Bohu; v 4. nedeľu po Veľkej noci (14. mája 2006) – nedeľa Cantate.
Táto nedeľa bola zároveň aj Dňom matiek. Pri tejto príležitosti pozdravili deti svoje mamy a staré mamy. Do
programu sa zapojil aj spevokol s mládežou; na sviatok Sv. Trojice (11. 6. 2006) sa v rámci Služieb Božích
uskutočnil úvod zborových presbyterov; 13. nedeľa po Sv. Trojici (10. 9. 2006) – začiatok školského roka
s programom detí, ktorý bol venovaný modlitbe Pánovej; 18. nedeľa po Sv. Trojici (15. 10. 2006) –
Poďakovanie za úrody zeme.
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Večerné pôstne a adventné Služby Božie sa konali vo štvrtok o 1800 hodine v auditóriu lýcea
s priemernou účasťou 33 ľudí. Pôstny modlitebný týždeň sa v našom cirkevnom zbore tohto roku
neuskutočnil, a to z toho dôvodu, že počas ôsmich večerov (20. – 27. marca 2006) sme sa stretávali na
satelitnom prenose ProChrist 2006 v auditóriu lýcea, ktorého téma bola: Pochybnosti a úžas. Priemerná
návštevnosť tohto misijného podujatia bola okolo 60 ľudí. V jednotlivé večery sme počuli nasledovné
témy: 1. Začína to dobre! Ako sa pochybujúci človek učí žasnúť; 2. Tsunami, teror a smrť. A kde je
Boh?; 3. Najdôležitejšie je zdravie! Kto utíši našu túžbu po uzdravení?; 4. Naprogramované na život.
Kto pozná desať prikázaní?; 5. Nebo alebo peklo, zatratenie alebo znovuzrodenie. Čo príde po smrti?;
6. Keď niečo vlastníš, tak si niekto. Akú mám vlastne cenu, hodnotu?; 7. Bezpečie už viac nie je isté. Čo
nám pomôže proti strachu?; 8. Milovaný, obdarovaný a potrebný. Život dáva zmysel.
V adventný modlitebný týždeň (11. – 15. 12. 2006) sme sa zaoberali témou: Neporovnateľná
láska. Počas piatich večerov brat farár Martin Fečko zo Spišskej Belej rozoberal päť tém na základe
starozmluvnej knihy proroka Jonáša: 1. Jonášovo prvé povolanie; 2. Jonášov útek a námorníci; 3.
Jonášova prvá modlitba a Božia odpoveď; 4. Jonášove druhé povolanie; 5. Jonášova misijná cesta
a Ninivčania. Priemerná účasť na adventnom modlitebnom týždni bola 37 poslucháčov.
Nemecké Služby Božie sa v našom cirkevnom zbore konali v minulom roku 1 krát, a to pri
príležitosti Karpatsko – nemeckých dní 24. júna 2006. Zvesťou slova Božieho poslúžil rímskokatolícky
farár z Važca Mgr. Andrej Legutky. Tieto Služby Božie boli ekumenickými Službami Božími. Zo strany
Evanjelickej cirkvi zvesťou slova Božieho mala poslúžiť sestra farárka Lenka Janotková z Mengusoviec,
no pre chorobu sa ich nezúčastnila a kázeň slova Božieho za ňu prečítal brat Ing. Mikuláš Lipták.
Organovým sprievodom počas celého roka nás sprevádzali dvaja kantori, a to Peter Duchnický
a Vladimír Raab, ktorí sa za organom striedali každú druhú nedeľu. Za túto službu obom ďakujeme
a prajeme im veľa Božieho požehnania a radosti, ktorá by ich sprevádzala ako v osobnom živote, tak
i v službe tohto cirkevnému zboru.
Za kostolnícku službu, ktorú v našom cirkevnom zbore vykonáva sestra Božena Ferencová
chcem sa srdečne poďakovať a popriať jej veľa pevného zdravia a Božieho požehnania, ktoré by ju
v tejto službe sprevádzalo.
K Cirkevnému zboru ECAV na Slovensku Kežmarok patrí 8 fílií, a to:
Veľká Lomnica:
V roku 2005 sa v tejto fílii konali Služby Božie pravidelne každú druhú nedeľu o 1030 h s priemernou
účasťou 9 poslucháčov. Pri Božom slove, piesňach a modlitbách sme sa v uplynulom roku vo Veľkej Lomnici
stretli 27-krát. Oproti roku 2005 je to o 2-krát viac.
V minulom roku v rámci Služieb Božích bola na tejto fílii prislúžená 3-krát sviatosť Večere Pánovej.
Dary milosti pri stole Pánovom prijalo 30 ľudí (8M + 22Ž). V rámci Služieb Božích sa na tejto fílii uskutočnil
jeden Krst Svätý.
Organovým sprievodom vo Veľkej Lomnici poslúžili kežmarskí kantori.
Huncovce:
V tomto roku sa tu nekonali Služby Božie.
Stráne pod Tatrami:
V minulom roku sa v tejto fílii konali bohoslužby štyrikrát, a to na 2. slávnosť veľkonočnú (17. 4.
2006), 2. nedeľu po Sv. Trojici (25. 6. 2006), 17. nedeľu po Sv. Trojici (8. 10. 2006), keď sme poďakovali
Pánu Bohu za toho ročné úrody a na 2. slávnosť vianočnú (26. 12. 2006). K počúvaniu Božieho slova sa tu
pravidelne stretáva okolo 25 ľudí.
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Rakúsy:
Vo fílii Rakúsy sa Služby Božie konali jedenkrát, a to na 12. nedeľu po Sv. Trojici (3. 9. 2006).
Ľubica:

Ľubica ako cirkevný zbor zanikol 31. decembra 2005, a to uznesením Dištriktuálneho presbyterstva
VD ECAV na Slovensku č. 45/2005. Od 1. januára 2006 sa CZ Ľubica aj so svojimi troma fíliami Vrbov,
Tvarožná a Žakovce stali fíliami CZ Kežmarok.
Služby Božie na tejto fílii sa konali pravidelne každé dva týždne a skoro vo všetky cirkevné
sviatky. K počúvaniu Božieho slova sme sa stretávali o 1030 h. Ak cirkevný sviatok pripadol na nejaký
pracovný deň, čas bohoslužieb bol posunutý na 1630 h. V uplynulom roku pri počúvaní Božieho slova
sme sa v ľubickom chráme Božom stretli spolu 28 krát. Oproti roku 2005 je to o 7 krát menej. Táto
skutočnosť nastala kvôli maľovaniu interiéru kostola a reštaurátorskému prieskumu oltára, ktorý by mal
byť v tomto roku podľa finančných možností zreštaurovaný. Priemerná účasť na Službách Božích v
Ľubici je 21 ľudí.
Ako po iné roky, aj tohto roku deti, ktoré navštevujú hodiny náboženstva na Základnej škole
v Ľubici, pripravili na Štedrý večer vianočné pásmo, ktorým obohatili štedrovečerné bohoslužby.
Za kostolnícku službu v tejto fílii sa chcem poďakovať manželom Jedrušákovým, ktorí ju
vykonávajú s láskou a v zodpovednosti pred Bohom i pred ľuďmi. Nech im Pán Boh dáva naďalej
dostatok síl a múdrosti, ktorá je v tejto službe potrebná.
Organovým sprievodom počas minulého roku tu poslúžil 23 krát Vladimír Raab a 5 krát Peter
Duchnický.
Vrbov:

V uplynulom roku sa tu nekonali Služby Božie. Vo vrbovskom kostole sme sa stretli iba pri rozlúčke
s Pavlom Wolfom (29. 11. 2006), ktorý po dlhé roky zastával kurátorskú a kostolnícku funkciu. Kostol je
v súčasnosti v užívaní rímskokatolíckej cirkvi, ktorá vo svojom kostole uskutočňuje reštaurátorské práce na
nástenných maľbách a oltári.
Tvarožná:
V minulom roku sa tu nekonali Služby Božie.
Žakovce:
Služby Božie v tejto fílii sa nekonali. Na jej území žije jedna rodina, ktorá sa zúčastňuje bohoslužieb
v Kežmarku. Kostol je v bezplatnom prenájme Gréckokatolíckej cirkvi.
b) Biblické hodiny:
Pravidelne sa konali v našom cirkevnom zbore vo štvrtok večer o 1800 hodine okrem letných
prázdnin, adventného a pôstneho obdobia. Na biblických hodinách sme v uplynulom roku pokračovali
v rozoberaní života Ježiša Krista od Poslednej večere, ktorú Ježiš Kristus ustanovil na spasenie
všetkých v Neho veriacich až po vznik kresťanskej cirkvi a misijnú prácu apoštola Pavla.
Jednotlivé témy nám poukazovali na mnohé praktické veci, s ktorými sa stretávame
v každodennom živote ako je napríklad modlitebný zápas, ktorý Ježiš prežíval v Getsemanskej záhrade.
Počas Ježišovho procesu sme mohli sledovať Jeho odovzdanosť sa do Božích rúk a poslušnosť, ktorá
častokrát v našom živote viery chýba. Ďalej sme sa zaoberali otázkami Kristovho kríža a našich krížov
a nakoniec vznikom cirkvi a jej poslaním – zvestovaním evanjelia do všetkých končín zeme, ku ktorému
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každého kresťana pozýva náš Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus. Dvakrát sme si premietli video z cyklu: Po
stopách Ježiša Krista.
Od septembra na jednotlivých biblických hodinách sme postupne začali rozoberať List apoštola
Pavla Galatským. V prvých dvoch kapitolách sme poukazovali na to, že aj dnes mnohí kresťania
odpadnú od pravého evanjelia Ježiša Krista ako Galatskí a nechajú sa zlákať rôznymi bludnými
náukami, ktoré sa častokrát tvária kresťansky. Všímali sme si boj za slobodu, ktorú má apoštol Pavel
v Ježišovi Kristovi, a nie v zákone.
Priemerná účasť na biblických hodinách v minulom roku bola 18 poslucháčov. Oproti roku 2005
je to o 1 poslucháča menej.
Na jednej strane počuť konštatovanie, ako nie sme dostatočne v duchovných veciach vzdelaní
a na druhej strane nerozumiem tej ľahostajnosti, v ktorej žijeme a pre svoje duchovné vzdelanie,
dozrievanie a rast nechceme častokrát nič urobiť. Kým slnko svieti na našej oblohe a nám sa ako tak
v živote darí, zaoberať sa duchovnými otázkami života – to akoby nebolo pre nás. V mnohom sa
podobáme farizejovi, ktorý Bohu predkladal všetky svoje zásluhy, o ktorých si myslel, že mu pomôžu
k spaseniu, či bohatému mládencovi, ktorý na jednej strane aj chce nasledovať Krista, ale na druhej
strane sa nechce vzdať svojho doterajšieho spôsobu života. Takí sme! Aj v tejto chvíli si to vypočujeme,
možno so sklopenou hlavou dáme farárovi za pravdu, ale o chvíľu to prebolí a my pokračujeme ďalej
v tom istom smerovaní. Akúsi vnútornú hanbu strasieme a opäť ideme ďalej v tom svojom starom
zabehanom spôsobe života možno až do času, keď ten, ktorý sa volá „Amen, Verný a pravý svedok“ (Zj
3,14), nevstúpi do našej cesty a nezatrasie s nami. Ale mnohí ani vtedy sa nepreberú. A preto
pozývam touto cestou všetkých presbyterov, ale i ostatných členov cirkevného zboru na biblické hodiny.
Príďte a stretnite Toho, ktorý o sebe povedal, že je „cesta i pravda i život“ (J 14,6).
c) Konfirmácia
Konfirmačná slávnosť v minulom roku sa konala 21. mája 2006 na 5. nedeľu po Veľkej noci.
Slávnosti Konfirmácie ako po iné roky predchádzala skúška konfirmandov najprv písomná a potom
ústna, ktorá sa uskutočnila v sobotu večer 20. mája 2006 o 1700 h. Konfirmovaných bolo 11 detí, z toho
8 chlapcov a 3 dievčatá. Minulého roku som nikoho z dospelých nepripravoval ku konfirmácii a ani
nekonfirmoval. Vyučovanie ku konfirmácii sa uskutočňovalo každý pondelok o 14 30 h v zborovej
miestnosti. Postupujeme podľa konfirmačnej príručky: Verím a sľubujem.
Na adresu konfirmandov však musím povedať, že ich príprava ku konfirmácii je nedostatočná
a posledné dva roky sme boli toho svedkami aj pri samotnej skúške konfirmandov. Arogantnosť,
s ktorou sa u niektorých stretávam, prekračuje všetky hranice. Niektorí si nenosia ani jednu
z vyučovacích pomôcok a k tomu všetkému sústavne vyrušujú. Nepomáhajú napomenutia, osobné
rozhovory, ba dokonca ani rozhovory s rodičmi, čo už nedokážem pochopiť. Mnohí z nich vôbec
nechodia do kostola a načo by aj mali, keď rodičia, aký je rok dlhý, neprídu na bohoslužby ani na Štedrý
večer.
Minulého roku sa dokonca stalo, že na vianočnú besiedku, kde mali vystúpiť so svojím
programom, jednoducho neprišli – a to nie preto, že by boli chorí, ale preto, že sa im nechcelo. A potom
pripravujte nejaký program s deťmi! Ak vám toto v danom pásme urobia dvaja, tak vám nič iné
nezostáva, len celé pásmo stiahnuť z programu. A najhoršie na tom je, že pri takýchto situáciách
doplácajú na ľahostajnosť druhých aj tie deti, ktoré sa zodpovedne postavili k svojej úlohe. Luther
povedal, že pri výchove detí je potrebné držať v jednej ruke jablko a v druhej ruke palicu.
Pravdepodobne nastal ten čas, aby sme použili ruku, v ktorej sa drží palica. Nie na fyzický trest, čo by
niektorým tiež nezaškodilo, ale na vyvodenie patričnej zodpovednosti ich prístupu k povinnostiam
konfirmanda.
Samozrejme, že sa chcem poďakovať rodičom aj deťom, ktorí ku konfirmácii sa stavajú
zodpovedne, z hodiny na hodinu sa pripravujú a majú záujem o veci viery. Je úžasné, keď môžete
s nimi diskutovať o rôznych problémoch a vidíte, ako ich názory na dané veci sú korigované pravdou
Kristovho evanjelia. A to sú vždy pre mňa chvíle, z ktorých sa teším a ďakujem za ne Pánu Bohu.
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d) Večera Pánova
Večera Pánova v cirkevnom zbore v Kežmarku spolu s fíliami sa v roku 2006 prisluhovala 23krát. Je to o 4-krát viac ako v roku 2005, a to z toho dôvodu, že do tohto sumára je započítaná aj
Ľubica. V rámci Služieb Božích v Kežmarku to bolo 9-krát, mimo Služieb Božích 1-krát (Veľký Piatok).
2-krát dary Večere Pánovej prijali obyvatelia Domova dôchodcov Náruč a 3-krát sa Večera Pánova
prisluhovala na stretnutí dôchodcov, ktoré organizovala ZbD CZ ECAV na Slovensku Kežmarok. Vo
Veľkej Lomnici v rámci Služieb Božích bola prislúžená Večera Pánova 3-krát.
Dary milosti v roku 2006 aj s fíliami prijalo spolu 1141 hodovníkov, a to 355 mužov a 786 žien.
Oproti roku 2005 je to o 28 hodovníkov viac, vrátane Ľubice (to znamená, že keď minuloročný súčet
Kežmarok + Ľubica (1114) odpočítame od tohtoročného (1141) vyjde nám rozdiel 28). Toto je jediná
štatistika, v ktorej vykazujeme každoročne nárast.
Spoločenstvo okolo Kristovho stola je veľmi dôležité a ja som rád, že si uvedomujeme túto
skutočnosť. Veď jedným z vrcholov Služieb Božích sú práve sviatosti. Pomaly sa odpútavame od
názoru, že k Večeri Pánovej treba pristúpiť raz či dva razy do roka, a to len v advente a pôste. Boh nám
dáva túto sviatosť k jedeniu a pitiu pre naše spasenie. A preto ak si uvedomujeme svoj hriech, svoje
poblúdenie, tak by sme mali čím častejšie pristupovať k stolu Pánovmu. Ježiš nás zhromažďuje okolo
svojho stola tak, ako kedysi robil so svojimi učeníkmi či celými zástupmi, ktoré nasýtil. Za týmto stolom
i dnes sedia publikáni, farizeji a iní zlí ľudia. No je však dobre, že každý z nich si uvedomuje svoj hriech
a vyznáva ho. Lebo keby sme hovorili: „som bohatý, zbohatol som, ničoho nepotrebujem“ (Zj 3,17,)
v skutočnosti by sme boli biedni, úbohí, chudobní, slepí, ale aj nahí. Kristus aj nás ako hriešnikov
prijíma a stoluje s nami, či priamo sa nám rozdáva v daroch svojho tela a krvi. Večera Pánova je teda
hostina pre hriešnikov, a nie pre spravodlivých. A ja verím, že sme vďační za to, že Ježiš Kristus je
Priateľ hriešnikov a colníkov, Priateľ môj a tvoj, a práve v pri Večeri Pánovej sa stretáva s nami ako náš
Záchranca.
Už minulého roku som poukázal na jeden negatívny jav počas prijímania Večere Pánovej okrem
toho, že niektorí odchádzajú rovno od oltára domov. Nejako zvlášť sa nám ho nepodarilo eliminovať.
Preto vám opäť adresujem prosbu: Netlačme sa všetci k oltáru, keď kľaknúť okolo neho si môže len 16
ľudí. Nerobme zbytočnú trmu vrmu, z ktorej potom človek nevie, keď odchádza od stola Pánovho, ako
vykľučkovať. Pre starších ľudí je to pomaly „maturitná skúška“.

2. Pastorizácia
a) Pastorálne návštevy
Za uplynulý rok som urobil 73 pastoračných návštev v domácnostiach, o ktorých si vediem
v bohoslužobnej knihe záznamy. Oproti roku 2005 je to o 31 návštev viac. Táto skutočnosť ma teší a som
rád, že som si našiel viac času pre túto, tak veľmi potrebnú, službu. Bolo to určite spôsobené aj tým, že v CZ
Levoča po celý rok bola kaplánka, a ja som nemusel, tak často prichádzať ako administrátor do tohto zboru
kvôli administratívnym povinnostiam. Pastorálne návštevy uskutočňujem pri rôznych príležitostiach ako je
príslúženie VP, životné jubileá, ťažké životné položenia i pri riešení osobných problémov či problémov okolo
správania sa detí na náboženstve.
Už po dva roky plánujem skompletizovať kartotéku cirkevného zboru, ktorá sa nebude dať urobiť
bez osobných návštev. Doposiaľ sa mi to nepodarilo, ale teraz už je pripravený aj software na spracovanie
osobných údajov každého člena cirkevného zboru. Takže môžem vysloviť nádej na pastorálne stretnutia
s celými rodinami, na ktoré sa samozrejme teším.
b) Zborová diakonia
V roku 2006 pracovalo v Zborovej diakonii osem žien, ktoré navštevovali 11 domácností. Tieto
návštevy sa konali pravidelne 1 krát mesačne, pri výnimočných situáciách aj častejšie. Našou
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najdôležitejšou úlohou pri návštevách je Božím slovom, piesňami a modlitbami povzbudiť, posilniť
a spríjemniť život ľuďom, ktorí nemôžu medzi nás prichádzať na nedeľné bohoslužby či iné aktivity.
Pán aj počas tohto roku viedol naše kroky do domova dôchodcov, kde máme 16 bratov
a sestier. Okrem návštevnej služby sa tu 1 krát v mesiaci konali Služby Božie. Pred Vianočnými
sviatkami sme potešili obyvateľov DD spolu s našimi deťmi pekným programom a balíčkami, ktoré
naplnili vlastnoručne upečenými parníčkami ženy zo ZbD a deti z detskej besiedky.
Počas roka sme organizovali spoločné stretnutia starších v lýceu, kde sa uskutočnili Služby
Božie s prislúžením Večere Pánovej, a to v pôste, na Kajúcu nedeľu a v advente.
24. a 25. 11. 2006 si ED na Slovensku pripomínala 15 rokov obnovenia svojej činnosti. Pri tejto
príležitosti sa uskutočnilo v Bratislave sympózium s odbornými prednáškami zameranými na diakonickú
činnosť. Večer bolo spoločné posedenie, na ktorom sme si vymenili skúsenosti z diakonickej práce zo
svojich cirkevných zborov. Na druhý deň sme navštívili novootvorené stredisko Evanjelickej diakonie
v Trnave. Oslavy vyvrcholili koncertom Nebo otvorené vo Veľkom Evanjelickom kostole v Bratislave.
Hospodárenie: k 31. 12. 2005 sme mali v pokladni 3.371,- Sk, v roku 2006 sme prijali
v milodaroch 3.100,- Sk , výdaj za rok 2006 bol 2.104,- Sk. K 31. 12. 2006 nám v pokladni ZbD zostalo
4.367,- Sk.
Poslaním ZD je poverenie od Pána Ježiša: stáť v Jeho službe – službou blížnemu, používať
duchovné dary, ktorými sme boli obdarovaní , spolupracovať ako údy jedného tela, a tak osláviť nášho
Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.
Správu vypracovala: Mária Kitová, vedúca Zborovej diakonie v Kežmarku.

3. Práca misijná
a) Aktivity zboru
15. januára 2006 2. nedeľa po Zjavení bola v našom cirkevnom zbore venovaná misii. Do programu
Služieb Božích sa zapojil dorast, mládež a spevokol. Vo svojich modlitbách sme mysleli na evanjelickú
cirkev v Chorvátsku a Malawi. V rámci Služieb Božích bola pokrstená Sára Kubošiová.
27. – 29. januára sa dorastenci spolu s mládežníkmi zúčastnili TATRAS ICE SHOW vo Veľkom
Slavkove.
29. januára 2006 v cirkevnom zbore sa uskutočnil Výročný konvent za rok 2005, na ktorom prebehol aj
volebný konvent nových zborový presbyterov.
13. februára 2006 sme sa zúčastnili vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Poprade prednášky
univerzitného profesora Júliusa Krempaského: Vesmír očami vedy a viery. V tejto prednáške sme
dostávali odpovede na otázky: Má dnes čo povedať veda do otázok viery? Môže sa kresťanská viera
opierať o vedecké poznatky? Ako vníma vedec – fyzik stvorenie sveta a existenciu človeka? Dozvedeli
sme sa, že veda nemá odpoveď na otázku ako a prečo vznikol vesmír, má ju iba náboženstvo. Pán
profesor Krempaský vo svojej prednáške poukázal na stopy, ktoré Pán Boh vo vesmíre a pri stvorení
zanechal. Podľa jeho slov v súčasnosti veda odhaľuje čoraz viacej vo svete prítomnosť Stvoriteľa,
ktorého americký vedci nazvali Inteligentným dizajnérom.
14. februára 2006 Cirkevný zbor pripravil Gymnáziu P. O. Hviezdoslava stretnutie s univerzitným
profesorom Júliusom Krempaským, ktorý povedal prednášku na tému: Modely vesmíru, a potom so
študentmi na predmetnú tému diskutoval.
16. februára 2006 navštívil Lyceálnu knižnicu nemecký veľvyslanec Jochen Trebesch s manželkou. Bol
veľmi nadšený veľkosťou a rozmanitosťou našej zbierky, nakoľko sám je spisovateľom a zberateľom
kníh. Zaujímal sa o históriu lýcea a školstva v Kežmarku, ktoré je prepojené s nemeckými dejinami.
Zároveň vyjadril uznanie miestnemu cirkevnému zboru, ktorý aj takýmto spôsobom zachováva tradície
našej kultúry.
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18. februára 2006 netradičné stretnutie mala staršia mládež. Tentokrát sa stretla v miestnom kine Iskra
na filme: Narnia – lev, šatník a čarodejnica, ktorý poukazoval na boj dobra a zla. Vnímavý divák videl
v jednotlivých obrazoch podobu s Ježišovou smrťou, roztrhnutím chrámovej opony a vzkriesením. Po
skončení sme sa stretli v zborovej miestnosti pri káve, čaji a bábovke a príjemných rozhovoroch.
2. a 3. marca 2006 Cirkevný zbor počas jarných prázdnin pripravil pre deti dve aktivity. Jednou z nich
bola plaváreň v Poprade, na ktorú sa tešili nielen deti, ale aj dospelí. Spolu s nimi si mohli vychutnávať
tobogan so super náletom do vody. Deti s napätím očakávali, ako manželka nášho zborového dozorcu
vyletí z tej rúry a dopadne do vody. To bol pre nich asi najväčší zážitok. Na druhý deň sa stretli
v zborovej miestnosti a premietli si kreslený film o kráľovi Dávidovi. Potom pre nich boli pripravené
športové hry v telocvični Gymnázia P. O. Hviezdoslava.
12. marca 2006 na Službách Božích nám predstavila Slávka Gulanová, pracovníčka Biblickej školy
v Martine, projekt: Príprava na dielo služby, ktorý spočíva v tom, ako jednotliví členovia vnímajú
cirkevný zbor, čo by v jeho práci privítali a čo sa im zdá príliš tradičné až zastaralé. Tejto ankety sa
zúčastnilo z nášho cirkevného zboru osem ľudí. Dúfame, že do budúceho Zborového listu bude môcť
uverejniť aj jej vyhodnotenie.
2. marca 2006 na piatu nedeľu pôstnu – Smrtnú zorganizovala zborová diakonia stretnutie dôchodcov,
na ktorom bola prislúžená sviatosť Večere Pánovej. Tieto pravidelné stretnutia v našom cirkevnom
zbore slúžia na duchovné posilnenie vo viere, ale zároveň ponúkajú aj možnosť osobných rozhovorov
ľuďom, ktorí nemajú inak možnosť sa stretnúť. Preto pozývame medzi seba ešte ďalších, ktorí túžia po
takomto spoločenstve bratov a sestier.
14. marca 2006 cirkevný zbor zorganizoval Pašiový Veľký piatok, ktorý po formálnej stránke bol
obohatený videoprojekciou drevorytín od Gustáva Dorého a 14 členným orchestrom konzervatoristov
pod vedením Petra Duchnického. Táto myšlienka sa zrodila na začiatku nového roka, keď miestny farár
Roman Porubän oslovil Petra Duchnického, aby upravil pašiové piesne Veľkého piatku do orchestrálnej
podoby. Videoprojekciu drevorytín k jednotlivým čítaniam pripravil Jozef Bréda.
29. apríla 2006 sa v našom cirkevnom zbore uskutočnil II. ročník stolnotenisového turnaja a pre deti I.
ročník turnaja v stolnom futbale. Aj keď prihlásených účastníkov oproti minulému roku bolo o niečo
menej, i napriek tomu v telocvični Gymnázia P. O. Hviezdoslava vládla dobrá športová nálada. Na úvod
všetkých privítala hlavná organizátorka Slávka Jankurová, ktorá hráčov oboznámila s pravidlami turnaja
a rozpisom jednotlivých zápasov. Prítomným sa potom prihovoril domáci farár Roman Porubän na text:
„Ale kto vytrvá do konca, bude spasený“ (Mt 10,22), v ktorom poukázal nielen na telesnú vytrvalosť, ale
rovnako aj na duchovnú vytrvalosť vo viere.
29. apríla 2006 V drevenom artikulárnom kostole sa uskutočnil koncert vokálnej skupiny Close
Harmony Friends a anglickej skupiny Flying Pickits z Veľkej Británie. V ich podaní sme mohli počuť
černošské spirituály, gospely, rôzne piesne z muzikálov či vokálne úpravy orchestrálnych skladieb až po
klasiku. Len ľudský hlas bez akéhokoľvek hudobného nástroja zaznieval niekedy až priam neuveriteľne.
20-21. mája 2006 V našom cirkevnom zbore sa uskutočnila slávnosť konfirmácie, ktorej predchádzala
dvojročná konfirmačná príprava.
26.-31. mája 2006 sme sa zúčastnili zájazdu po stopách Majstra Jána Husa a Dr. Martina Luthera spolu
s cirkevným zborom z Ružomberku.
27. mája 2006 v drevenom artikulárnom kostole sa uskutočnil koncert speváckeho zboru Mercer
Singers. 30 spevákov – študentov rôznych odborov Mercer Univerzsity so sídlom v meste Macon, štát
Georgia – USA, ktorý vo svojom turné po východnej Európe nám predstavili chrámovú hudbu od
renesancie až po diela súčasných skladateľov. V ich interpretácii nám zazneli diela z Mesiáša (Händel),
Requiem (Mozart) či 9. symfónie od Beethovena. Poslucháči koncertu si mohli domov odniesť nielen
príjemný umelecký zážitok ale rovnako aj duchovný, tentokrát odzrkadlený v dielach svetoznámych
skladateľov.
11. júna 2006 na sviatok Svätej Trojice sa v našom cirkevnom zbore uskutočnil úvod novozvolených
zborových presbyterov.
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19.- 22. júna Veľkej cti kežmarskému cirkevnému zboru sa dostalo, keď profesori konzervatória
v Bratislave Peter Reiffers a Marianna Gazdíková sa rozhodli usporiadať Majstrovské organové kurzy
2006 v našom cirkevnom zbore, ktorý im poskytol dva nádherné organy. Tieto kurzy prebiehali pod
umeleckým vedením Doc. Jaroslava Tůmu, špecialistu hry na historické klávesové nástroje a profesora
organovej hry Hudobnej fakulty Akadémie múzických umení v Prahe. Doc. Jaroslav Tůma patrí
k najvýznamnejším osobnostiam českého interpretačného organového umenia súčasnosti, ktorého
majstrovstvo pozná publikum takmer na všetkých kontinentoch. O tom sme sa mohli presvedčiť 20. júna
2006 na koncerte v drevenom artikulárnom kostole. Okrem organa nám predstavil hru na spinete
a klavichorde. To, čo sa mu podarilo za ten krátky čas vštepiť do absolventov kurzu, sme počuli na
koncerte 22. júna 2006 v novom evanjelickom kostole.
24. júna 2006 V rámci Karpatsko-nemeckých dní sa uskutočnili v drevenom artikulárnom kostole
nemecké ekumenické bohoslužby. Zvesťou slova Božieho poslúžil rímskokatolícky farár Andrej Legutky
z važca. Sestra farárka Lenka Janotková z Mengusoviec sa ich nemohla zúčastniť kvôli chorobe, a tak
jej kázeň prečítal brat Ing. Mikuláš Lipták. Do programu sa zapojili spevokoly zo Švedlára a Medzeva
28. júna 2006 v drevenom artikulárnom kostole sa uskutočnil na záver školského roku 2005/2006
výchovný koncert Košickej filharmónie pre kežmarské základné školy. Deti na tomto koncerte mali
možnosť sa oboznámiť s rozsiahlym dielom W. A. Mozarta, pretože rok 2006 bol vyhlásený za Mozartov
rok.
1. júla 2006 Aj tohto roku sme pripravovali zborový deň, ktorý však do veľkej miery bol závislý od
počasia, pretože sme sa rozhodli podniknúť túru do Vysokých Tatier. Keďže pršalo, túra sa
neuskutočnila, a tak v auditóriu lýcea sme sa stretli s horolezcom, naším presbyterom Ing. Miloslavom
Neumannom, ktorý nám porozprával o svojich skúsenostiach a zážitkoch, keď v roku 1984 sa vybral
s československou výpravou zdolať najvyšší vrch sveta Mont Everest. Jeho slová a zážitky z úplne inej
krajiny, prostredia a kultúry, o akej niekedy nemáme ani len predstavu, boli doplnené diapozitívmi. Po
jeho rozprávaní nám team kuchárov pod vedením sestry kostolníčky Boženy Ferencovej pripravil chutný
guláš. A tak viac než šesťdesiat ľudí mohlo prežiť krásne popoludnie zborového dňa i napriek tomu, že
vonku pršalo.
17.-23. júla 2006 V tomto týždni sme sa zúčastnili mládežníckeho výletu v Prahe. Ubytovaní sme boli
v ubytovni Českobratskej cirkvi evanjelickej na Kobylisích U Jákobova řebříku.
29. júla 2006 v drevnom artikulárnom kostole sa uskutočnil koncert speváckeho zboru z Lotyšska NICA.
V ich podaní nám zaznela duchovná tvorba svetových autorov a národné piesne Lotyšska. Okrem toho
sme mali možnosť vidieť národný odev – kroj Lotyša z oblasti Nica, ktorý dotváral atmosféru vystúpenia
a dával svoje zvláštne čaro pri prezentovaní národných piesní.
20. augusta 2006 zborová diakonia zorganizovala pre dôchodcov stretnutie, na ktorom bola prislúžená
aj sviatosť Večere Pánovej
29. augusta 2006 zborový spevokol sa stretol na netradičnom mieste s netradičnou náplňou – farská
záhrada a opekačka.
10. septembra 2006 na 13. nedeľu po Sv. Trojici sa v našom cirkevnom zbore uskutočnili Služby Božie
pri príležitosti začiatku nového školského roka 2006/2007. Na týchto bohoslužbách deti vystúpili so
svojím programom, ktorý bol venovaný modlitbe Pánovej: Otče náš. Na záver prijali osobné požehnanie
a rodičia mohli pristúpiť k Večeri Pánovej.
15. septembra 2006 náš cirkevný zbor navštívili cirkevníci z Cirkevného zboru Kšinná aj spolu so
sestrou farárkou Božidarou Baškovou.
22.-23. septembra 2006 sa uskutočnilo v Levoči a v Kežmarku IX. celoslovenské stretnutie „Duchovné
hodnoty pre dnešok“ usporiadané pri 370. výročí vydania kancionála Cithara sanctorum a pri 200.
výročí narodenia Karola Kuzmányho.
26. septembra 2006 cirkevný zbor v spolupráci so Štátnou filharmóniou v Košiciach zorganizoval
XXXVI. medzinárodný organový festival venovaný profesorovi Ivanovi Sokolovi.
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6. októbra 2006 v drevenom artikulárnom kostole sa uskutočnil koncert Spirituál kvintet. V interpretácii
tejto skupiny nám zazneli rôzne spirituály a gospely s biblickými motívmi. Mnohé piesne pre
návštevníkov koncertu boli známe. Koncertu sa zúčastnili aj ľudia z okolitých cirkevných zborov.
13. októbra 2006 Múzeum v Kežmarku v spolupráci s naším cirkevným zborom zorganizovalo už V.
ročník Dní židovskej kultúry. Pri tejto príležitosti sa večer v drevenom artikulárnom kostole uskutočnila
prednáška s videoprezentáciou „Židovský kalendár“, ktorú pripravil miestny farár Roman Porubän. Po
prednáške nasledovalo vystúpenie hudobnej skupiny z Bratislavy Pressburger Klezmer Band, ktorá
prezentovala tradičnú klezmerovú hudbu, doplnenú prvkami jazzu. Veľmi príjemný koncert bol
vyvrcholením V. ročníka Dní židovskej kultúry.
14. októbra 2006 v evanjelickom chráme Božom v Žiline sa uskutočnilo XI. dištriktuálne stretnutie žien
Východného dištriktu ECAV na Slovensku. Téma tohto stretnutia bola: „Slovo Božie a modlitba
v dnešnom uponáhľanom svete“. Z nášho cirkevného zboru sa tohto stretnutia zúčastnilo 9 žien.
19.-20. októbra 2006 cirkevný zbor v spolupráci s mestom Kežmarok, Slovenskou národnou knižnicou
v Martine a Maticou Slovenskou zorganizoval XLI. Literárny Kežmarok, ktorý bol venovaný Karolovi
Kuzmánymu pri jeho 200. výročí narodenia.
18. novembra 2006 13 presbyterov z nášho cirkevného zboru sa zúčastnilo stretnutia presbyterov
Východného dištriktu ECAV na Slovensku v Litovskom Mikuláši.
3. decembra 2006 Spevokol cirkevného zboru na 1. nedeľu adventnú zaspievaním troch piesní poslúžil
na Službách Božích v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Východná, v ktorom pôsobí naša rodáčka
sestra farárka Marcela Sabová, r. Kupská. Na týchto Službách Božích zvesťou slova Božieho poslúžil
Roman Porubän, zborový farár v Kežmarku. Popoludní sa spevokol zúčastnil slávnostnej prezentácie
CD nosiča „Ježiš náš priateľ“, na ktorej zaspieval dve piesne: Hospodin jest můj Pastýř od Antonína
Dvořáka a Jak jeleň túži od V. Novella.
10. decembra 2006 zborová diakonia zorganizovala adventné stretnutie pre dôchodcov, na ktorom bola
prislúžená sviatosť Večere Pánovej. Dôchodcov pozdravila aj staršia mládež zaspievaním jednej
piesne.
16. decembra 2006 staršia mládež zorganizovala pre deti vianočné pečenie perníkov, na ktorom sa mohli
oboznámiť s receptom, prípravou cesta, potrebnými pomôckami na ich výrobu a nakoniec si každý účastník
mohol vyskúšať upiecť jeden plech svojich vlastných perníkov, ktoré si zobrali ako odmenu domov, či
rovnako dobre poslúžili aj ako darček v domove dôchodcov Náruč, kde mnohých starých ľudí chutný balíček
potešil.
17. decembra 2006 v auditóriu lýcea sa uskutočnila vianočná besiedka s programom detí, ktoré navštevujú
vyučovanie náboženstva a detskú besiedku. Na záver programu bolo premietnuté rodičom video z pečenia
vianočných perníkov. Pri východe z auditória každý návštevník dostal jeden perníkový vianočný stromček.
22. decembra 2006 deti so svojím programom vystúpili v domove dôchodcov Náruč, kde odovzdali
napečené perníky.
24. decembra 2006 na štedrovečerných Službách Božích poslúžil spevokol a strašia mládež zaspievaním
piesne a zarecitovaním básne.
26. decembra 2006 sme sa zúčastnili slávnostného otvorenia gréckokatolíckeho kostola. Pri tejto príležitosti
cirkevný zbor odovzdal milodar na jeho dokončenie vo výške 26-tisíc Sk.
b) Moje aktivity, návštevy a rokovania.
Počas minulého roka som sa pravidelne zúčastňoval kňazských porád, ktoré sa konali v našom
senioráte a zasadnutí seniorálneho presbyterstva Tatranského seniorátu. Rovnako som sa zúčastňoval aj
pastorálnych konferencií Združenia evanjelických duchovných (ZED) Tatranského seniorátu, kde do
septembra som pôsobil ako jeho predseda. Po udalostiach, ktoré sa odohrali v našej cirkvi, nekandidoval
som ďalej na túto funkciu, ale prijal som funkciu tajomníka ZED Tatranského seniorátu. Do Valného
zhromaždenia ZED ECAV na Slovensku, ktoré sa konalo v Sliači 9. júna 2006, som bol aj členom Výboru
ZED, v ktorom som vykonával funkciu pokladníka a účtovníka. Týmto dňom mi zároveň končilo funkčné
obdobie. Aj tu som odmietol prijať nanovo túto funkciu, a to z mnohých dôvodov, ktoré sa udiali v cirkvi, vo
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výbore ZED a s ktorými som sa nestotožňoval. Vnímal som ich ako niečo, čo je nezdravé, ba priam až
pokrytecké (spôsob voľby biskupov v ECAV a všetky zákulisné ťahy okolo toho).
Okrem toho celý rok bol som administrátorom Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Levoča.
Administrovanie tohto cirkevného zboru som skončil tohto roku odovzdaním úradu sestre farárke Daniele
Štrbkovej 17. januára 2007. V meste Kežmarok pri mestskom zastupiteľstve pôsobím ako jeden z členov
Komisie kultúry a spoločenského života už tretie volebné obdobie. 22. septembra 2006 bol som zvolený na
Valnom zhromaždení Tvorby T v Kežmarku do jej predsedníctva.
22. januára 2006 zúčastnil som sa pohrebu brata farára Jána Bohdana Hroboňa. Posledná rozlúčka sa
konala v martinskom evanjelickom kostole.
28. januára 2006 zúčastnil som sa školenia satelitného prenosu ProChrist 2006 v Poprade Veľkej, kde
som prevzal aj nový videoprojektor.
31. januára 2006 prvé stretnutie s ING Zdenkom Baligom ohľadom pripravovanej výstavy rímskych
mincí, ktorá bola otvorená v mesiaci máj až december 2006
5. februára 2006 posledný výročný konvent Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Ľubica, ktorý 31.
decembra 2005 zanikol uznesením Dištriktuálneho presbyterstva VD ECAV na Slovensku.
12. februára 2006 výročný konvent CZ ECAV na Slovensku Levoča
14. februára 2006 zabezpečoval som a organizoval spoločné stretnutie farárov Tatranského seniorátu
spolu s farármi z Liptovsko-oravského seniorátu s profesorom Júliusom Krempaským.
18. marca 2006 zúčastnil som sa v Poprade zasadnutia vnútromisijného výboru Tatranského seniorátu.
19. marca 2006 úvod zborového dozorcu a zborových presbyterov v Levoči, ktorý vykonal senior
Tatranského seniorátu Ján Matis.
20. marca 2006 prehliadka objektu materskej škôlky vo Veľkej Lomnici, spolu s dozorcom CZ,
správcom a Ing. Miloslavom Neumannom.
1. apríla 2006 predsedníctvo cirkevného zboru spolu s delegátmi sa zúčastnilo seniorálneho konventu,
ktorý sa konal v novom cirkevnom zbore v Podolínci.
3. mája 2006 zúčastnil som sa jednania s riaditeľom levočskej nemocnice MUDr. Papcunom ohľadom
ďalšieho postupu reštitučného nároku.
11. apríla 2006 som pre ľubickú televíziu nahral príspevok k Veľkej noci, ktorý bol odvysielaný počas
veľkonočných sviatkov.
28. apríla 2006 jednanie s riaditeľom Štátnej filharmónie v Košiciach Mgr. Júliusom Kleinom ohľadom
zabezpečenia koncertu v Drevenom artikulárnom kostole.
26. júna 2006 stretnutie s riaditeľkou SNM – Spišského múzea v Levoči na Spišskom hrade ohľadom
zabezpečenia stretnutia spevokolov.
3. júla 2006 ako člen revíznej komisie na Biskupskom úrade VD ECAV na Slovensku zúčastnil som sa
revízie účtov.
6. júla 2006 som prevzal zreštaurované knihy pre lyceálnu knižnicu v Národnom archíve v Bratislave od
Doc. Ivana Galamboša.
23. júla 2006 na 6. nedeľu po Sv. trojici poslúžil som zvesťou slova Božie v Prahe v cirkevnom zbore
Českobratskej cirkvi evanjelickej v Kobylisích u Jákobova řebříku.
27. júla 2006 prebehlo v Kežmarku jednanie kórejským bratom farárom Lee, ktorý pôsobí v Prahe
jednanie o ďalšej spolupráci a duchovnej pomoci medzi jednotlivými zbormi.
28. júla 2006 zúčastnil som sa jednania v oblastnom reštaurátorskom ateliéri ohľadom ďalšieho
reštaurovania chórov v drevenom artikulárnom kostole.
6. augusta 2006 na 8. nedeľu po Sv. Trojici som poslúžil zvesťou slova Božie v cirkevnom zbore
v Liptovskej Kokave.
24. augusta 2006 prebehlo u primátora mesta Kežmarok jednanie ohľadom zabezpečenia
celoslovenského stretnutia: Duchovné hodnoty pre dnešok.
4. -7. septembra 2006 som sa zúčastnil teologickej konferencie, ktorá sa konala v Bratislave na EBF
UK s témou: Aktuálny Luther.
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18. septembra 2006 jednanie s riaditeľkou Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši ohľadom
zabezpečenia výstavy pri príležitosti 370. výročia vydania Cithary sanctorum.
30. septembra 2006 som sa zúčastnil jednania na starej fare v Liptovskom Mikuláši ohľadom podielov
CZ Kežmarok v Beckovskej vieske.
24. októbra 2006 pre Kuzmányho kruh v Banskej Bystrici som mal prednášku: Šopronský snem
a artikulárne kostoly na Slovensku.
26. októbra 2006 zasadnutie predsedníctva Torby T v Bratislave, jednanie s firmou Mediatech ohľadom
ozvučenia nového kostola.
26. novembra 2006 na 24. nedeľu po Sv. Trojici som poslúžil zvesťou slova Božieho v Českom
evanjelickom a. v. cirkevnom zbore v Prahe.
27. novembra 2006 som poslúžil zvesťou slova Božieho v Českom evanjelickom a. v. cirkevnom zbore
v Plzni, kde som sa stretol aj s rodinou Kopáczovou.
3. decembra 2006 na 1. nedeľu adventnú som poslúžil zvesťou slova Božieho v Cirkevnom zbore
ECAV na Slovensku Východná.
16. decembra 2006 som sa zúčastnil osláv 120 výročia založenia Spišského múzea v Levoči. Pri tejto
príležitosti som si prevzal cenu: Benefactor musei Scepusiensis za prezentáciu evanjelikov na Spiši
výstavou Z dejín luteránstva na Spiši.
c) Zborový list
I v tomto roku sa nám podarilo zborový list vydať 3-krát. Bolo to na Veľkú noc, Pamiatku reformácie
a Vianoce. Tohto roku zborový list dostal aj novú rubriku – Nielen pre deti, ktorá je predovšetkým venovaná
deťom, ale rovnako ju môžu pre svoje vlastné potešenie a otestovanie svojich vedomostí vyplniť aj dospelí.
Túto rubriku: Nielen pre deti ochotne pripravuje sestra Evka Ciriaková, za čo jej ďakujem. Okrem toho na
pokračovanie bude postupne uverejňovaný Veľký katechizmus Dr. Martina Luthera. Uvedomil som si, že
častokrát máme veľké medzery v základných evanjeliových pravdách. Veľký katechizmus by ich mal aspoň
sčasti vyplniť.
Boli by sme určite radi, keby sme od vás počuli, čo vás zaujíma a čo by ste chceli v Zborovom liste
si prečítať. Samozrejme, že máte možnosť napísať aj svoj vlastný príspevok, a tak sa podeliť spolu
s ostatnými členmi zboru o radosti, i starosti, ktoré prežívate v duchovnom živote, ale i iné zaujímavé témy.
Ohlasov na zborový list prichádza strašne málo, a tak neviem povedať, či ho robíme dobre alebo nie.
Niekedy si kladiem otázku, či peniaze, ktoré vynaložíme na tlač tohto periodika, by sme nemohli inak –
možno efektívnejšie – využiť. Za minulý rok na tlač Zborového listu sme vynaložili: 46.419,50 Sk. Je to dosť
vysoká čiastka. Formou milodarov a pokladničky, ktorá je umiestnená v novom kostole, sme vyzbierali:
12.053,- Sk. To je zase dosť nízka čiastka, ktorá nepokryje vytlačenie ani jedného čísla. Aj nad tým by sme
sa mali zamyslieť, že hoci zborový list v kostole dostávame zadarmo, predsa to nie je zadarmo.
Mnohým, ktorým zasielame Zborový list, hodnotia ho spomedzi zborových časopisov, ktoré
vychádzajú v našej cirkvi veľmi vysoko a pozitívne. Samozrejme, že domáci to nemáte možnosť ako
porovnať. Ale tým, ktorým zasielame toto periodikum, túto možnosť majú. Medzi nich patrí brat biskup Ján
Midriak, sestra seniorka LO seniorátu Katarína Hudáková a mnohí ďalší.
To, že v cirkevnom zbore už ôsmy rok funguje tento časopis, nie je samozrejmosť. Za tým sa skrýva
množstvo práce a prebdených nocí. Kto to neskúsil, tak si možno ani nevie predstaviť, čo všetko sa za tým
skrýva. Opýtajte sa tých, ktorí napríklad robia jazykové korektúry, čo je to za prácu, keď niekedy z večera do
rána treba prečítať skoro 60 strán. Preto sa chcem im, ale aj Jaroslavovi Šlebodovi, ktorý robí grafickú
úpravu, čo najsrdečnejšie poďakovať, pretože si uvedomujem, koľko času musia tomu venovať, aby
v cirkevnom zbore vyšlo jedno číslo Zborového listu. Pán Boh nech im naďalej v tejto práci požehnáva, dáva
múdrosť a veľa nápadov ako ho ešte vylepšiť.
d) www stránka (www.ecavkk.szm.sk)
Počas celého roku 2006 bola v prevádzke aj webová stránka cirkevného zboru, o ktorú sa staral do
augusta Jozef Bréda. No však táto stránka bola mŕtva. To znamená: nič sa na nej nemenilo, nič nové sa tam
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nepridávalo. Internetového návštevníka predovšetkým informovala o našich kultúrnych pamiatkach a ich
histórii. O cirkevnom zbore sa však z nej nič nedalo dozvedieť. Osobne ma to mrzelo, a tak som oslovil
Miroslava Božeka, môjho bývalého spolužiaka zo strednej školy, či by nebol ochotný vytvoriť novú webovú
stránku cirkevného zboru, ktorá by sa stala živou stránkou – sústavne aktualizovanou. Podarilo sa. Dnes na
tejto stránke sa dozviete o všetkých aktivitách, ktoré sa konajú v cirkevnom zbore, môžete si na nej stiahnuť
piesne spevokolu, Zborový list, video, obrázky, kázne a podobne. To, že táto stránka sa stala živou stránkou
,hovorí aj jej návštevnosť. Keď každý deň sa na ňu pozrie v priemere 7 ľudí, tak na internetový portál, ktorý
ponúka množstvo informácií, je to úspech. Novému správcovi prajem veľa Božej múdrosti a zaujímavých
nápadov, čím by sa do budúcnosti ešte viacej zatraktívnila táto stránka.
e) Cvičenie pre ženy
Od januára do decembra s dvojmesačnou prestávkou cez prázdniny sa ženy stretávali
jedenkrát týždenne v telocvični Gymnázia P. O. Hviezdoslava na cvičení pri hudbe.
Zúčastňovalo sa ho v priemere cca 12 žien, určite by privítali medzi sebou aj ďalšie cvičenky.
(Súčasne je toto aj pozvánka pre tie ženy a samozrejme i mladé dievčatá, ktoré sa ešte nerozhodli a
doteraz neprišli. Na veku nezáleží, všetky od 8 do 80 rokov sú vítané.)
Cvičenie v prvom polroku prebiehalo pod vedením Moniky Schulteovej, od septembra Zuzany
Szutorovej.
Náplňou utorkových stretnutí je predovšetkým pohyb, ktorý je balzamom nielen pre telo, ale aj
pre dušu. Úvod patrí krátkej modlitbe, potom prebieha spomínané cvičenie pri hudbe a po cvičení malé
(samozrejme nepovinné) zastavenie na šálku čaju v lýceu. Ale i toto krátke posedenie máva svoje čaro.
Hlavne vo sviatočnom či predsviatočnom období, ako sú fašiangy, Veľkonočné sviatky, Vianočné
sviatky, oslava okrúhlych narodením, príchod malého človiečika do rodiny, ale i celkom obyčajné,
bežné drobné radosti tej – ktorej cvičenky, s ktorými sa podelí s ostatnými ženami.
Správu pripravila: Želmíra Neumanová
f) Spevokol
Zborový spevokol sa v roku 2006 pravidelne stretával každú stredu o 1800 h v auditóriu lýcea
pod vedením brata farára Romana Porubäna. Každá skúška sa začínala hlasovou rozcvičkou a potom
pokračovala nácvikom nových piesní alebo pozostávala z opakovania starých chorálov. Samozrejme,
že na týchto stretnutiach nechýba krátke zamyslenie nad Božím slovom a modlitba, ktorú si pripravujú
jednotliví členovia zborového spevokolu. V rámci cirkevného roku sme vystúpili nielen v domácom
cirkevnom zbore, ale aj mimo jeho územia. Zborový spevokol počas roka svoju prácu prezentoval 32
vystúpeniami.
Počet aktívnych členov spevokolu je 28. Chcem sa poďakovať všetkým členom spevokolu za
ochotu a trpezlivosť pri nacvičovaní piesní, ale zároveň chcem pozvať medzi nás aj nových členov, ktorí
by túto službu vykonávali s láskou v službe evanjelia Ježiša Krista.
Za posledné roky sa nám podarilo nacvičiť mnohé známe skladby od svetových autorov, ktoré
nie sú jednoduché a niekedy sme potrebovali na ich nacvičenie niekoľko mesiacov, aby sme si boli istí
s nástupmi v určitých taktoch. Kvalitu nášho spevokolu môžete sami posúdiť. Nie vždy sa nám podarí
všetko zaspievať tak, ako by sme si to priali, ale i napriek tomu zvesť evanjelia, ktorá je obsiahnutá
v piesni, môže zaznieť pre nás samých, ale i pre tých, ktorí nás počúvajú. A to je to dôležité, že tú
radostnú zvesť chceme prinášať tomuto svetu tým darom, ktorým nás pán Boh obdaril a ním je spev.
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Tabuľka aktivít zborového spevokolu
Cirkevný zbor Kežmarok
1. 1. 2006
6. 1. 2006
15. 1. 2006
2. 3. 2006
13. 3. 2006
14. 3. 2006
16. 3. 2006
14. 5. 2006
21. 5. 2006
25. 5. 2006
4. 6. 2006
11. 6. 2006
15. 10. 2006
31. 10. 2006
2. 11. 2006
10. 12. 2006
24. 12. 2005
25. 12. 2005
31. 12. 2005

-

Mimo územia zboru

Nový rok
22. 9. 2006 Zjavenie Krista Pána Mudrcom
2. nedeľa po zjavení – Misijná
3. 12. 2006 5. nedeľa pôstna
3. 12. 2006 Zelený štvrtok
Veľký piatok
Veľkonočná nedeľa
I N É A K C I E:
4. nedeľa po Veľkej noci
23. 9. 2006 Konfirmácia
Vstúpenie
19. 10. 2006 1. slávnosť Svätodušná
Sv. Trojica – úvod zb. presbyterov
Poďakovanie za úrody zeme
Pamiatka reformácie
Pamiatka zosnulých
2. nedeľa adventná
Štedrý večer
1. sviatok vianočný
Silvester

S O B Á Š E:

370. výročie Cithary Sanctorum
– Levoča
Východná 1. nedeľa adventná
Slávnostná prezentácia CD
nosiča – Ježiš náš priateľ – vo
Východnej
200. výročie narodenia Karola
Kuzmányho
XLI. Literárny Kežmarok

Pohreby:
22. 4. 2006 Ernest Kiss
Jana Brijová
15. 7. 2006 Silvio Heidisch
Dana Slivinská
26. 7. 2006 Jaroslav Konopeus
Mária Kozubjiaková
16. 9. 2006 Rastislav Mazurek
Zdenka Kernerová
23. 9. 2006 Boris Petrík
Daniela Dufalová

23. 5. 2006 6. 8. 2006 27. 9. 2006 -

Alžbeta Schwartzová
Juraj Debre
Pavol Wolf

4. Práca výchovná
a) Náboženská výchova
Deti na vyučovanie náboženstva aj v tomto roku chodili do lýcea. 1. – 4. ročník sa stretával vo
štvrtok a viedla ho pani učiteľka Mária Šimanská. 5. – 8. ročník sa stretával v stredu a 9. ročník
vo štvrtok. Vyučovanie viedol Roman Porubän, zborový farár.
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V školskom roku 2005/2006 sa náboženská výchova nevyučovala na Gymnáziu P. O.
Hviezdoslava vzhľadom na to, že na evanjelické náboženstvo sa prihlásili iba dve žiačky. Mali však
možnosť navštevovať vyučovanie náboženstva na hotelovej akadémii každý piatok ráno o 700 h. Túto
možnosť využila len jedna – nekežmarčanka, ktorá dochádzala zo Šváboviec. V školskom roku
2006/2007 sa tiež na gymnáziu náboženstvo nevyučuje. Prihlásili sa iba traja žiaci. No však všetci
navštevujú hodiny náboženstva na hotelovej akadémii v stredu ráno o 700 h. Chcem len podotknúť takú
kuriozitu, že Kežmarčania majú problém ráno vstať. Hoci pomaly niektorí bývajú v tesnom susedstve
školy, pravidelne meškajú. Je zvláštne, že tento problém nemajú tí, ktorí dochádzajú zo Štrby,
Šváboviec, Slovenskej Vsi a niektorí musia ráno vstávať o 430 h, aby o 700 hodine mohli byť na
náboženstve. Vážim si to.
Vyučovanie náboženstva v Ľubici prebieha v utorok, ktoré vedie brat farár Roman Porubän.
Prvý stupeň, na ktorom sú štyria žiaci, preberajú učebnicu Prameň a na druhom stupni preberáme témy
podľa učebnice evanjelického náboženstva Naša cesta. Na druhom stupni sa náboženskej výchovy
zúčastňuje 13 detí.
b) Detské Služby Božie
Detské Služby Božie /nedeľná besiedka/ sa z Božej milosti v roku 2006 konali pravidelne každú
nedeľu okrem jednej nedele v mesiaci a letných prázdnin, a to 27-krát. DSB prebiehali počas hlavných
Služieb Božích v priestoroch budovy lýcea. DSB viedli ses. Janka Guldenová, Slávka Jankurová a Eva
Ciriaková. Deti boli rozdelené do dvoch skupín, na väčšie (VD) a menšie deti (MD) s priemerným
počtom 16 /MD-8, VD-8/. Hlavnou náplňou DSB bol výklad biblickej lekcie, ktorý bol spojený s rôznymi
aktivitami súvisiacimi s preberanou témou /kreslenie, vystrihovanie, výroba darčekov, hry, kvízy, ale aj
nacvičovanie programu pre mamičky, vianočného programu a pod./.
V roku 2006 boli preberané príbehy o kráľovnej Ester, prorokovi Eliášovi, Skutky apoštolov –
VD, Ježišove divy a zázraky, podobenstvá, prvé kapitoly Starej zmluvy – MD. Pri výučbe boli použité
materiály pre deti z vydavateľstva Porta libri, americké flanelografy a materiály z Detskej misie. Zvlášť
sa tešíme z jednej akcie, ktorú pripravila staršia mládež pre všetky deti z CZ, na ktorej sa zúčastnilo 35
detí, a to pečenie vianočných medovníkov. Výnimočná bola v tom, že to bola nová akcia a všetci sme
boli v očakávaní, ako dopadne. Pán Boh sa k nám aj teraz priznal a my sme mohli prežiť spolu s deťmi
požehnané spoločenstvo nielen pri pečení medovníkov, ale aj pri výklade Božieho slova, ktoré nás
počas stretnutia sprevádzalo.
Správu za deti vypracovala: Eva Ciriaková
c) Práca s dorastom:
V uplynulom roku sme sa s dorastencami stretávali pomerne viac len v sobotu, pretože
spoločných akcií mimo Kežmarok bolo akosi pomenej. Nový rok sme začali dospávaním
Silvestrovských osláv v lýceu a takmer všetci sme sa stretli na novoročných bohoslužbách. 27. – 29.
januára zúčastnili sme sa ICE SHOW vo Veľkom Slavkove, kde sme sa dostatočne vybláznili v zimných
tradičných i adrenalínových športoch. Každý večer bol pre nás pripravený duchovný program. Tieto
stretnutia s inými mladými ľuďmi v rovnakom veku, ako sú naši dorastenci, nám dosť dávajú. Zakaždým
si nájdeme nových priateľov a vydáme zo seba dostatočné množstvo energie, ktoré však žiaľ nie vždy
stačí na to, aby sme na večernom programe sedeli ticho. Určite je to dobrý čas pre rozhovory, pretože
máme na seba viac času než v sobotu, keď sa stretávame v zborovej miestnosti. Na podobných
stretnutiach sa môžeme dorastencom venovať individuálne. Organizátori sa vždy postarajú o to, aby
boli mladým k dispozícii aj „cudzí“ duchovní poradcovia. Preto na takéto akcie by malo chodiť čo najviac
dorastencov a konfirmandov z nášho cirkevného zboru. Potrebujeme tráviť čas s kresťanmi –
rovesníkmi, a nielen so svojou partiou z ulice.
Hoci v roku 2006 boli usporiadané dva Konfidni, venované skutočne len konfirmandom, akosi
sa tí naši nezúčastnili ani jedného. Prvý bol 8.5. vo Veľkom Slavkove a ten druhý 30.9.
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v Markušovciach. Mne samej je to veľmi ľúto, že podobné akcie sa nedokážu dostatočne spropagovať
a že sa ani nenájde ten, kto by ich pre konfirmandov predstavil v atraktívnom svetle.
Cez letné prázdniny som tu nebola prítomná, a tak ani zvyšok dorastencov sa veľmi nestretával.
No našli si čas, aby sa aspoň v menšom počte vybrali na Campfest do Tatranskej Lomnice a strávili tam
krásny a požehnaný čas spolu s tisíckami iných mladých ľudí z celého Slovenska i zahraničia. Po
prázdninách v septembri sme sa vedúci rozhodli, že by sme medzi nás chceli pozvať „nových“
dorastencov, čo sa nám aj podarilo. Náš počet sa takmer zdvojnásobil, no netrvalo to dlho, i keď sme sa
pokúšali pripraviť pre nich dobrý program. Hoci často prichádzajú noví, zostávame takmer vždy tí istí.
Silvester sme opäť strávili spolu. Bol síce pripravený program aj pre mladších dorastencov, no
ten opäť nebol dostatočne zviditeľnený a v lýceu sme sa tak stretli v bežnom počte i zložení. No aj
napriek malému počtu sme sa spolu dokázali silvestrovsky zabaviť, a to aj bez akéhokoľvek alkoholu či
iných omamných látok a práve z tohto som mala najväčšiu radosť. Hoci by to pre kresťanskú mládež
malo byť úplne samozrejmé, nie je to tak, a je to skôr zázrak Boží, že sa nám to podarilo.
I keď to možno do takejto správy nepatrí, chcela by som na tomto mieste vyjadriť môj smútok
z toho, že sa v našom cirkevnom zbore nenájde dospelý, ktorému by dorast skutočne ležal na srdci
a ktorý by sa mu s celým svojím srdcom chcel aj venovať. Doterajší vedúci sme všetko len študenti,
ktorí toho popri škole veľa nestíhajú a hoci nám na dorastencoch záleží, delí nás od nich len malý
vekový rozdiel na to, aby sme na jednej strane v nich vzbudzovali rešpekt a autoritu a na druhej strane
na to, aby sme im vedeli porozumieť a správne im podávať Božie pravdy. Nečudo, že sa naše stretnutia
potom menia len na takmer svetské hry a duchovný program pokulháva, pretože my sami sme ešte
mladí vo viere a nemôžeme odovzdávať niečo, čo ani sami nemáme.
Viem, že to nemal byť zmyslom tejto správy, ale bolo povedané, že konvent je určený na to, aby
sa cirkevníci ozvali, ak im niečo prekáža. Keďže tu osobne na konvente nebudem (ideme
s dorastencami opäť na ICE SHOW do Veľkého Slavkova), nemohla by som sa ozvať. Už viackrát sme
sa na tomto s ostatnými vedúcimi zhodli, že by sme sa vôbec nebránili, keby sa našiel niekto starší,
ktorý má tú túžbu slúžiť a my by sme mu s radosťou so všetkým pomáhali. Viem, že sa dá na to
argumentovať aj tým, že doteraz všetko fungovalo a vždy sme mali len takých mladých vedúcich, no
fakt je ten, že tak ako rýchlo plynie čas, tak isto rýchlo sa menia aj naše deti a tie dnešné potrebujú
oveľa viac než tie spred pár rokov. A v našom cirkevnom zbore začínajú mladí úspešne miznúť
z kostolných lavíc. Myslím si, že by sa tomu ešte dalo zabrániť!
Keď som už všetko okritizovala, tak chcem sa aj zo srdca poďakovať za umožnenie telocvične
v sobotu, pretože som predtým bola chvíľami skutočne rada, že sa stretávame v takom malom počte,
lebo sme mali aj veľmi malé priestory. Za toto vám patrí moja vrelá vďaka!
Kežmarský dorast mi veľmi leží na srdci a mám všetky deti úprimne rada, preto chcem pre nich
len to najlepšie. Dúfam, že toto je postoj celého cirkevného zboru.
Správu pripravila: Mária Liptáková
d) Práca s mládežou:
Biblické hodiny pre mládež sa v roku 2006 konali skoro pravidelne každý piatok so začiatkom o
18.00 hod. v zborovej miestnosti alebo na farskom úrade s priemerným počtom mládežníkov 6. Biblické
hodiny viedol brat farár. Program stretnutí mládeže obsahoval štúdium Biblie a pokračovanie
postupného výkladu od 11. kapitoly po 12. kapitolu 1.knihy Mojžišovej. Počas stretnutí mládeže
nechýbal spev kresťanských mládežníckych piesní, vzájomné rozhovory a stolné hry (futbal, tenis).
O stretnutia mládeže počas letných prázdnin akosi nebol záujem. Väčšinou som ich trávil sám
so sebou. Počas letných prázdnin sme sa od 17. – 24. júla zúčastnili mládežníckeho výletu v Prahe, kde
sme poslúžili na bohoslužbách Českobratskej cirkvi evanjelickej na Kobylisích zaspievaním piesne. Od
septembra sme sa venovali rôznym témam ako napríklad – Bolesť ako Boží dar, Hľadanie zmyslu
života, Nie si tu náhodou, Čo je hnacou silou nášho života a podobne, ktoré otvárali celkom dobrú
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diskusiu do praktického života kresťana. Mládež sa aj počas roku 2006 stretávala, prípadne
reprezentovala svojou účasťou na Službách Božích a na rôznych akciách, ktoré organizoval samotný
cirkevný zbor.
Prečo je nás tak málo? Túto otázku si iste už mnohí položili. Samozrejme, že by sme boli radi,
keby nás bolo viac. Čoraz viacej nadobúdam presvedčenie, že tieto čísla ani tak nezáležia od toho, aký
super dokážeme urobiť program, a tak vzbudiť na chvíľu nadšenie pre Božie veci u mladého človeka. Aj
toto nadšenie ako pri každej novej veci sa po určitom čase pominie a my častokrát nemáme ani
dostatok fyzických síl, aby sme stále niečo nové a nové tvorili, a tak sa snažili predbehnúť tento svet.
Uvedomme si, že on už nás dávno predbehol. Kristus však zostáva ten istý včera, dnes i naveky
a netreba Ho vylepšovať ani obaľovať do pozlátok atrakcií. To je práve to, čím sa odlišujeme od tohto
sveta. No túto skutočnosť si uvedomujú iba tí mladí ľudia, ktorým bola od malička doma vštepovaná
kresťanská výchova a nielen to, ale predovšetkým boli vedení k osobnému vzťahu s Ježišom Kristom.
Iba tí zostávajú ako stálice, pretože na hodnoty života sa pozerajú cez meradlo Kristovho evanjelia.
A čo tí ostatní? Zápasíme aj o nich predovšetkým na modlitbách, ale nemôžeme im na nohu priviazať
guľu, ktorá by im nedovolila odísť z mládeže či cirkvi preč do sveta. Doba v ktorej žijeme, je ťažká
a určite ešte mnohí odpadnú. Niekedy ma až desia slová, ktoré povedal Ježiš Kristus: „Ale keď príde
Syn človeka, či nájde vieru na zemi?“ (L 18,8) To nie je výstraha len pre mladých ľudí, tieto slová
napomenutia rovnako platia aj pre nás.
e) Staršia mládež
V roku 2006 sa aj tzv. staršia mládež stretla z Božej milosti 5-krát, a to na výlete do V. Tatier –
Rainerova a Zamkovského chata, pri filmovom predstavení filmu s kresťanskou tématikou Narnia - Lev,
skriňa a čarodejnica, pri príprave stretnutia pre deti - Pečenie vianočných medovníkov a pri samotnom
pečení medovníkov, ktorými mohla obdarovať všetkých účastníkov Vianočnej besiedky.

5. Hospodárenie cirkevného zboru za rok 2006
Zaiste nemusím nikomu pripomínať, že od januára 2006 došlo k zlúčeniu Ľubického
cirkevného zboru s naším zborom. Čo z toho vyplýva? Trochu som zalistoval v štatistikách a môžem
konštatovať, že v širokom okolí sme sa stali snáď akýmsi „mega“ zborom. Veď majetok tohto zboru je
rozložený v jedenástich katastrálnych územiach. Celkovo v správe máme 27 samostatne stojacich
objektov, z toho 10 kostolov, budovu fary, 5 objektov slúžiacich školským účelom, 8 objektov v nájme
právnických či fyzických osôb využívaných na rôzne účely. V troch objektoch je vytvorených 11
nájomných bytov. Ak k tomu prirátame majetok lesného a pôdneho fondu, ktorý tvorí niekoľko desiatok
hektárov, môžem vyjadriť svoj názor, že je toho dosť. Kompletný sumár lesného a pôdneho fondu si
vyžaduje určitý čas pre zistenie celkového stavu, hoci neraz sme prekvapení, že to, čo bolo na liste
vlastníctva zapísané, už nie je pravdou, a to hlavne v tých katastrálnych územiach, kde sa uskutočnila
ROEP. Je preto potrebné neustále sledovať a pripomienkovať vzniknuté nezrovnalosti s pôvodnými
listami vlastníctva a stavom po obnovenej evidencii pozemkov. V minulom roku sa zistilo, že zbor má
podiel aj na majetku v Beckovskej Vieske, ktorého hodnota v súčasnosti nie je známa k podielu vkladu,
ktorý dal zbor v roku 1942 formou financií vo výške 100.000,- korún. Celkový vklad všetkých vtedajších
podielnikov do správy majetku predstavoval čiastku. 8,300.000,- korún. K nakladaniu s týmto majetkom
bol podľa zmluvy potrebný súhlas podielnikov, no po reštitúcii generálna cirkev akosi na to pozabudla
a čo - to už aj z neho minula. Na vyriešenie situácie ohľadom tohto majetku boli zvolané dve stretnutia,
na ktorých sa hľadal spôsob správcovstva a využitia majetku, ako aj určenia výšky podielu jednotlivých
podielnikov. Oboch stretnutí sme sa ako podielnici zúčastnili, a to v Liptovskom Mikuláši a Starej Turej..
Majetok, ktorý je predmetom zdaniteľného príjmu, je v užívaní subjektov, s ktorými je
podpísaných celkom 28 platných zmlúv o nájme a podnájme nebytových priestorov a prenájme pôdy,
8 zmlúv o nájme bytových priestorov a dve zmluvy sú predmetom prípravy k podpisu. Doterajšie
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nájomné zmluvy v bytových priestoroch je potrebné prepracovať a určiť rovnaké a jasné pravidlá medzi
nájomcami a prenajímateľom.
Veľa času bolo treba venovať reštitúciam. Majetok, ktorý nebol v predchádzajúcom období
reštituovaný, sme sa snažili dožiadať podľa posledného reštitučného zákona. Podané boli výzvy
povinným osobám, no úspech sa dostavil len čiastočne. Slovenský pozemkový fond vydal dve parcely
v kat. území Veľká Lomnica a Vojenské lesy a majetky š.p. Kežmarok vydali tri lesné pozemky v kat.
území Ľubica. Najväčším problémom je množstvo pozemkov v kat. území Ľubica, na ktoré
pravdepodobne pominul právny nárok z dôvodu osvedčenia, prídelu pozemku alebo boli predmetom
dedenia a výzvu na ich vydanie bolo nutné uplatniť podľa skôr platného reštitučného zákona.
Samostatnou kapitolou sú pozemky vo Vojenskom výcvikovom priestore Javorina, na ktoré naše
zákony, ba i predstavitelia cirkvi nemysleli, hoci niekoľkokrát im to bolo spomenuté. Na niektoré podané
výzvy v stanovenom termíne neboli reakcie zo strany povinnej osoby, preto na dve z nich podal zbor
žalobu prostredníctvo súdu.
Nakoľko väčšina členov zboru má len malé znalosti o technickom stave majetku a z tejto krátkej
analýzy môže si vytvoriť len aký - taký obraz o jeho veľkosti, preto neraz adresovaná kritika o spôsobe
jeho nakladania a využitia je neopodstatnená hlavne s poukazom na množstvo finančných prostriedkov
v zbore. Určite u niektorých členov zboru má na to vplyv aj sedemmiestne číslo v príjmovej časti zboru.
Položme si však otázku: je to veľa, alebo málo v porovnaní so skutočnou hodnotou celého majetku?
Úsudok nech si vytvorí každý sám.
Práce uskutočnené v roku 2006
Kežmarok
Nový kostol - z dôvodu značného poškodenia medziokenných stĺpov a veľkého množstva
vypraskaného gitu či poškodených skiel na oknách pristúpilo sa v mesiaci máj k oprave. V prvom rade
sa opravili poškodené nadokenné oblúky a medziokenné stĺpy, ktoré sa po oprave natreli farbou.
Potom bolo nutné odstrániť starý git z kovových okenných rámov a demontovať staré sklá. Po vyčistení
a natretí rámov boli vsadené nové okenné tabule s väčšou hrúbkou oproti pôvodným. Na vytmelenie sa
použil silikónový tmel z dôvodu väčšej odolnosti voči poveternostným vplyvom. Takto boli opravené
všetky okná v celkovom počte 12 ks veľkých a 2 menšie. Najväčším problémom bolo, že práce sa
uskutočnili za pomoci horolezeckej techniky, čo bolo veľmi náročné, no z ekonomického hľadiska
výhodnejšie. Celá oprava trvala jeden mesiac od 15. mája do 15. júna. V tomto období sa uskutočnila
aj rekonštrukcia elektroinštalácie lode kostola.
ZUŠ – oprava fasády a výmena okien na objekte školy bola druhá väčšia akcia z opráv
uskutočnených v roku 2006. Po vybavení povolení a dohode s vedením školy so samotnou realizáciou
prác sa začalo koncom školského roka. Od 28. júna sa postupne vymenili všetky okná a vchodové
brány. Od 14. júla sa začalo s vnútorným vyspravovaním špaliet a osadzovaním okenných parapet.
Samotná oprava fasády začala 2. septembra a práce pokračovali až do polovice decembra. Kompletne
sa opravila celá fasáda, oplechovali sa všetky rímsy, vymenili parapety, dažďové žľaby a zvody.
Z dôvodu finančného krytia niektoré práce sa mali realizovať v tomto roku, no po dohode firma práce
realizovala v predstihu z dôvodu dobrého počasia do konca roka. A tak zostal neurobený len náter
fasády zo severozápadnej strany.
Drevený kostol – pokračovalo sa v reštaurovaní malieb na parapete organového chóru
pracovníkmi Reštaurátorských ateliérov Levoča. Pravidelná revízia zabezpečovacích zariadení PCO,
EZS, kontrola hasiacich prístrojov
Lýceum – Pred samotnou výstavou mincí bolo nutné vyriešiť osvetlenie vitrín. Po zakúpení
potrebného materiálu sa práce uskutočnili svojpomocne. Z miestnosti auditória sa dal reštaurovať
závesný obraz „Ukrižovanie“. Pravidelná revízia zabezpečovacích zariadení PCO, EZS, hasiacich
prístrojov a hydrantov.
Hotelová akadémia – výmena regulátora plynu a ventilov – odstránenie závady po revízii.
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Gymnázium – oprava poškodeného rozvodu kúrenia, montáž dverí a schodiska do telocvične.
Huncovce
Kostol – náter veže kostola, pravidelná elektrorevízia
Rakúsy
Kostol - vyčistenie organu, pravidelná elektrorevízia
Veľká Lomnica
Kostol - projektová dokumentácia generálnej opravy strechy, pravidelná elektrorevízia
Objekt Plučinský – výmena vstupnej brány do objektu
Objekt AWT – rekonštrukcia kúrenia, elektroinštalácie, sociálneho zariadenia, oprava omietok
po rekonštrukcii, oprava vstupu a vstupných dverí.
Objekt byty – výroba brány a stĺpikov oplotenia za účelom zamedzenia parkovania na našom
pozemku
Ľubica

Kostol - koncom júna sa uskutočnil náter veže, dažďových zvodov a namontoval príklop na
výstupné okienko veže. V mesiaci august sa vymaľovala časť interiéru kostola a koncom novembra
Reštaurátorské ateliéry Levoča urobili prieskum oltára za účelom jeho opravy. Za poskytnutie a stavbu
lešenia pri prieskume patrí poďakovanie bratovi Jendrušákovi.
Bytové jednotky - montáž vodomeru, vonkajšia oprava odpadu z bytu p. Vdovjaka. Zameranie
a nákres pôdorysu v bytových jednotkách za účelom zistenia skutočného stavu obytných plôch. Za túto
prácu chcem poďakovať nášmu presbyterovi Ing. arch. Miloslavovi Neumannovi, pri ktorej strávil veľa
svojho času.
Tvarožná
Objekt fary - montáž vonkajších pieskovcových parapet, vyhotovenie geometrických plánov za
účelom usporiadania vlastníctva – reštitúcie
Vrbov
Kostol – príprava dokumentácie, získanie povolení za účelom odvodnenia objektu kostola.
Spomenuté sú tu len väčšie práce, no uskutočnilo sa aj veľa menších a drobných opráv,
ktorých rozpis by bol minimálne na jednu stranu.
Všetky tieto práce boli vykonávané na základe zmlúv o dielo, objednávok, ako aj členmi zboru.
Služby a revízie boli zabezpečované prostredníctvom zmluvných partnerov.
Cirkevný zbor mal od 01.01.-31.05.2006 v trvalom pracovnom pomere troch zamestnancov a od
01.06.- 31.12.2006 päť zamestnancov. Jeden zamestnanec mal počas celého roka skrátenú pracovnú
dobu, ostatní pracovali na plný úväzok.
Okrem zamestnancov od januára do apríla v zbore pracovali aj 4 pracovníci na absolventskej
praxi. Od mája do konca roka sa na aktivačnej činnosti striedalo 7 ľudí. Títo pracovníci a dvaja
zamestnanci zamestnaní od júna cez projekt „Výzva“ pracovali v lyceálnej knižnici. Lesný hospodár
pracoval pre zbor počas roka na základe dohody o vykonaní práce.
Tak ako v predchádzajúcich rokoch ,aj v roku 2006 na mzdu pracovníčky knižnice prispieval
BÚ VD Prešov 30% a GBÚ Bratislava 50%.
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Náklady na jednotlivé práce boli nasledovné:

Zbor

Objekt
Červený
kostol

Kežmarok

Základná
umelecká
škola
Drevený
kostol
Hotelová
akadémia

Popis vykonaných prác

Sk

Oprava a presklenie okien
Rekonštrukcia elektroinštalácie - organového chóru a vstupu veže
(práce uskutočnené v roku IV. 2005 – I.2006)
Rekonštrukcia elektroinštalácie – loď kostola
Výmena všetkých okien a vstupných brán
Výroba a osadenie vnútorných parapet
Vnútorné vyspravenie omietok okolo okien a dverí
Oprava fasády
Reštaurátorský prieskum a reštaurovanie malieb na parapete
organového chóru
Výmena regulátora plynu

Fara

Huncovce

Kostol

Náter veže kostola

Rakúsy

Kostol

Oprava organu – náklady spojené s opravou kompenzované
dodaním drevnej hmoty z vlastného hospodárenia

Gymnázium

4.444,264.300,41.650,135.775,1,646.671,430.000,10.639,-

Reštaurovanie kníh a tlačí – knižnica
Reštaurovanie obrazu – auditórium
Osvetlenie vitrín v expozičnej miestnosti knižnice
Oprava kúrenia
Vyhotovenie dverí a schodov do telocvične
Osadenie betónového základu

Lýceum

392.700,26.984,-

192.320,152.730,14.957,21.713,36.143,4.606,
15.095,-
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0,-

Veľká
Lomnica
Ľubica

Objekt –
Plučinský

Výmena brány do objektu (nefakturované do 31.12.2006)

0,-

Objekt AWT

Rekonštrukcia objektu. (práce uskutočnené nájomcom – náklady
kompenzované výškou nájmu za rok 2006 v sume 150.000,-Sk)

0,-

Kostol

Príprava projektovej dokumentácie – generálna oprava strechy

Objekt bytov

Výroba brány a plotových stĺpikov (nefakturované do 31.12.2006)

Kostol

Náter veže a dažďových zvodov, zhotovenie príklopu na výstupnom
okienku na vežu
Vymaľovanie časti interiéru
Reštaurátorský prieskum oltára

Bytové
jednotky

Montáž vodomeru a oprava kanalizácie

Tvarožná

Zhotovenie geometrických plánov - reštitúcie
Objekt - fara

Montáž pieskovcových parapiet

66.000,0,50.575,0,40.000,2.178,12.000,2.400,-

SPOLU:
3,563.880,Aj v roku 2006 sme vypracovali a zaslali žiadosti na Ministerstvo kultúry SR – odbor
programovej podpory v programe – Obnovme si svoj dom sedem projektov Z celkového počtu nám boli
poskytnuté prostriedky na financovanie štyroch projektov a to:
- reštaurovanie závesného obrazu „ Ukrižovanie“
100.000,-Sk
- obnova fasády lýcea
60.000,-Sk
- reštaurovanie malieb na parapete organového chóru v DK
200.000,-Sk
- odvodnenie kostola vo Vrbove
400.000,-Sk
Celkom poskytnutá dotácia predstavuje sumu 760.000,-Sk. Zbor je viazaný pri realizácii týchto projektov
použiť vlastné zdroje vo výške 10% z poskytnutej dotácie.
Zamietnuté boli nasledovné projekty:
- generálna oprava organu vo Vrbove
- oprava strechy kostola vo Veľkej Lomnici
- obnova kostola v Tvarožnej

Prevádzkové náklady :
Náklady
Voda
Elektrická energia
Plyn
Telefón, internet
Inkaso
Poistenie
PCO
Požiarna ochrana
Dopravné náklady
Odvoz odpadu
Revízie
Drobné opravy

Popis
lýceum, fara, objekt Hradná 32,Tvarožná, Ľubica
všetkých objektov mimo fary
lýceum, internát
farský úrad a fara
fara / plyn, elektrika
budov, auta – zákonné a havarijné
lýceum, drevený kostol a nový kostol
požiarny technik
služobné auto, objednávky autobusu, auto - lesný hospodár
fara a lýceum
PCO, EPS, has. prístrojov, komínov, auta – povinná, elektrorevízie
auta, opravy v objektoch ,hasiace prístroje a hydranty
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Sk
69.116,145.245,225.370,40.312,95.553,186.910,5.052,7.165,41.015,3.914,44.630,13.407,-

Ad. pomôcky
Mzdy
Odvody
Dane
Preddavky
Iné výdaje
Čistiace prostriedky
Školenia
Stravné lístky
Poplatky za
SPOLU :

kanc. potreby, toner, poradca podnik., zákony, MRP, kopírka
pracovníkov zboru, lesného hospodára
zdravotná poisťovňa, sociálna poisťovňa, úrazové
z nehnuteľností, mzdy, úroku, zisku, DPH
daňový bonus
bohoslužobné, nákup k dohodám na aktivačnú činnosť
detská besiedka, JPK ProChrist
príplatok zamestnávateľa 55%
poštovné, účty, overovanie listín, kolkové známky, autorádio

Technické a materiálové vybavenie zboru :
Druh
Multimediálny projektor
DVD prehrávač
PC zostava – FÚ
Domová vodáreň, hadica
Poťahová látka na mince
Varná kanvica – kuchynka
Foto rámiky mincí – album
Taniere, príbory – kuchynka
Číslicové tabuľky NK
Stojanová lampa k organu NK
Strešný nosič – auto
Spolu výdaj:

32.197,467.707,235.579,80.313,2.560,13.771,4.362,1.729,41.608,19.762,1,777.277,-

Náklady pri rôznych príležitostiach:

Sk
20.000,3.500,8.900,10.614,2.550,410,1.160,2.191,1.100,812,1.536,52.773,-

Náklad
Sk
Výlet mládeže
41.100,Výlet členov zboru
66.000,Kurz organistov
13.474,Veľká noc
3.964,Duchovné hodnoty
845,Vianoce
2.259,Vylepovanie plagátov - akcie
1.175,Koncert NICE - Lotyšsko
620,Detská besiedka – záver škol. roka
571,Gratulácie, návštevy, stretnutia
3.555,Spolu výdaj:
133.563,-

Lesné hospodárenie
V roku 2006 hospodárenie na lesnom majetku bolo zamerané hlavne na spracovanie dreva
napadnutého podkôrnym hmyzom a doposiaľ nespracovaných vývratov. Celkom v lokalite Strážky kat. územie Kežmarok (porast 8K 10, 9G 10) sa takto spracovalo 363,910m 3 drevnej hmoty. V lokalite
Pod Fľakom – kat. územie Tatranská Lomnica nebola žiadna ťažba.
Zo spracovaného dreva v roku 2006 bol z predaja 296,520m3 príjem 476.360,-Sk. Zvyšok
odpredaného dreva v množstve 67,390m3 bude predmetom príjmu v roku 2007. Po spracovaní dreva
boli ťažobné plochy vyčistené od haluziny.
V mesiaci november bol porast K10 A–I a F10 a G10 o výmere 3,87ha celoplošne vykášaný
a opatrený náterom cervakol proti obhrýzaniu lesnou zverou. Taktiež sa pripravovali plochy na jarné
zalesňovanie, v ktorých bol výrub nežiadaných krovín a drevín o výmere 1,20ha.
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Jednotlivé náklady na pestovateľskú a lesnú činnosť boli nasledovné:
- ťažba, približovanie a spracovanie dreva
- upratovanie haluziny
- vyžínanie plôch
- ochranný náter porastov
- príprava plôch na zalesňovanie
Náklady spojené s hospodárením lesa boli v celkovej sume

158.786,-Sk
17.643,-Sk
23.220,-Sk
11.997,-Sk
18.000,-Sk
229.646,-Sk.

V roku 2007 v lokalite Strážky - k. ú. Kežmarok je potrebné pripraviť ďalšie plochy na
zalesňovanie o výmere 0,50ha, zalesniť 1,00ha plôch porastu 8 K 10. Celoplošne vyžínať mladé porasty
(8 K 10, 8 K 20, 8 F 30, 8 F 10, 9 G 10, 9 G 20, 9 F00) o výmere 4,72ha. Zakúpiť a osadiť 9 ks lapačov
proti podkôrnemu hmyzu. Uskutočniť náter mladých porastov proti zveri o výmere 3ha. Predpokladané
náklady na pestovateľskú činnosť v tejto lokalite predstavujú sumu 110.560,-Sk.
V lokalite Fľak – LHC Vysoké Tatry je taktiež potrebné pripraviť porasty na zalesňovanie
(porasty 1351 a, 1351c) o výmere 2,50ha. Zalesniť porast 1323 b o výmere 0,20ha. Celoplošne vyžínať
mladé porasty (1408 A, 1409 A) o výmere 5,00ha a tieto opatriť ochranným náterom proti zveri a doplniť
5ks lapačov podkôrneho hmyzu v predpokladanom náklade 104.500,-Sk.
Finančne vysporiadať predaj drevnej hmoty ešte z roku 2004 s vedením TANAP -u za drevo,
ktoré spracovali a odpredali na spornej ploche susediacich parciel. Toto vysporiadanie sa malo
uskutočniť v roku 2006, avšak pre nedoloženie potrebných dokladov sa tak neudialo. Nedošlo ani
k prebratiu lesa v kat. území Tatranská Lomnica – lokalita Pod Fľakom o výmere 13,1068ha, ktorý nám
bol vrátený na základe uzatvorenej dohody o vydaní nehnuteľností podľa reštitučného zákona
č.161/2005 Z. z. z dôvodu námietky Správy katastra Poprad, pre rozdielnosť výmer spracovaných
identifikáciou parciel pred a po ROEP-e v dohode. Celú záležitosť treba opätovne riešiť a nájsť spôsob
pre vydanie a zápis vlastníctva do katastra nehnuteľností.
V lesných porastoch – kat. územie Tvarožná bola ťažba dreva, no podklady pre spracovanie
činnosti neboli predložené tamojším lesným hospodárom. Taktiež nie je známa hospodárska činnosť
v lesoch patriacich Ľubici.
Fílii Ľubica v mesiaci september na základe dohody číslo 01/VLM SR/KK-2006 medzi
Vojenskými lesami a majetkami SR š.p., o.z., Kežmarok a cirkevným zborom boli vrátené lesné
pozemky podľa reštitučného zákona NR SR č. 161/2005 Z.z. o výmere 19.476 m2.
Ostatné výdaje :
Účel
Ofery, milodary
Príspevky

Sk
1.700,26.000,12.296,40.239,-

V. Slavkov
Gréckokatolícka cirkev
Dištriktuálny príspevok
Seniorálny príspevok
Náklady na lesnú činnosť

Lesné
hospodárenie
Pôžička misijnému CZ Trebišov
Zborový list
Leasingové splátky auta
Záloha na výrobu okien bytové jednotky Ľubica
Nákup kníh, predplatné časopisov, detské materiály, CD, letáky,
kresťanská literatúra, vstupenky
Splátky pôžičky ZED
Spolu výdaj:
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229.646,80.000,46.419,21.454,40.000,185.960,27.198,710.912,-

Záväzky 31. 12. 2006

Pohľadávky k 31. 12. 2006 :

Záväzok
Tatrahasil – PO technik
Horváthova – stravné lístky
Spolu:

Sk
595,690,1.285,-

Záväzok
ZED – pôžička na auto
Spolu:

EUR
1.080,1.080,-

Pohľadávka
Pôžička - Misijný cirkevný zbor – Trebišov
TV produkcia Trigon s.r.o., penále - faktúra
Plučinský - nájom Veľká Lomnica
LUDOS Liptovský Hrádok – predaj dreva
Krboterm – reklamná tabuľa
PDP – Kežmarok - nájom za pôdu r. 2006
Mestské kultúrne stredisko Kežmarok–
nájom DK
Spolu:

Príjem cirkevného zboru tvorili nasledovné položky:
Príjmy
Milodary od členov zboru
Ofery
Cirkevný príspevok (cirkevná daň)
Predaj cirkevnej literatúry
Príjem z oferníkov
Refundácie mzdy pracovníčky – LK (BÚ – VD, GBÚ)
Úroky z vkladov
Preplatky - ( elektrika, plyn, voda, daňový úrad, auto, autobus )
Za zvonenie (rok 2005-2006)
Vstupné do kostolov
Vstupné a predaj v LK
Nájom za objekty, pôdu, prenájom priestorov
Dotácie a príspevky – Min. kultúry SR, MÚ Kežmarok, OÚ Ľubica
Hermann – Niermann – Stiftung ( Nemecko )
Sponzorské dary – Ing. V. Kupčo, Mikro-Sencor spol.s r.o. Bechyně (ČR)
Príjem z lesného hospodárenia
ÚPSVaR Kežmarok – dotácia z Európskeho sociálneho fondu projekt
výzva, dohoda NP V., absolventská prax
Príjem z akcií
Účastnícke poplatky - členov zájazdu, výlet dorastu
Vrátenie pôžičky ( CZ - Topoľčany )
Finančný prevod – CZ Ľubica (zlúčenie)
CZ – Slovenská Ves (projektor)
Predaj pozemkov
Spolu príjem:
Stav hospodárenia za rok 2006:
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Sk
150.250,129.893,65.000,55.489,48.524,129.951,15.607,135.812,2.100,873.328,114.948,2,586.443,810.000,192.320,42.603,476.360,272.026,3.247,76.222,50.000,17.358,5.000,124.200,6,376.681,00

Sk
80.000,595,49.300,108.262,3.000,11.506,2.500,255.163,-

Celkové príjmy zboru 6,376.681,50Sk
Celkové výdaje zboru 6,238.462,90Sk
Hospodársky výsledok + 138.218,60Sk
Stav finančných prostriedkov k 31.12.2006
Účet - bežný
Účet – dotácie
Termínovaný vklad
Pokladňa
Spolu financie:

246.514,93Sk
400.188,10Sk
1,300.000,00Sk
139.961,00Sk
2,086.664,03Sk

Kontrolu účtov za rok 2006 vykonala revízna komisia dňa 18.1.2007 v zložení sestra Božena
Ferencová, sestra Ing. Viera Hanudelová a brat MUDr. Emil Rafaj. Komisia konštatovala, že účtovné
doklady sú v poriadku a odporúča zborovému konventu ich schválenie. Účtovníctvo počas celého roka
viedla sestra Anna Štecová, pokladňu sestra Erika Szabová.
Zborové presbyterstvo predkladá konventu tento návrh plánovaných úloh na rok 2007
Huncovce

- objekt BISTRO

- výmena vstupných dverí a okien

Veľká Lomnica

- objekt AWT

- oprava / kompenzáciou nájmu /

Rakúsy

- kostol
- objekt MŠ

- dokončenie opravy organa
- oprava chodníka a závetria

Kežmarok

- Nový kostol

- presklenie 2 okien /prechod z veže na chór /
- odvodnenie sakristie
- oprava kanalizácie
- dokončenie opravy fasády
- rekonštrukcia kuchyne, výmena 2 okien
- výmena elektrorozvádzača

- Gymnázium
- ZUŠ
- fara
- lýceum
Ľubica

- objekt Cultus
- objekt byty

- oprava strechy
- oprava čelnej fasády a výmena okien
- oprava 2 byt. jednotiek

Vrbov

- kostol

- odvodnenie kostola

Objekty v správe zboru – pokračovanie vo vykonávaní revízií vyhradených zariadení,
odstraňovanie zistených závad.
Ďalej hospodársky výbor cirkevného zboru predkladá zborovému konventu rozpočet na rok
2007, ktorý zborové presbyterstvo odporúča konventu na schválenie.
Správu vypracoval Ján Scholcz, kurátor a správca cirkevného majetku

6. Správa o činnosti Lyceálnej knižnice za rok 2005
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Lyceálna knižnica bola nepretržite v prevádzke počas celého roka 2006. Jediným stálym
zamestnancom v knižnici zostáva naďalej p. Slavíčková. V roku 2006 sme využili ponuku Úradu práce a
prostredníctvom VPP na aktivačnú činnosť sme vytvorili niekoľko pracovných miest, ktoré boli striedavo
obsadené v počte 4 – 5 osôb. Títo ľudia sú z radov nezamestnaných, ktorí si hľadajú prácu (p. Dobrý,
p. Bereczová, p. Smiková, p. Pittnerová, p. Grigľáková, p. Grigušová, p. Fričová, p. Randusová, p.
Krempaská a p. Straková) . Každý pracovník musel odpracovať podľa dohody 16 hodín týždenne, takže
bolo treba venovať dosť času aj koordinácii pracovníkov, aby ich činnosť bola zmysluplná (pri väčších a
náročnejších činnostiach sme skoordinovali väčší počet ľudí a pod.). Minulý rok sme prostredníctvom
projektu "Výzva" tiež cez Úrad práce zamestnali dve ženy. Počas minulého roka sme využili tzv.
absolventskú prax, absolventi musia odpracovať 20 hodín týždenne, teda denne 4 hod. Od 01. 01. 2006
do 31. 03. 2006 boli na absolventskej praxi v knižnici sl. Vargová, sl. Repelová, sl. Harnišová a sl.
Zemanová. V priebehu minulého roka boli v knižnici vykonané tieto práce:
-

-

-

Prednášky a exkurzie v slovenskom, nemeckom, anglickom a ruskom jazyku pre domácich a
zahraničných hostí, ktoré počas celého roka vykonávala p. Slavíčková, dozor pri prednáškach VPP
- zamestnanci knižnice a absolventi.
Výpožičky a konzultácie bádateľom z domova i zo zahraničia, s tým spojený výber požadovanej
literatúry z knižného fondu, jej poskytnutie na prezenčné štúdium, reprografické služby – tu by som
odporučila zborovému presbyterstvu schváliť štatút knižnice, aby sme aj tieto služby mohli
spoplatniť a tým zvýšiť príjem z knižnice. Vykonávala p. Slavíčková
Vybavovanie korešpondencie – písomné dopyty bádateľov z domova i zo zahraničia, aj
prostredníctvom e-mailovej pošty – vykonávala p. Slavičková.
Katalogizovanie duplikátov a multiplikátov, ktoré sa nachádzajú v expozičnej miestnosti, priebežne
počas roka ju plní p. Slavíčková, nakoľko je to úloha dlhodobejšieho charakteru.
Prepisovanie rkp. katalogizačných záznamov na stroji, vykonávali zamestnanci AP a na
absolventskú prax.
Prepisovanie starých neplatných signatúr, vyhľadávanie nových platných signatúr na
katalogizačných záznamoch, vykonávali absolventi a pracovníci na AP. Jedná sa o úlohu
dlhodobého charakteru.
Spracovanie písomnosti zborového archívu priamo do PC, v tejto práci pod vedením p. Slavíčkovej
v súčasnosti pokračujú zamestnanci na projekt „Výzva“.
Výstava mincí pod názvom „Minca – platidlo rímskych cisárov a súčasnosti“, ktorú sme otvorili
18. 05. 2006, mala veľký úspech. Vystavené boli mince zo zbierky cirkevného zboru – rímske a od
16. – 20. storočie, taktiež bola vystavená celá korunová mena, ktorú nám zapožičal p. Ing. Baliga,
ktorý nám pomohol odbornou konzultáciou, nakoľko to bola naša prvá výstava tohto druhu. Táto
výstava bola atraktívna pre všetky vekové kategórie.
O čistotu a poriadok na pracovisku sa počas celého roka staral celý kolektív pracovníkov knižnice,
takisto všetky práce spojené s jarným a jesenným upratovaním, umývanie okien, starostlivosť
o kvety, asistencia pri inštalovaní výstav, pečiatkovanie vstupeniek do kostolov, skladanie
skladačiek - leporelo a pod. vykonávali všetci pracovníci knižnice.

Všetky aktivity zamestnancov knižnice (katalogizovanie duplikátov a multiplikátov, prepisovanie
signatúr apod.) sú vlastne prípravnými prácami na nadchádzajúcu revíziu knižnice, ktorú je nevyhnutné
vykonať. Podrobnejšie spracovanie zborového archívu pomôže lepšie sa orientovať v písomnostiach a
urýchli sa tak vyhľadávanie potrebných dokumentov.
Aj v roku 2006 prispela na reštaurovanie 8 kníh a 17 listín nemecká nadácia HermannNiermann-Stiftung z Düsseldorfu, a to sumou 5 269,53 €, tj. 192 320,- Sk. Výber kníh, vybavenie
potrebných tlačív a potvrdení, zabezpečenie reštaurovania u reštaurátora p. Galamboša v Bratislave a
v Slovenskej národnej knižnici v Martine – vykonávala p. Slavíčková.
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V roku 2006 sa zaregistrovalo 54 nových bádateľov, ktorí pravidelne študovali v prezenčnej
študovni, mnohí z nich navštívili knižnicu viackrát. Aj tento rok sme zaznamenali nárast slovenských
bádateľov, ktorí tvorili väčšinu, jednalo sa najviac o študentov stredných a vysokých škôl. Okrem nich
sme mali bádateľov z Nemecka, Rakúska, Poľska, Maďarska, Srbska a z Čiech. Sme radi, že záujem o
štúdium v knižnici neutícha, naopak, že sa dostávame do povedomia študentskej verejnosti, ktorá
využíva naše služby.
Turisti z domova i zo zahraničia prejavujú čoraz väčší záujem o návštevu knižnice, podľa
záznamov v kronike návštev odhadujeme počet návštevníkov na 4500-5000 z celého sveta. Za rok
2006 sa za vstupné od návštevníkov, za predaj publikácií a rôzneho propagačného materiálu
a v milodaroch vyzbieralo 113 948,50 Sk, 183,61€ a 7,- Zlotych, kým v roku 2005 to bolo 93 188, 50 Sk.
Zaznamenali sme určitú stabilitu, čo sa týka organizovaných školských skupín a celkovej návštevnosti.
Knižnica si našla svojich stabilných hostí, ktorí nás pravidelne navštevujú a nevynechajú nás pri
návšteve Kežmarku.
Knižnica ani v roku 2006 nedostala žiadnu štátnu dotáciu a tak všetky náklady spojené
s prevádzkovaním budovy aj naďalej hradí miestny cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok.
Prevádzka knižnice bola prispôsobená turistickej sezóne, a tak od 1. júna do 30. septembra bola
otvorená od 8.30 do 16.30, od pondelka do piatku (objednané skupiny aj v sobotu a mimo pracovnej
doby), mimo sezóny od 7.00 do 15.00 hod. V roku 2006 sme podali žiadosť o finančný príspevok zo
štrukturálnych fondov v rámci projektu INTERREG v spolupráci s Poľskom, táto žiadosť bola zamietnutá
pre nedostatok finančných prostriedkov. Široká verejnosť si už zvykla, že knižnica je verejnosti
prístupná, snažíme sa poskytovať čo najkvalitnejšie služby v rámci našich možností a závisí len od
návštevníkov a od rozvíjajúceho sa cestovného ruchu v našom regióne, aký úspešný bude rok 2007
z hľadiska návštevnosti.
Správu vypracovala Katarína Slavíčková, poverená riadením Lyceálnej knižnice v Kežmarku

8. Štatistický prehľad o pohybe ľudnatosti v zbore
1.

Krsty:

3

muži / chlapci

ženy / dievčatá Spolu
7
10
6 dievčat
1 žena

8
2

2.

Konfirmácia:

8

3

11

3.

Večera Pánova:

355

786

1141

4.
5.
7.
8.
9.
10.

Sobáše:
Požehnanie manželstva:
Prestupy:
Odhlásený zo zboru:
Prihlásený do zboru:
Pochovaných:

4 krížne

3 ženy

6
0
0
4
0
12

počas bohoslužieb v Kežmarku:
fília V. Lomnica:
fília Ľubica:
domov dôchodcov v KK:
stretnutia diakonie:
v domácnosti

2 chlapci
1 muž
8 chlapcov
0 mužov
313
8
20
5
8
1

3 dievčat
0 žien
634
22
67
10
49
4

9 mužov

30

11
0

947
30
87
15
57
5

11.

Náboženstvo v Kežmarku: 1. roč. – 7 žiakov

štvrtok o 1400 h
štvrtok o 1400 h
štvrtok o 1445 h
štvrtok o 1445 h
streda o 1430 h
streda o 1430 h
streda o 1515 h
streda o 1515 h
štvrtok o 1500 h
streda o 700 h
streda o 700 h

12.

2. roč. – 3 žiaci
3. roč. – 4 žiaci
4. roč. – 5 žiaci
5. roč. – 5 žiaci
6. roč. – 10 žiaci
7. roč. – 2 žiaci
8. roč. – 4 žiaci
9. roč. – 5 žiaci
Hotelová akadémia: 10 žiakov
Gymnázium P.O.Hviezdoslava: 3 žiaci
Základná škola Ľubica
I. stupeň: 4 žiaci
utorok o 1330 h
II.stupeň: 13 žiaci
utorok o 1415 h
podľa sčítania v roku
Počet členov cirk. zboru:
2001 / 1064

13.

Priemerná účasť na SB:

Kežmarok:
Ľubica:
Veľká Lomnica:

75 žiakov

759
177
147
21
9

Štatistický prehľad vypracoval Roman Porubän, zborový farár v Kežmarku
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