CIRKEVNÝ ZBOR ECAV NA SLOVENSKU KEŽMAROK
HVIEZDOSLAVOVA 18, 060 01 KEŽMAROK

SPRÁVA O ŽIVOTE CIRKEVNÉHO ZBORU
ECAV NA SLOVENSKU KEŽMAROK
ZA ROK 2015,

prečítaná na výročnom zborovom konvente Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok, ktorý sa konal
7. februára 2016 so začiatkom o 900 hodine v auditóriu 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.

Jonáš 1,1-3
1Slovo

Hospodinovo zaznelo Jonášovi, synovi Amitajovmu, takto: 2Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a káž proti
nemu, lebo ich nešľachetnosť vystúpila predo mňa. 3Nato Jonáš vstal, aby ušiel spred Hospodina do Taršíša; odišiel do
Jafy, kde našiel loď smerujúcu do Taršíša, zaplatil cestovné, vystúpil na ňu, aby odišiel s nimi spred Hospodina do Taršíša.

Auditórium lýcea
Kežmarok, 7. februára 2016
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PROGRAM

BOHOSLUŽIEB:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Oslovenie
Predspev: Najsvätejší
Konfiteor
Pieseň:
209
Sláva, pozdrav, kolekta
Evanjelium: Marek 10,35-40
Vyznanie všeobecnej viery kresťanskej
Pieseň:
271
Kázeň, oznamy a milodary
Pieseň:
606
Výročný zborový konvent za rok 2015
Pieseň:
358 / 1. verš
- Antifóna: 68
Buďte verní až do smrti, hovorí Pán.
Aby sme dostali veniec života.
- Kolekta
- Áronovské požehnanie
Pieseň:
358 / 2. a 3. verš
13. Ukončenie s podaním rúk
14. Organová hudba na záver

NÁVRH

PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

VÝROČNÉHO ZB. KONVENTU:

Otvorenie – privítanie, zb. dozorca Ernest Chritz
Prečítanie a schválenie programu
Zvolenie overovateľov zápisnice
Schválenie zápisnice z minuloročného konventu
Diskusia ku kňazskej správe, ktorá bola
konventuálom k dispozícii v písomnej podobe
Prijatie Jednotlivých správ zborovým konventom
Prijatie plánovaných úloh na rok 2016
Schválenie rozpočtu na rok 2016
Voľné návrhy
Záver, poďakovanie

UZNESENÍ

Uznesenie 1/2016/K
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil zápisnicu z výročného konventu CZ ECAV na
Slovensku Kežmarok konaného 8. februára 2015.
Uznesenie 2/2016/K
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil v celosti predloženú správu o živote CZ ECAV na
Slovensku Kežmarok za rok 2015
Uznesenie 3/2015/K
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil návrh plánovaných úloh na rok 2016, tak ako boli
predložené.
Uznesenie 4/2015/K
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil rozpočet na rok 2016, tak ako bol predložený.
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Úvod
Nielen v slovenskej spoločnosti, ale v celej Európe bujnie hriech. Stačí si nám len otvoriť dennú tlač, v ktorej čítame
titulky tipu: Utečenci zabíjali, Zdravotníctvu hrozí kolaps, Zastrašujú nás, Slovensko potrebuje viac protikorupčný ako
sociálny balíček.... Okrem toho čítame o zneužívaní neplnoletých detí na pornografiu, o niekoľkonásobných vraždách, sme
svedkami čoraz častejších teroristických útokov a rôznej anarchie. Zdá sa nám, akoby svetom ustavične pretekalo násilie,
strach, nenávisť a rôzna skazenosť. Hovoríme si, že Európa je kresťanská a aj Slovensko je kresťanské, ale pramálo z toho
kresťanského sa reálne uskutočňuje v praktickom živote spoločnosti i celého sveta. O akom kresťanstve teda vôbec
hovoríme? Skôr by sme sa mali pýtať: Čo sme urobili z kresťanstva?
Keď o tomto všetkom čítame v dennej tlači, alebo to sledujeme prostredníctvom televízie a spravodajstva, alebo
keď to dokonca prežívate na svojom vlastnom živote, až vtedy začíname chápať, ako je dôležitý Boží súd, no nie však na
to, aby človeka zničil, ale aby ho navrátil na cestu pokánia. Niekedy sa sami pristihneme pri tom, ako si prajeme, aby pri
každom páchateľovi a zločincovi platila zásada: Oko za oko a zub za zub. Predstavte si, že práve premýšľate o takýchto
veciach a Boh vám povie, aby ste tým najhorším hriešnikom, ktorí vám ublížili, išli a zvestovali evanjelium. Ako by ste
jednali? A práve toto Boh chcel od Jonáša: „Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a káž proti nemu, lebo ich nešľachetnosť
vystúpila predo mňa.“
Mesto Ninive sa nachádzalo v Asýrii, ktorá bola veľká a mravne skazená ríša. Ona bola najobávanejším
nepriateľom Izraela. Asýrčania veľmi okázalo predvádzali svoju moc pred Bohom a svetom prostredníctvom mnohých
bezcitných a krutých činov. A tak, keď Jonáš počul, ako mu Boh hovorí, aby šiel do Asýrie a volal ľudí k pokániu, utiekol
opačným smerom.
Prepáčte mi za trúfalosť, ale tento biblický príbeh evokuje vo mne súčasnú situáciu, ktorá sa odohráva
v ustráchanej Európe vďaka migračnej vlne sýrskych a irackých utečencov. Nebáli by sme sa ich, keby Európa bola
skutočne kresťanská a keby sme vyznávali kresťanské hodnoty. Lenže my už pomaly ani nevieme, čo je to kresťanstvo
a čo sú to hodnoty Kristovho evanjelia. Kresťanstvo, ktoré žijeme, je len akýmsi pseudo-kresťanstvom. Spreneverili sme sa
základnému misijnému poslaniu: „Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha
Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta.
Amen (Mt 28,18.19).“ Takýto príkaz znie k nám. No pred týmto rozkazom sme zutekali ako Jonáš do Taršíša. Chceli sme
sa mu vyhnúť. Načo by sme mali misijne pôsobiť v nejakej Sýrie, Iraku či iných krajinách, kde by sme pre Kristovo
evanjelium mohli prísť o život. Doma v teplúčku je nám predsa najlepšie. No však v tom teplúčku postupne zabúdame, čím
sme a aké poslanie nám Pán Boh určil.
Nečudujme sa, že oni prichádzajú k nám, a odrazu sa nám to nepáči. Bojíme sa ich spôsobu života, kultúry,
a nakoniec sa bojíme toho, že by sme sa museli podriadiť tomuto náboženstvu. Ale čo chceme, keď sme kresťanstvo už
dávno zavesili na klinec. Pre mnohých je to len prežitok, mnohí sa nad tým len pousmejú a ďalší popri ňom kráčajú, ale ono
nemá na nich žiaden vplyv. To všetko je dôsledok nášho úteku pred Bohom a vytvorenie si okolo seba nových moderných
bohov, moderných modiel, ktorým sa klaniame a ku ktorým utiekame. Ale oni nás nepočujú, pretože sú mŕtve.
Napriek tak desivej situácii, v ktorej sa nachádzame nielen my, ale celá Európa, máme šancu to napraviť a začať
sa správať tak, ako by sa na našom mieste správal Ježiš Kristus. Blížneho si nevyberáme, ten nám príde do cesty
hocikedy. A na túto tému Ježiš povedal krásne podobenstvo o Milosrdnom Samaritánovi. Samaritáni a Židia boli voči sebe
v nepriateľskom postavení, a predsa ten Samaritán pomohol doráňanému Židovi. Svoji vlastní (kňaz a levíta) ho obišli, ani
nepozreli na neho. Ježiš nám dáva za vzor práve Samaritána. Láska k svojim sa dobre dokazuje – to nás nič nestojí. No
v tomto prípade ani kňaz a ani levíta si doráňaného pocestného, svojho vlastného, ani len nevšimli. Pán Ježiš nám však
hovorí: „Milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa
za tých, ktorí vás prenasledujú a vám sa protivia; aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach; veď On dáva
vychádzať slnku na zlých aj na dobrých a zosiela dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí
vás milujú, aká vám za to odmena? Či nerobia to isté aj colníci? A ak pozdravujete len svojich bratov, čo zvláštne robíte? Či
nerobia to isté aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec nebeský (Mt 5,44-48).“ Dokonalá láska
vyháňa strach a mení srdcia ľudí. Chceme naďalej pochybovať o slovách Ježiša Krista? Výsledok už vidíme, ako sme
dopadli v Európe. Ak začneme veriť Ježišovým slovám, že láska mení život človeka, tak aj v tomto prípade sa to môže stať
realitou. Kristova láska môže zmeniť mnohých, ktorí sa stali utečencami a prišli do Európy. No títo utečenci musia od nás tú
lásku cítiť a musia vidieť na nás silu tejto lásky. A to žiaľ nevidia. Ako obstojí Európa v tejto skúške? To samozrejme ukáže
čas, ktorý prinesie i svoj súd. Tento súd ukáže, či Európa sa dala na pokánie a môže si naďalej hovoriť, že je kresťanská,
alebo bude naďalej stáť za svojimi liberálnymi postojmi a veci riešiť spôsobom: bližšia košeľa ako plášť.
3

Jonášov príbeh je teda aj naším príbehom, príbehom celej Európy. Zoberieme nohy na plecia a budeme pred
problémami utekať, alebo zatvoríme pred nimi dvere – hranice? Jonášov príbeh je aj ilustráciou Božieho milosrdenstva
a zľutovania. Nikto si nezaslúžil Božiu priazeň menej než obyvatelia mesta Ninive, hlavného mesta Asýrie. Jonáš to vedel.
Ale on vedel i to, že Boh by im odpustil a požehnal, keby činili pokánie a odvrátili sa od svojich hriechov. Uvedomoval si i to,
že napriek jeho slabosti by ich mohlo jeho kázanie o Bohu prebudiť ku pokániu, a to by bol spôsob, akoby by boli ušetrení
Božieho súdu. Nakoniec šiel do ulíc mesta Ninive a kázal. Ľudia ho počúvali, keď kázal po mestských uliciach a Božie slovo
padalo do úrodnej pôdy. Mnohí sa dali na pokánie.
Tak veľmi je potrebné, aby sme predovšetkým my sami činili pokánie, aby Boh cez nás a náš život mohol
prehovoriť nielen k utečencom ale i k nevercom. Jonášov príbeh je príbehom Božej lásky a súcitu. Uvedomme si, že všetci
môžu byť spasení. Evanjelium je pre každého, kto činí pokánie a verí v evanjelium. Poučme sa z príbehu tohto
neochotného proroka a začnime počúvať viac Boha ako arogantných politikov, ktorí sa správajú podľa hesla: Bližšia košeľa
ako plášť. „Boha treba poslúchať viac ako ľudí (Sk 5,29).“ Túto zásadu vyslovil už apoštol Pavol, keď ho vypočúvali pred
židovským synedriom. Začnime robiť to, čo Boh po nás chce a choďme všade tam, kam nás On povedie.

1. Bohoslužobný život zboru
a) Služby Božie
To, čo o chvíľu napíšem a budú to mnohí čítať, nebude znieť príliš lichotivo a už vôbec nie romanticky. Bude to
tvrdá realita, v ktorej sa nachádzame, ktorú si nechceme priznať, a pritom sa neraz tvárime, ako je všetko v poriadku.
Sekularizácia a liberálne postoje natoľko ovplyvňujú náš život, že sa to, žiaľ, odzrkadľuje aj na bohoslužobnom živote
celého cirkevného zboru. Ako? Bohoslužbu sme vymenili za modloslužbu. Túto skutočnosť môžeme sledovať za posledné
roky na bohoslužobnej účasti. Z roka na rok nás ubúda a v kostole máme čoraz viacej prázdnych miest. Najlepšie by bolo,
keby sme našli vinníka, keby sme našli toho, kto je za všetko zodpovedný, našli akéhosi obetného baránka, na koho by
sme to zhodili, pretože nechceme počuť, že táto skutočnosť sa týka každého člena cirkevného zboru, každej rodiny a to
znamená, aj našich detí a vnúčat. Ja sa nechcem vyzúvať zo zodpovednosti. Ako člen cirkevného zboru som rovnako
zodpovedný za stav, ktorý vnímame nedeľu čo nedeľu na bohoslužbách a o čosi väčšiu zodpovednosť nesiem na svojich
pleciach aj ako farár tohto cirkevného zboru. Samozrejme, že je mi to ľúto, pretože mnohí, ktorí kostol poznajú iba pri krste,
konfirmácii, sobáši a na Štedrý večer, a potom ich rodina si pri pohrebe spomenie, že bol evanjelik, tak takíto ľudia si ani
neuvedomujú, o čo prichádzajú a čo strácajú.
Keď v nedeľu ráno odchádzam z lýcea do Nového kostola, tak som vždy v akomsi napätí a hlavou sa mi valia
otázky: Koľko ľudí dnes zatúžilo počuť Božie slovo a v spoločenstve cirkvi oslavovať Boha? Koľko ľudí si dnes
ospravedlnilo svoju neúčasť pre rôzne, neraz malicherné príčiny? Koľkým ľuďom dnes bohoslužby neprišli ani len na
rozum, pretože im vôbec nechýbajú? Toto napätie sa pominie, ako náhle prekročím prah Nového kostola. Vtedy už
vnímam realitu, ktorá na počte o čosi viacej podskočí po prvej piesni, a môžem uzavrieť svoje odpovede na otázky, pretože
odpoveď na ne – to je realita, ktorá sedí v kostolných laviciach. Tento stav vo mne niekedy vyvoláva smútok, inokedy
radosť a častokrát akúsi nostalgiu za časmi, keď nás sedelo v kostole o čosi viacej. Zároveň som vďačný Bohu za tých pár
ľudí, ktorí si uvedomujú hodnotu zvestovaného slova, hodnotu Kristovho evanjelia.
Pohľad od oltára na spoločenstvo cirkvi, ktoré sa zišlo k oslave Božej, vo mne častokrát evokuje myšlienku: Koľko
modloslužby vládne v našom cirkevnom zbore. Prečo práve takáto myšlienka? Keď odpočítam priemerný počet ľudí na
bohoslužbách od celkového počtu ľudí zapísaných v kartotéke cirkevného zboru, tak mi vychádza neuveriteľné číslo. 80%
ľudí svoj čas trávi niekde inde ako v chráme. Áno, toto číslo je ukazovateľom toho, že v živote cirkevného zboru prevláda
viacej modloslužba, ako služba Pánu Bohu. A tak je na mieste položiť si otázku: Komu vo svojom živote slúžime, komu
venujeme čas, čo všetko sa nám dnes stáva modlou, ktorú oslavujeme, klaniame sa jej a vzývame ju? Žijeme
v spoločnosti, ktorej kultúra nám nahrádza živého Boha. Na Neho si poniektorí spomenú len raz do roka a iní ani vtedy,
pretože aj na Štedrý večer máme kostol naplnený len na 55%.
Dnes už nestaviame svätyne pre modly ako ich stavali v grécko-rímskom svete, kde každé mesto malo svojich
obľúbených bohov, ktorých uctievalo, no však od starovekej spoločnosti sa tá dnešná v mnohom nelíši. Aj dnes spoločnosť
ovláda určitá skupina modiel. Aj dnes máme svoje svätyne, totemy a rituály, či už sú to vysoko sa týčiace budovy úradov,
kúpele a telocvične, štúdiá alebo štadióny, zábavné parky a kasína. Na tieto a iné miesta prinášame svoje obete a myslíme
si, že práve tu získame požehnanie a odvrátenie nešťastia. Možno dnes nekľačíme pred Afroditou, ale koľko mladých žien
posadnutých strachom o svoj vzhľad je dnes dohnaných k depresiám a k poruchám prijímania potravy. Koľkokrát
obetujeme deti na oltár bohyni Artemis, aby sme v práci dosiahli vyššiu pozíciu, a tak získali spoločenskú prestíž.
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Modla – to je niečo bez čoho nevieme žiť. V našom cirkevnom zbore je to 80% percent ľudí, ktorí sa ženú za
svojimi modlami a nevedia pochopiť, že toto všetko je len márnosť a honba za vetrom. Modla je duchovná závislosť, ktorá
človeka vedie do záhuby. Úlohou nás – tých 20% cirkevného zboru je, aby sme pomohli tým 80% a poukázali im na Krista,
na evanjelium, ktoré ich môže z tejto závislosti oslobodiť, aby sa tak stali závislými na Bohu. Jonáš bol poslaný do veľkého
mesta Ninive, aby kázal proti nemu. Prečo? Pre ten istý dôvod, ktorý vnímame aj v našej spoločnosti, v našej kultúre,
v našom cirkevnom zbore. Ľudia v tomto meste sa stali modloslužobníkmi, tak ako sme sa nimi stali aj my v meste
Kežmarok. Ťažko sa to počúva, ale je to pravda. Kázať proti nim, neznamená zahubiť ich, ale prebudiť k tomu, aby sa
vydali na cestu pokánia a nového života. A to je úloha nás, úloha tých 20% cirkevného zboru. Hovorme s týmito ľuďmi,
vydávajme im dobré svedectvo života viery, pozývajme ich do spoločenstva cirkvi, aby sme sa nestali zborom, v ktorom
vládne 80% modloslužba. Hoci srdce človeka v tomto svete je továrňou na modly, ale ak v tomto srdci vládne Ježiš Kristus,
tak sa stáva srdcom, ktoré oslavuje Hospodina a vyhľadáva spoločenstvo cirkvi, ktoré sa stretáva na bohoslužbách.
KEŽMAROK:
Služby Božie v Kežmarku sa konali pravidelne každú nedeľu a každý cirkevný sviatok. Od Nového roka po sviatok
Petra a Pavla (29. 06. 2015) sme sa stretávali v Novom kostole. Od sviatku Cyrila a Metoda (05. 07. 2015) po 17. nedeľu
po Sv. Trojici (27. 09. 2015) sme prichádzali do Dreveného artikulárneho kostola. Od 18. nedele po Sv. Trojici (04. 10.
2015) až po koniec občianskeho roka sme sa stretávali k počúvaniu Božieho slova v Novom kostole.
Čas bohoslužieb je pravidelný, ako nám ho určuje zborový štatút. Každú nedeľu sa stretávame o 900 h.
K bohoslužbám na sviatky, ktoré pripadnú počas pracovných dní, sa stretávame večer o 1800 h. Štedrovečerné služby
Božie a Závierka občianskeho roka je o 1700 h. V uplynulom roku sme sa na všetkých bohoslužbách nedeľných
i večerných, okrem pôstnych a adventných večierní, k počúvaniu Božieho slova stretli v Kežmarku 67-krát, čo je o jedenkrát
viac ako v roku 2014.
V úrade seniora Tatranského seniorátu som už päť a pol roka. Z toho mi vyplývajú bohoslužobné povinnosti
v cirkevných zboroch Tatranského seniorátu. A práve to sú dôvody častého zastupovania sestrou farárkou Ľubomírou
Mervartovou, ktorá je na mieste seniorálneho kaplána. Jej sa chcem srdečne poďakovať za službu, ktorú koná v našom
cirkevnom zbore počas mojej neprítomnosti. Služba seniora nie je jednoduchou službou. Jej náročnosť spočíva
predovšetkým v tom, že senior je zároveň aj zborovým farárom. Úrad seniora nie je samostatným úradom, kde by si senior
vykonával svoje povinnosti, ako mu ich ukladá Cirkevná ústava ECAV na Slovensku. Časovo zosynchronizovať farský úrad
so seniorským úradom je niekedy veľmi náročné a zároveň aj vyčerpávajúce.
V uplynulom roku prebiehalo moje zastupovanie sestrou farárkou Mervartovou nasledovne:
04. 01. 2015  Nedeľa po Novom roku
11. 01. 2015  1. nedeľa po Zjavení
01. 02. 2015  Nedeľa Deviatnik
01. 03. 2015  2. pôstna nedeľa
08. 03. 2015  3. pôstna nedeľa
06. 04. 2015  II. slávnosť veľkonočná
24. 05. 2015  I. slávnosť svätodušná
25. 05. 2015  II. slávnosť svätodušná
14. 06. 2015  2. nedeľa po Sv. Trojici
21. 06. 2015  3. nedeľa po Sv. Trojici

28. 06. 2015  4. nedeľa po Sv. Trojici
19. 07. 2015  7. nedeľa po Sv. Trojici
26. 07. 2015  8. nedeľa po Sv. Trojici
09. 08. 2015  10. nedeľa po Sv. Trojici
16. 08. 2015  11. nedeľa po Sv. Trojici
13. 09. 2015  15. nedeľa po Sv. Trojici
20. 09. 2015  16. nedeľa po Sv. Trojici
27. 09. 2015  17. nedeľa po Sv. Trojici
25. 10. 2015  21. nedeľa po Sv. Trojici

V cirkevnom zbore sme v uplynulom roku prijali zvesť slova Božieho z úst brata farára Michala Findru, ktorý ma
zastupoval na 3. adventnú nedeľu (13. 12. 2015). Okrem neho nám Božím slovom poslúžil brat farár Miroslav Erdinger
z Českobratské církve evangelické Praha – Kobylisy, a to na
9. nedeľu po Sv. Trojici (02. 08. 2015). Deň predtým
poslúžil Božím slovom aj pri sobáši Johanna Hamana a Anity Štecovej.
Na nemeckých ekumenických službách Božích (27. 06. 2015) v rámci Karpatsko-nemeckých dní zvesťou slova
Božieho poslúžil brat farár Daniel Midriak z CZ Svit a rímskokatolícky farár z Vrbova Andrej Legutky.
Priemerná účasť na nedeľných službách Božích v Kežmarku v roku 2015 bola 113 poslucháčov. Oproti minulému
roku sa nám návštevnosť znížila o 8 poslucháčov.
Rôzne voľnočasové aktivity, kultúrne prostredie, liberalizácia spoločnosti nám poskytujú toľko príležitostí, že ľudia si
ani neuvedomujú, ako tieto aktivity sa pre nás stávajú modlou. Oni nám nahrádzajú vieru v živého Boha a radosť
zo spoločenstva cirkvi, kde sa má viera upevňovať a budovať. Čo všetko sa nám dnes stáva Bohom? Čomu všetkému dnes
dávame väčší priestor v živote ako živému Bohu, ktorého v spoločenstve cirkvi oslavujeme v nedeľu – v deň Pánovho
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vzkriesenia? Zlou správou je pre nás, že tento boj nebude utíchať, ale z roka na rok bude vyvíjať na človeka čoraz väčší
tlak. Dobrou správou je pre nás, že v tomto boji nemusíme byť sami, pretože Ježiš Kristus je víťaz a On nám dáva silu
a odvahu, aby sme bojovali dobrý boj viery.
Keď Pán Boh povolal proroka Jonáša do služby, hoci bola ťažká a náročná, tak sa nevzdal Jonáša. Bolo to presne
naopak. Jonáš sa vzdal Boha. Prečo? Zľakol sa tohto boja – svojej služby, pretože v meste Ninive bola náročná. Veď kto by
išiel do veľkého mesta Ninive a kázal by proti tomuto mestu, ktorého nešľachetnosť vystúpila až pred Hospodina. Takýto
počin bol akoby samovraždou. Jonáš sa zľakol takejto služby, a preto sa vybral opačným smerom. Aj my to niekedy
robíme, pretože si myslíme, že na inom fronte sa budeme mať lepšie, že tam nám niečo iné ponúknu. Ponúknu, ale nie to,
čo naša duša potrebuje, ale to, čo našu dušu zotročuje. No oproti iným ľuďom tohto sveta máme ako kresťania jednu
výhodu. My sa nemusíme ľakať, nemusíme podliehať trendom dnešnej doby, ktorá nám chce vziať vieru v Boha a urobiť
z nás len akúsi konzumnú spoločnosť, ktorá prijme všetko to, čo jej naservírujú.
Čo nám dnes spoločnosť servíruje? To, ako si máme vytvoriť Boha, ktorému podriadime svoj život. My to
prijímame, a tak sa začína aj u nás prejavovať modloslužba. Dnešný svet vie okamžite zareagovať na to, čo zaujíma tvoje
srdce a tvoje myšlienky. Okamžite to vie sprostredkovať človeku. Odrazu od týchto vecí očakávame, že nám dajú to, čo
nám v živote môže dať len Boh. A tak si vôkol seba vytvárame rôzne modly, rôznych falošných bohov. A keď týchto bohov
stratíme, tak máme pocit, že už nemáme pre čo žiť. Modlou v tomto svete môže byť čokoľvek, na čo sa pozeráme a o čom
hovoríme: Keď to budem mať, budem cítiť, že to má zmysel, že mám v rukách akúsi hodnotu. Modlárstvo postihuje človeka
na intelektuálnej, psychologickej, sociálnej, kultúrnej a predovšetkým duchovnej oblasti.
Nedeľné bohoslužby tu máme aj na to, aby sa nám otvárali oči a my sme spoznávali v čom všetkom nám hrozí
nebezpečenstvo modlárstva. Nedeľné bohoslužby, to je príležitosť pre vytriezvenie z toho, čo nám svet prezentuje ako
neškodnú vec, ktorá časom sa nestáva neškodnou, ale práve naopak vecou ovládajúcou náš život. A to už je vrcholné
štádium modlárstva, z ktorého neraz človek upadá do psychických problémov. Jedinou cestou k oslobodeniu
z deštruktívneho vplyvu falošných bohov – čiže z modlárstva, je vrátiť sa k jedinému pravému Bohu. Túto možnosť v našom
cirkevnom zbore využíva len 20% členov.
Priemerná účasť na všetkých, teda bežných nedeľných, slávnostných a iných službách Božích v roku 2015 bola
117 poslucháčov, čo je menej o sedem poslucháčov ako v roku 2014. Ak by sme mali vyjadriť návštevnosť v percentách
z prihlásených členov cirkevného zboru, ktorých evidujeme 769 k 31. decembru 2015 vrátane fílií, tak služieb Božích sa
zúčastňuje 20,41% členov zboru.
Texty k zvesti slova Božieho som si vyberal podľa agendálneho poriadku alebo vlastného uváženia k téme danej nedele.
Je prirodzené, že svojimi kázňami reagujem na dianie vo svete, v spoločnosti, v cirkvi, ale i v našom cirkevnom zbore. Božie
slovo nám predsa hovorí do konkrétnych situácií a len na nás zostáva do akej miery sme ochotní prijať toto slovo a rešpektovať
ho v každodennom živote. Pokiaľ sa stávame len poslucháčmi Božieho slova a nie jeho činiteľmi, mali by sme sa zamyslieť nad
tým, či naše nedeľné navštevovanie bohoslužieb tiež nie je akousi formou modloslužby.
Na starozmluvné texty zaznela kázeň 13x, na evanjeliové 35x a na epištolické 19x. 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:
5. nedeľa po Zjavení (08. 02. 2015) – uskutočnil sa výročný zborový konvent za rok 2014; 4. nedeľa po Veľkej noci –
nedeľa Cantate (03. 05. 2015) s vystúpením spevokolu; 5. nedeľa po Veľkej noci (10. 05. 2015) – nedeľa matiek s vystúpením
detí z nedeľnej besiedky; Nedeľa po Vstúpení (17. 05. 2015) – v cirkevnom zbore vo fílii Ľubica sa uskutočnila slávnosť
konfirmácie; 13. nedeľa po Sv. Trojici (30. 08. 2015) – vystúpenie mládeže s piesňami a prezentáciou ich aktivít. Na týchto
službách Božích nás pozdravili aj účastníci Študijnej cesty na Slovensku z Gustav Adolf Werk. Hlavným koordinátorom projektu
bol Dr. Ulrich Hirsch. 14. nedeľa po Sv. Trojici (07. 09. 2015) – začiatok školského roka s vystúpením detí; 20. nedeľa po Sv.
Trojici (18. 10. 2015) – poďakovanie za úrody zeme. V rámci týchto bohoslužieb sa uskutočnil aj Krst Svätý.
Večerné pôstne a adventné služby Božie sa konali vo štvrtok o 18 00 hodine v auditóriu lýcea s priemernou účasťou
28 ľudí, čo je o dvoch poslucháčov menej ako v roku 2014.
Pôstny modlitebný týždeň sa v našom cirkevnom zbore minulého roku uskutočnil v čase od 09. -13. marca 2015.
Jednotlivým zamysleniami, ktorými nám poslúžila sestra farárka Ľubomíra Mervartová, sa niesla téma: Utrpenie Krista a ja.
Počas jednotlivých večerov sme spoločne uvažovali nad témami: 1) Zavrhnutie duchovenstvom; 2) Sebazapretie; 3) Umrieť
pre Krista; 4) Pravý zisk; 5) Nehanbiť sa za Krista. Priemerná účasť na pôstnom modlitebnom týždni bola 32 poslucháčov,
čo je o štyroch poslucháčov menej ako v roku 2014.
V adventnom modlitebnom týždni (07. – 11. 12. 2015) sme sa zamýšľali nad témou: Mesiáš prichádza. Počas
piatich večerov nám na jednotlivé témy poslúžili zvesťou slova Božieho bratia farári z Tatranského seniorátu: 1) Mesiáš
prichádza s láskou – Roman Porubän; 2) Mesiáš pracuje na našom spasení – Michal Findra; 3) Mesiáš dáva znamenia –
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Viera Zaťková; 4) Radujte sa z príchodu Mesiáša – Ján Matis; 5) Mesiáš pozýva ku svedectvu – Eva Germanová.
Priemerná účasť na adventnom modlitebnom týždni bola 35 poslucháčov, čo je o piatich viacej ako v roku 2014.
Služby Božie v Domove dôchodcov Náruč sa konali každý druhý utorok v mesiaci s priemernou účasťou 13
poslucháčov, čo je o dvoch menej ako v roku 2014. Týchto služieb Božích sa zúčastňujú obyvatelia domova dôchodcov
v priemere deväť ľudí a štyroch poslucháčov tvoria naše sestry zo zborovej diakonie. V rámci týchto služieb Božích tu bola
prislúžená trikrát Večera Pánova, a to v pôste, po Kajúcej nedeli a v advente. Štyrikrát vykonala služby Božie v domove
dôchodcov sestra farárka Ľubomíra Mervartová.
Nemecké služby Božie sa v našom cirkevnom zbore konali v minulom roku jedenkrát, a to pri príležitosti karpatskonemeckých dní 28. júna 2014. Zvesťou slova Božieho nám poslúžili brat farár Daniel Midriak a z rímskokatolíckej strany
brat farár Andrej Legutky.
Organovým sprievodom počas celého roka nás sprevádzal Roman Uhlár, ktorý zostal v cirkevnom zbore jediným
kantorom a túto službu vykonáva nielen v Kežmarku, ale aj na všetkých filiálkach. Vzhľadom na to, že pracuje v Košiciach,
na pôstnych večierňach nám poslúžil organovým sprievodom brat farár Roman Porubän. Na 3. nedeľu po Sv. Trojici (21.
06. 2015), sviatok Petra a Pavla (29. 06. 2015) a stretnutia dôchodcov organovým sprievodom nás sprevádzala sestra
PhDr. Nora Baráthová.
Organová hudba dotvára rámec bohoslužieb a dáva im príjemnejšiu a vznešenejšiu podobu. Prostredníctvom nej
človek môže rovnako dobre prijímať evanjelium, pretože kvalitná hudba vie nádherne sprostredkovať to, čo neraz
nedokážeme vypovedať slovami. Ani si nevieme predstaviť, že by sme v nedeľu prišli do chrámu a organ by neznel. To sa
v uplynulom roku stalo na adventných večierňach, modlitebných týždňoch a na sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebesá.
Z bohoslužieb sme všetci odchádzali s pocitom, že nám niečo chýba. Nebolo to nič iné ako organový sprievod. Chcem sa
preto poďakovať bratovi Romanovi Uhlárovi za kantorskú službu, ktorú koná pre náš cirkevný zbor, ale aj za ochotu
sprevádzať zborový spevokol pri interpretácii rôznych chorálov a inej duchovnej piesne.
Vo svojich modlitbách myslime aj na nášho bývalého a dlhoročného kantora Petra Duchnického, ktorého zdravotný
stav sa natoľko zhoršil, že Okresný súd v Kežmarku na svojom pojednávaní dňa 15. decembra 2015 mu nariadil opätovnú
ústavnú liečbu.
K bohoslužobnej činnosti neodmysliteľne patrí aj služba kostolníčky, ktorú v cirkevnom zbore vykonáva 11 rokov
sestra Božena Ferencová. Aj táto služba je náročnou službou, hoci ju neraz berieme ako samozrejmosť. I za túto službu sa
jej chcem poďakovať a popriať jej pevné zdravie, trpezlivosť a Božie požehnanie.
K Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kežmarok patrí 8 fílií, a to:
VEĽKÁ LOMNICA:
V roku 2015 sa v tejto fílii konali služby Božie pravidelne každú druhú nedeľu o 1030 h. s priemernou účasťou 11
poslucháčov, čo je o troch poslucháčov menej ako v roku 2014. Na bohoslužbách sme sa spoločne stretli 28-krát, čo je rovnaký
počet ako v roku 2014.
V minulom roku v rámci služieb Božích bola na tejto fílii prislúžená 4-krát sviatosť Večere Pánovej. Dary milosti pri stole
Pánovom prijalo 41 ľudí (11M + 30Ž), čo je o 20 komunikantov menej ako v roku 2014.
Srdečne sa chcem poďakovať manželom Wenczelovcom za kostolnícku službu, ktorá si tiež vyžaduje veľkú obetavosť
týkajúcu sa nielen otvárania a zatvárania kostola, ale aj kosenia kostolnej záhrady a udržiavania poriadku. Organovým
sprievodom vo Veľkej Lomnici nám poslúžil počas celého roka Roman Uhlár
HUNCOVCE:
Služby Božie v tejto filiálke sa v uplynulom roku nekonali.
STRÁNE POD TATRAMI:
V minulom roku sa v tejto filiálke konali bohoslužby sedemkrát, a to na: Nedeľu po Deviatniku (08. 02. 2015); II. slávnosť
Veľkonočnú (06. 04. 2015); 1. nedeľu po Sv. Trojici (07. 06. 2015); 11. nedeľu po Sv. Trojici (18. 08. 2015); 19. nedeľu po Sv.
Trojici (11. 10. 2015); Posledná nedeľa cirkevného roka (22. 11. 2015); II. slávnosť vianočná (26. 12. 2015) V priemere sa týchto
bohoslužieb zúčastnilo 17 ľudí, čo je o troch ľudí viacej ako v roku 2014. Pri organizovaní bohoslužieb sa chcem poďakovať
bratovi Wildnerovi a sestre Mrozekovej.
RAKÚSY:
Vo filiálke Rakúsy sa služby Božie v minulom roku nekonali.
ĽUBICA:

Vo filiálke Ľubica sa v uplynulom roku konali služby Božie pravidelne každé dva týždne a 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. Štedrovečerné bohoslužby a Závierka občianskeho roka sa uskutočnili o 1530 h.
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V uplynulom roku pri počúvaní Božieho slova sme sa v ľubickom chráme Božom stretli spolu 35- krát, čo je rovnaký počet
ako v roku 2014. Priemerná účasť na nedeľných službách Božích v Ľubici bola 29 ľudí. Oproti roku 2014 sa zvýšila o dvoch
poslucháčov. Priemerná účasť na všetkých bohoslužbách nedeľných i sviatočných bola 33 ľudí. Na tento matematický
priemer mala vplyv slávnosť konfirmácie, ktorej sa zúčastnili Kežmarčania a ktorá sa v uplynulom roku uskutočnila vo
filiálke Ľubica.
Ako po iné roky, aj tohto roku deti, ktoré navštevujú hodiny náboženskej výchovy na Základnej škole v Ľubici,
pripravili program na Štedrý večer (24. 12. 2014). V rámci služieb Božích tu bola prislúžená 7x Večera Pánova . Dary
milosti prijalo 205 ľudí (64 M + 141 Ž), čo je oproti roku 2014 o 40 ľudí viacej. Aj tento ukazovateľ je skreslený tým, že vo
filiálke Ľubica bola slávnosť konfirmácie, na ktorej sa prisluhovala sviatosť Večere Pánovej.
Kostolnícku službu v tejto fílii vykonávajú manželia Jendrušákovci, za čo im srdečne ďakujem. Prajem im, aby cez
túto službu prijímali pre svoj život Božie požehnanie, ale aby aj vnímali milosť, ktorú im Pán Boh dáva v tom, že môžu stáť
v tejto službe.
Pokladníckou službou nám slúžia dlhé roky sestry Janka a Vierka Siskové, za čom im tiež patria úprimné slová
vďaky. Nech ich Pán Boh naďalej dáva dostatok sily a múdrosti k spravovaniu aj finančných milodarov, ktoré sa v tejto
filiálke vyzbierajú.
Organovým sprievodom počas minulého roku tu poslúžil Roman Uhlár.
VRBOV:
V minulom roku sa v tejto filiálke nekonali služby Božie.
TVAROŽNÁ:
V minulom roku sa tu nekonali služby Božie.
ŽAKOVCE:
V minulom roku sa tu nekonali služby Božie. Od konca roka 2009 evanjelický kostol prešiel kúpnopredajnou zmluvou do
vlastníctva Gréckokatolíckej cirkvi farnosť Žakovce.
b) Biblické hodiny:
Na biblických hodinách sa stretávame pravidelne každý štvrtok o 1800h. okrem pôstneho obdobia, letných prázdnin
a adventu. V roku 2015 sme pokračovali rozoberaním novozmluvnej knihy Skutky apoštolov. Od 20. kapitoly sme hovorili
o Pavlovej ceste do Troady, o ceste do Milétu. O Pavlovom príchode do Jeruzalema, jeho uväznení v tomto meste i o jeho
obhajobe pred Felixom, Festom a Agripom, až sme sa dostali do poslednej kapitoly Skutkov apoštolských, ktorá hovorí
o Pavlovom príchode do Ríma.
Skoro počas troch rokov sme rozoberali túto novozmluvnú knihu, ktorú napísal evanjelista Lukáš. V nej nám
predstavil začiatky cirkvi, šírenie evanjelia do celého sveta – hlavne medzi pohanov a zakladanie rôznych cirkevných
zborov. Naša pozornosť sa venovala významným apoštolom, ako bol Peter, Ján a predovšetkým apoštol Pavel, ktorý sa
stal apoštolom pohanov.
Skutky apoštolov nám poukazovali na to, ako sa evanjelium postupne dostávalo z Jeruzalema do nežidovských
oblastí, neskôr až do Ríma. Od 13. kapitoly sa stal stredobodom pozornosti apoštol Pavel, ktorý vykonal tri misijné cesty
ako vyslanec cirkevného zboru v Sýrskej Antiochii. Keďže pisateľ Lukáš sprevádzal Pavla až do Ríma a zrejme bol aj
svedkom jeho smrti, je pravdepodobné, že Skutky apoštolov boli napísané práve v Ríme, alebo minimálne si na tomto
mieste Lukáš pripravil aspoň nejaký koncept. V tom čase možno písal aj evanjelium. O čo však autorovi tejto knihy išlo?
Lukáš chcel prostredníctvom Skutkov apoštolských ukázať, že úloha kresťanskej cirkvi spočíva predovšetkým vo
zvestovaní Kristovho evanjelia celému svetu. To sa aj naplnilo. Príchodom apoštola Pavla do Ríma, do sídla vtedajšieho
rímskeho sveta, bolo zdôraznený význam Kristovho evanjelia, ktoré sa ponúka ľuďom celého sveta.
Od septembra 2015 sme sa pustili do starozmluvnej knihy Jób. Základným problémom Jóbovej knihy je otázka
utrpenia, ktorú si človek v dnešnom svete kladie nielen vtedy, keď utrpenie prichádza do jeho života, ale aj vtedy, keď
utrpenie vníma vôkol seba a vníma ho predovšetkým ako nezmyselné. Otázka utrpenia zamestnávala ľudí všetkých čias
a kniha Jóbova nám túto otázku bude osvetľovať z pohľadu viery v Boha.
Na Jóbovej postave ukazuje autor knihy, že odpoveď na otázku utrpenia nemôžeme získať bez zápasu viery. Jób
vedie tento zápas na niekoľkých frontoch. Vedie ho napríklad proti „zištnej viere“, ktorá službu Bohu podmieňuje bohatým
Božím obdarovaním. Túto skutočnosť môžeme vidieť v diablovej otázke, keď satan predstupuje pred Boha a Pán Boh mu
hovorí, či si všimol jeho zbožného služobníka Jóba. A satan sa pýta : „Či je Jób zadarmo bohabojný (Jób 1,9)?“ Potom
vidíme ako Jób musí bojovať aj so svojimi blízkymi. Jeho manželka prichádza za ním a hovorí mu: „Ešte sa držíš svojej
bezúhonnosti? Rúhaj sa Bohu a zomri (Job 2,9)! A ďalej Jób bojuje svoj zápas viery so svojimi priateľmi, ktorí v jeho utrpení
vidia Boží trest.
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Autor Jóbovej knihy sa snažil vystihnúť jedinečnosť Jóbovho zápasu viery, ktorým sa musel Jób prebojovať cez
chvíle najhlbšieho zúfalstva k novým nádejám, od zdôrazňovania vlastnej spravodlivosti až k pokornému zmĺknutiu pred
Bohom. Pri čítaní tejto knihy je človek svedkom toho, ako sa jednotlivé obrazy zápasu o vieru striedajú, ako sa rôzne
námety vracajú a slová opakujú, ale práve na tejto skutočnosti ide o psychologicky prenikavo premyslený postup, ktorý
ukazuje, ako zápas viery nemožno vybojovať jednorázovo – raz a navždy. Ten zápas viery u človeka je nepretržitý.
Biblické hodiny nám odkrývajú mnohé biblické pravdy, ktoré si bežne pri čítaní Biblie nevšimneme, alebo ktoré
v kázni nepočujeme, pretože kazateľňa nám neslúži na to, aby sme tu vykonávali siahodlhé exegézy biblického textu
a skúmali pritom pôvodný význam niektorých výrazov a biblických zvratov. No však takéto hĺbkové štúdium nám dáva
možnosť, aby sme na mnohé veci v živote dostali nový pohľad, nový rozmer, a aby sme predovšetkým v čas vedeli odhaliť
vo svojom živote akúkoľvek modloslužbu, ktorou sa nás svet snaží dostať do svojej moci.
V uplynulom roku sme sa na biblických hodinách stretli 24-krát s priemernou účasťou 20 poslucháčov, čo je
o jedného poslucháča viac ako v roku 2014.
c) Krst Svätý
Vo všeobecnej viere kresťanskej vyznávame: „Verím .... v spoločenstvo svätých.“ Čo to vlastne znamená. Preklad
z latinského slova „communio sanctorum“ môže znamenať dve veci:
 Človek žije z prostriedkov milosti a to sú Božie slovo, Krst Svätý a Večera Pánova.
 Človek má spolupatričnosť s tými, ktorí potrebujú Pánovo uzdravenie.
Akú úlohu v tomto zohráva Krst Svätý? Ak som povedal, že človek žije z prostriedkov milosti, tak Krst Svätý je
jedným z tých prostriedkov, prostredníctvom ktorého človek prijíma Božiu milosť – stáva Božím dieťaťom. Zároveň človek
sa stáva Krstom Svätým členom cirkvi. Je tak zaštepený do vínneho kmeňa Pána Ježiša Krista a ako dobrá ratolesť, ktorá
prijíma z neho živiny, má prinášať aj požehnané ovocie svojej viery.
Krst Svätý teda nie je len jeden bod, jedna udalosť, jeden moment. Krst Svätý je určitá línia, ktorá sa tiahne celým
naším životom a ovplyvňuje ho. Keď sme boli pokrstení, tak v našom živote sa stalo niečo, čo má veľký význam po všetky
dni nášho života až do konca sveta.
Ježišovo verejné pôsobenie sa začína práve Krstom Svätým v rieke Jordán, kde ho pokrstil Ján Krstiteľ. Ježiš je tak
krstom uvedený do svojho spasiteľného diela, v ktorom nás zmieri s Bohom a na našom mieste naplní všetku
spravodlivosť. Bezprostredne po Krste Svätom Ježiš začína bojovať boj voči mocnostiam zla až do času, keď na kríži povie:
Dokonané. Ježišov krst sa dokonale napĺňa až v smrti, kde definitívne porazil všetko zlo. Preto apoštol Pavel aj nám hovorí:
„Či neviete, že ktorýkoľvek boli sme pokrstení v Krista Ježiša, v Jeho smrť sme boli pokrstení? Krstom sme teda spolu s
Ním boli pochovaní do smrti, aby tak, ako bol Kristus vzkriesený slávnou mocou Otcovou, aj my sme chodili v novote života
(R 6,3.4).“
Už v Krste Svätom sa človeku ponúka spasenie. Deti ku krstu svätému prinášame preto, aby boli spasené, aby
patrili Kristovi, ktorí za nich vydal seba samého na drevo golgotského kríža. Prostredníctvom krstu som zapojený na vysoké
napätie spasenia, ktoré vychádza z Golgoty. Ak je dom zapojený na elektrickú sieť, stačí len stlačiť spínač a do domu
prichádza svetlo a teplo. Ak je dom zapojený na mestskú vodovodnú sieť, potom stačí len otočiť kohútikom a voda tečie.
Krstom Svätým sme takto napojení na Krista a môžeme pre svoj život prijímať spasenie.
No nestačí byť iba takto napojený na Krista. V našom cirkevnom zbore vo väčšine prípadov to funguje len po túto
skutočnosť – priniesť dieťa ku Krstu Svätému. Krstom ich napoja na spasenie, ale v ich živote niet ďalej človeka, ktorý by
stlačil spínač, aby do ich života prichádzala životodárna sila viery. O spasenie je potrebné sa aj starať – stláčať spínač.
S Krstom Svätým preto veľmi úzko aj viera. V evanjeliu Markovom čítame: „Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený, ale
kto neuverí, bude odsúdený (Mk 16,16).“ Viera musí ďalej spolupracovať na spasení. Samotný krst nestačí. V tomto texte
sa hovorí, že krst a viera sú podmienkou spasenia. Spasenie, ktoré ku mne prichádza v krste, musím prijať vo viere.
A viera, ako hovorí apoštol Pavel: „je z počúvania skrze slovo Kristovo (R 10,17).“ A práve túto vieru majú rodičia vštepovať
svojím deťom tým, že im budú hovoriť o Bohu, čítať o Bohu, modliť sa s nimi k Bohu, privádzať ich do spoločenstva cirkvi
na nedeľnú besiedku, vyučovanie náboženstva a konfirmačnú prípravu. To je ten spínač, ktorý je potrebné stláčať. To je
spôsob, ako vštepovať deťom do srdca vieru. No na tomto bode to väčšinou stroskotá. Máme deti, ktoré prichádzajú ku
konfirmácii a nevedia modlitbu Pánovu: Otče náš. Pred dvadsiatimi rokmi sa toto nestalo.
Veriť znamená prísť k Ježišovi. Pán Ježiš nám jasne hovorí: „Kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť, a kto
verí vo mňa, nikdy nebude žízniť (J 6,35).“ Viera teda nie je len vec nášho rozumu, niečo čo sedí v hlave. Niečo, čo musím
pochopiť. Viera je prísť k Ježišovi, prijať Ježiša, otvoriť sa tomu, čo Ježiš chce urobiť v mojom živote, povedať mu svoje
áno. Keď toto vidia naše deti na rodičoch, krstných rodičoch i celom spoločenstve cirkvi, tak nemajú problém vyznávať
Ježiša Krista ako svojho Pána a počas celého svojho života zostať Božím dieťaťom.
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V uplynulom roku sme v našom cirkevnom zbore pokrstili 14 detí. Z toho bolo 8 chlapcov, 6 dievčat. V rámci služieb
Božích sa Krst Svätý uskutočnil 5 krát. Krst Svätý ako sviatosť má svoje vrcholné miesto na bohoslužbách, pretože
spoločenstvo cirkvi prijíma pokrsteného za svojho člena a zároveň toto spoločenstvo nesie zaň aj zodpovednosť.
d) Konfirmácia
Konfirmačná príprava detí v minulom roku prebiehala pravidelne každý pondelok o 1500 h. v zborovej miestnosti v
lýceu. Na hodinách postupne preberáme konfirmačnú príručku: Verím a sľubujem a zároveň pracujeme s Bibliou. A tu
človek narazí na jeden z množstva problémov, lebo na konfirmačnú prípravu je potrebné si nosiť dve knihy, a to už
nehovorím, že treťou by mal byť Evanjelický spevník. V tomto smere sú deti maximálne nedisciplinované a žiaľ, v tejto
nedisciplinovanosti neraz i podporované svojimi rodičmi. Jediné dve konfirmandky si nosia pravidelne so sebou Bibliu a to
Karolína Vilgová a Sabinka Belková. Ostatní konfirmandi na moju výčitku sa pousmievajú a podaktorí majú aj arogantné
poznámky.
V zmysle Cirkevnoprávnych predpisov (CPP – Záväzné úpravy 4/1996 pre cirkevnozborovú prax) má sa každý
konfirmand pravidelne zúčastňovať konfirmačného vyučovania v rozsahu 100 vyučovacích hodín počas dvoch rokov.
Súčasťou konfirmačnej prípravy je práca s Bibliou a s Evanjelickým spevníkom. Počas dvoch rokov by sa mal konfirmand
naučiť naspamäť minimálne 30 piesní z Evanjelického spevníka, niekoľko výpovedí z Biblie, mal by vedieť spamäti aspoň 5
Žalmov. Nároky na konfirmačnú prípravu sú do značnej miere zadefinované v našich CPP. Samotní rodičia ich však neraz
spochybňujú a dieťa ospravedlňujú v tom zmysle, že je to strašne veľa, čo po nich farár chce, veď to ani v škole sa nemusia
toľko učiť.
To je spôsob ako samotní rodičia do detí infiltrujú takýmto spôsobom modloslužbu. Spochybňovanie, zľahčovanie,
obchádzanie a nakoniec útek – to všetko je široká cesta – cesta modloslužby. Čo potom chceme od detí. Veď my sami im
dávame návod: „Nechoď do toho veľkého mesta Ninive. To je obrovská skúška pre teba, to nemusíš tak robiť, dajú sa veci
dosiahnuť aj inak. Choď do Trašíša, vydaj sa na útek.“ Na jednej strane sme si vedomí určitých nárokov a na druhej strane
chránime pred nimi svoje deti. Hoci na jednej strane počujeme nárok Božej pravdy, na druhej strane to ešte neznamená, že
sa zodvihneme a pôjdeme. Rovnako ako Jonáš hľadáme spôsob, ako sa vyhnúť Božiemu povereniu. Prečo práve moje
dieťa by sa muselo toľko veľa učiť? Na čo mu budú všetky tie žalmy a piesne, ktoré má vedieť naspamäť? Načo sa hrať
v dnešnej komplikovanej dobe na hrdinu, ktorý to bude všetko ovládať? Nedá sa konfirmáciou len tak preplávať? Dá! Prečo
by sa nedalo. Ale ako potom dieťa bude zvládať životné búrky, aké hodnoty bude vyznávať, aké postoje bude presadzovať.
Takýto prístup ku konfirmácii, žiaľ hlavne zo strany rodičov je plavba do ničoty. Častokrát musí Pán Boh s nami poriadne
zatriasť, ako zatriasol s Jonášom, aby sme sa spamätali.
V uplynulom roku sa uskutočnila slávnosť konfirmácie 17. mája 2015 na nedeľu po Vstúpení. Konfirmovaných bolo
8 detí. Z toho boli 3 dievčatá a piati chlapci. Slávnosť konfirmácie prebehla vo filiálke Ľubica, odkiaľ ku konfirmácii pristúpilo
päť detí. Pred vstupom do manželstva som konfirmoval jednu dospelú ženu, ktorá absolvovala konfirmačnú prípravu
v rozsahu konfirmačnej učebnice Verím a sľubujem.
Chcem opäť poukázať na jednu anomáliu, ktorú si teraz najviac uvedomujem filiálke Ľubica, ale po iné roky aj
u nás v Kežmarku. Pokiaľ deti chodievali na konfirmačnú prípravu, tak sa zúčastňovali aj nedeľných bohoslužieb spolu so
svojimi rodičmi. To je aj dôvod, prečo za posledné roky stúpala priemerná návštevnosť na službách Božích v Ľubici. Ako
náhle „povinnosť“ konfirmačnej prípravy skončila, prestali chodiť aj deti aj rodičia. Obdivujem všetkých tých, ktorí takúto
obeť prinášali počas dvoch rokov konfirmačnej prípravy. Uvedomme si však, že podobné obete sú k ničomu. Pán Ježiš
nám jasne hovorí: „Milosrdenstvo chcem, a nie obeť; lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov (Mt 9,13).“
A pokiaľ si neuvedomíme, že do chrámu Božieho nechodíme pre Boha, ale pre seba, tak vo svojom živote budeme stále
prinášať ťažké obete, ktoré sú v podstate k ničomu.
e) Večera Pánova
Modloslužba v dnešnej dobe je veľmi veľká. Človek ustavične uteká pred Bohom, pretože nechce rešpektovať
Božiu vôľu vo svojom živote, Mnohí až v závere svojho pozemského života pochopia, že nič lepšieho v živote neexistuje,
ako sa držať toho, kto nás stvoril. Vďaka za každého, kto si túto skutočnosť vo svojom živote uvedomuje.
Keby Jonášova kniha skončila 1. kapitolou, mohla by byť jej ponaučením myšlienka: „Nesnaž sa utiecť pred
Bohom. On síce prejaví vytrvalosť a bude chodiť za tebou nejaký čas, ale aj ten má svoje hranice. Preto buď poslušný. Ináč
aj ty zahynieš v morských vlnách podobne ako Jonáš.“ Mnohí takto učia o Bohu a o človeku. Lenže Pán Boh pokračoval vo
svojom konaní aj potom, ako Jonáša vyhodili z lode. Odpustil mu a daroval nový začiatok, novú šancu. Keby sa Jonášova
kniha bola skončila 3. kapitolou, bola by sa skončila veľkým úspechom, pretože Jonáš sa pokoril mocnej ruke Božej
a vyplnil Božiu vôľu. Vďaka svojej poslušnosti by sa bol stal hrdinom, pred ktorým by museli mocnosti zla ustúpiť. I takto
mnohí učia o Bohu a o človeku.
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Ale v knihe je ešte 4. kapitola a tá hovorí, že človek je zlý až do svojho konca. Svedčí o tom, že ak jeden problém
ustúpi, iba uvoľní priestor ďalšiemu. Problémy sa teda nekončia. Po víťazstve nad jedným hriechom začína nový zápas.
Štvrtá kapitola Jonášovej knihy akoby nás zaviedla do zákulisia, kde nájdeme človeka v otvorenej vzbure voči svojmu
Bohu.
Preto ponaučenie z tejto knihy je: Jediná nádej hriešnika, ale aj úspešného Božieho človeka je ospravedlnenie
bezbožného. Jediná nádej ospravedlneného človeka je v tom, že Pán Boh prijíma ľudí, hoci sú hriešni až do konca života.
Táto pravda sa nám zvestuje aj pri Večeri Pánovej. Boh mňa zlorečeného a zatrateného človeka prijíma na milosť skrze
obeť Pána Ježiša Krista. Cez prijímané dary tela a krvi Kristovej stávame sa ospravedlnenými, ak sme svoje hriechy
úprimne vyznávali a zároveň ich oľutovali.
Keďže zostávame sústavne hriešni, tak Ježiš Kristus nám ustanovil sviatosť Večere Pánovej. Telo a krv Ježiša
Krista nás nielen očisťujú od každého hriechu, ale zároveň aj posilňujú v zápasoch viery, aby sme dokázali odolávať
každému pokušeniu, každej modloslužbe, ktorá sa snaží nenápadne implementovať do nášho života. Takouto
modloslužbou môže byť aj škodoradosť. Jonáš očakával, že Pán Boh zničí mesto Ninive. Podobal sa farizejom Ježišovej
doby, ktorí nemohli prijať, že samotná Božia milosť stačí ako základ spasenia. Boží skutok omilostenia rozčúlil Jonáša
a Jonáš sa hneval na Boha, že mesto Ninive nepostihol Boží súd. Pre seba prijal Božiu milosť, ale iným ju akosi nedoprial.
Pán Boh aj z tejto modloslužby ho musel uzdraviť, aby pochopil, že Božia milosť je pre každého rovnaká. A práve toto sa
nám zvestuje pri Večeri Pánovej. Neraz aj my k nej pristupujeme s pohľadom na iných, akí sú veľkí hriešnici. Pre seba
prijímame Božiu milosť, ale často iným ju nedoprajeme, alebo priam vyžadujeme dodržiavanie zákona a patričný trest. Boh
vo svojej láske a milosti koná inak.
Večera Pánova v cirkevnom zbore v Kežmarku spolu s filiálkami sa v roku 2015 prisluhovala 26-krát, čo je o 3-krát
menej ako v roku 2014. V rámci služieb Božích v Kežmarku to bolo 8-krát, mimo služieb Božích 1-krát (Veľký Piatok). 3-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 4-krát a v Ľubici 7-krát.
Dary milosti v roku 2015 aj s filiálkami prijalo spolu 1104 hodovníkov (čo je o 42 hodovníkov menej ako v roku
2014), a to 384 mužov (o 12 menej ako v roku 2014) a 720 žien (o 30 menej ako v roku 2014). Doposiaľ Večera Pánova
mala z roka na rok stúpajúci charakter. Už druhý rok zaznamenávame klesajúci charakter.

2. Pastorizácia
a) Pastorálne návštevy
Za uplynulý rok som urobil 72 pastoračných návštev v domácnostiach, o ktorých si vediem v bohoslužobnej knihe
záznamy. Oproti roku 2014 je to o 4 návštevy menej. Tieto návštevy sa uskutočňujú podľa potreby. Väčšinou sa s rodinou
stretávam pri pohrebe, krstoch, konfirmácii, sobášoch, životných jubileách alebo pri rôznych rodinných príležitostiach.
b) Zborová diakonia
V roku 2015 mala zborová diakonia päť členov, ktorí navštevovali 6 domácností cirkevníkov ECAV Kežmarok a dve
členky , ktoré pomáhali pri ostatných aktivitách. Hlavným cieľom bolo povzbudiť Božím slovom, modlitbou a často aj
piesňou. V priebehu roka sme vykonali návštevnú službu aj v nemocnici.
Pravidelne každý druhý utorok v mesiaci sa konali Služby Božie v domove Náruč, kde je v súčasnosti 13 ECAV
veriacich. Okrem toho v domove dôchodcov sme vykonávali niekoľkokrát do mesiaca návštevnú službu. Pred Vianocami
pán farár Roman Porubän s deťmi pripravili vianočný program, ku ktorému sa pripojila aj sestra farárka Eva Germanová
s deťmi zo Spišskej Belej a spoločne vytvorili krásnu vianočnú atmosféru v domove dôchodcov. Deň po vystúpení sme
navštívili našich cirkevníkov s vianočnými balíčkami.
Počas Smrtnej nedele, Kajúcej nedele a 3. adventnej nedele sa konali služby Božie s prislúžením večere Pánovej
v zborovej miestnosti. Po ukončení sme strávili spoločný čas rozhovormi pri malom občerstvení. Na záver sme každého
obdarovali malým darčekom. Pri okrúhlych narodeninách sme posielali pozdravy s duchovným povzbudením starším
členom nášho cirkevného zboru.
K 31.decembru 2014 sme mali v pokladni 652,87 €. V roku 2015 sme prijali milodary vo výške 269,60 €. Výdaj za
rok 2015 bol 345,68 € a k 31.12.2015 nám v pokladni zborovej diakonie zostalo 576,79 €.
Boli by sme radi, ak by sa k nám pridali aj ďalší členovia cirkevného zboru, ale taktiež by sme sa potešili, ak by ste
vedeli o niekom, kto by našu službu privítal.
Správu vypracovala: Mária Kitová, vedúca Zborovej diakonie v Kežmarku.
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3. Práca misijná
a) Aktivity zboru
03. 01. 2015

v auditóriu lýcea už po štvrtýkrát zaznela Malá vianočná hudba v podaní Kvarteta Ad gloriam Dei. Toto
kvarteto tvoria členovia Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, Orchestra opery a baletu
Slovenského národného divadla ako aj Štátnej opery Košice a ich hostia. V interpretáciách rôznych
skladieb sa nám tohto roku predstavili: 1. husle – Samuel Mikláš; 2. husle – Jana Vozníková; viola –
Radovan Blahunka; violončelo – Gregor Regeš; barytón Juraj Adamuščin; flauta Dominika Križalkovičová;
gitara Marek Kamenický; klarinet – Michal Vozník.
23. 01. 2015 sa uskutočnila v auditóriu lýcea prezentácia novej knihy od PhDr. Nory Baráthovej: Stretol som ho. Celé
podujatie moderovala Barbora Kaprálová. V jednotlivých čítaniach úryvkov z knihy: Stretol som ho, sa nám
predstavili: Eva Ciriaková, Anna Beťková a Ján Bachleda. Autorku pozdravil piesňou domáci spevokol
Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok. Ku gratulantom sa pridala riaditeľka Múzea v Kežmarku
Mgr. Erika Cintulová, Milan Choma, člen kultúrnej komisie mesta Kežmarok, kde sestra Baráthová bola
dlhoročným predsedom. Samozrejme, že nechýbali ani pozdravné slová vydavateľstva a. s. Tranoscius,
ktoré prezentovala sestra Naďa Kubányová. Autorke sa nakoniec prihovoril aj domáci brat farár.
13. 02. 2015 sa uskutočnil v reštaurácii Severka 7. Ples kežmarských evanjelikov, ktorý otvorila naša konferencierka
Barbora Kaprálová. Prítomných srdečne privítala a dala slovo domácemu bratovi farárovi a seniorovi
Tatranského seniorátu ECAV na Slovensku Romanovi Porubänovi. Ten sa prítomným v krátkosti prihovoril
na text, ktorý nachádzame v Kázni na hore, v Matúšovom evanjeliu 5,1-16: „Vy ste svetlo sveta. Mesto,
ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. Ani sviecu nezažíhajú a nestavajú pod nádobu, ale na svietnik, a
svieti všetkým v dome. Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili vášho Otca,
ktorý je v nebesiach.“ Výťažok z tomboly bol poukázaný sestre farárke Vierke Šoltésovej, ktorá sa stala 9.
januára 2015 vdovou.
19. 03. 2015 sa konala v auditóriu lýcea súťaž detí materských škôl mesta Kežmarok a širšieho okolia v recitovaní
poézie a prózy pod názvom: „Malý recitátorík“.
09. – 13. 03. 2015
prebiehal v našom cirkevnom zbore pôstny modlitebný týždeň, ktorý si pripravila sestra farárka
Ľubomíra Mervartová. Téma modlitebného týždňa bola: Utrpenie Krista a ja.
22. 03. 2015 sa uskutočnilo v našom cirkevnom zbore pôstne stretnutie dôchodcov aj s prislúžením Večere Pánovej.
Toto stretnutie sa konalo na Kvetnú nedeľu, ktorá hovorí o vstupe Pána Ježiš Krista do svätého mesta
Jeruzalem.
27. 03. 2015 v našom cirkevnom zbore sa uskutočnilo seniorátne kolo XIV. ročníka Biblickej olympiády. Deti
z jednotlivých cirkevných zborov sa stretli v zborovej miestnosti, kde ich privítal brat senior Roman
Porubän, ktorý im poprial veľa Božej múdrosti pri vypracovávaní písomných zadaní jednotlivých testov.
29. 03. 2015 sa konal v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Levoča konvent Tatranského seniorátu. Začal službami
Božími, na ktorých nám zvesťou slova Božieho poslúžila sestra farárka Monika Vdovjáková, toho času
námestná farárka v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Spišské Vlachy. Na rokovanie konventu sme sa
presunuli do veľmi príjemného prostredia levočského divadla.
11. 04. 2015 sa uskutočnil 1. ročník Detského plesu v spoločenskom dome CULTUS v Ľubici. Spolu s deťmi sme mohli
stráviť jedno pekné sobotné popoludnie, ktoré sa stretlo s dobrým ohlasom u detí, ale aj u rodičov.
16. – 18. 04. 2015
aj tohto roku sme zorganizovali pred konfirmáciou konfirmačné sústredenie, ktoré sa opäť odohralo
počas troch dní v Liptovskej Kokave na Chate u Staroňa.
25. 04. 2015 sa uskutočnil v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Batizovce dcérocirkev Gerlachov KonfiDeň. Podobné
podujatia sa v rámci Tatranského seniorátu (TAS) organizujú pravidelne dva razy do roka. Jeden na jar
a druhý na jeseň. Témou tohto jarného stretnutia bol slogan: Vystúp z klamstva do reality.
30. 04. 2015 sa konalo v Liptovskom Mikuláši Valné zhromaždenie a. s. Tranoscius, ktorej je náš cirkevný zbor
akcionárom a domáci brat farár štyri roky pôsobil v predstavenstve a. s. Tranoscius. Rokovanie sa tento rok
netýkalo len hodnotenia uplynulého roku, ako sa to štandardne deje na každoročnom stretnutí akcionárov,
ale nepriamo aj hodnotenia celého štvorročného funkčného obdobia orgánov spoločnosti – predstavenstva
a dozornej rady.
17. 05. 2015 v našom cirkevnom zbore vo fílii Ľubica sa uskutočnila konfirmácia. Konfirmovaných bolo osem
konfirmandov, z toho piati z Ľubice a traja z Kežmarku (Berecz Lukáš, Jendrušák Dominik, Labuda Lukáš,
Kapolková Viera, Kováčová Emma, Krolák Ľuboš, Patúšová Emma, Trop Ľubomír).
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28. 05 2015

sa uskutočnil v Drevenom artikulárnom kostole koncert vokálnej skupiny Fragile. Bez použitia hudobných
nástrojov, teda a cappella, interpretujú známe rock – pop – jazzové hity svetových umelcov. Ich
predstavenia sú plné výbornej hudby. Keďže tento koncert sa konal v kostole, tak v podaní tejto vokálnej
skupiny zaznelo niekoľko spirituálov a gospelov ako napríklad: Ó happy day, Haleluja a iné.
6. júna 2015 cirkevný zbor zorganizoval výlet na Deň detí, ktorý sa tohto roku uskutočnil v našom blízkom okolí. Najprv
sme si pozreli Spišský hrad, potom sme sa presunuli do Levoče a oboznámili sa s jej históriou. Na fare sme
mali opekačku a na záver sme sa presunuli do Spišskej Novej Vsi na koncert Romana Dovalu.
11. – 12. 06. 2015
sa uskutočnil 50. Literárny Kežmarok. Bol venovaný Ľudovítovi Štúrovi a kežmarským študentom budúcim štúrovcom (napr. Samovi Tomášikovi, Samovi Chalupkovi, Jankovi Kráľovi, Ctibohovi
Zochovi, Danielovi Lichardovi a ďalším). Slávnostné otvorenie 50. ročníka sa uskutočnilo v prvý
deň LK pred budovou lýcea. Po ňom sa v auditóriu konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov
celoslovenskej literárnej súťaže. Večerný galaprogram sa uskutočnil v Drevenom artikulárnom
kostole. V úvode bol uvedený film kežmarského scenáristu a režiséra Daniela Dluhého, ktorý
priblížil históriu Literárnych Kežmarkov. Moderátorka Marta Lacková priblížila LK v číslach,
faktoch, pripomenula osobnosti, ktoré sa literárnej súťaže LK úspešne zúčastnili. Pri tejto
príležitosti bol vydaný zborník 50 rokov Literárneho Kežmarku, ktorý predstavila zostavovateľka
Nora Baráthová. Vyvrcholením galaprogramu bolo pásmo „Vzlietli orli vysoko“ – pásmo slovenskej
národnej hudby a umeleckého slova pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra.
Účinkovali v ňom Juraj Sarvaš a Danubius octet, v ktorom spieval aj Kežmarčan Lukáš Šimonov.
12. 06. 2015 sa uskutočnila v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Nové Zámky synoda Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania na Slovensku.
14. 06. 2015 v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Poprad-Veľká sa uskutočnilo vystúpenie spevokolov Tatranského
seniorátu. Toto stretnutie bolo zároveň venované spomienke na Majstra Jána Husa pri 600. výročí jeho
upálenia v Kostnici.
18. – 21. 06. 2015
sa uskutočnilo sústredenie zborového spevokolu na Chate pod Sitieňom, ktorá sa nachádza
v blízkosti artikulárneho kostola cirkevného zboru Svätý Kríž – Lazisko. Hlasovou výchovou nám
poslúžila sestra Júlia Ráczová.
24. júna 2015 v Drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku sa uskutočnil v podvečerných hodinách koncert Mariána
Vargu. Jeho hudba dodnes púta ľudí a v istom zmysle je fenomenálna.
2. júla 2015
v Drevenom artikulárnom kostole sa uskutočnil koncert speváckeho zboru Musical Mission Team z Bob
Jons univerzity z USA. Toto spevácke a zároveň i hudobné teleso amerických študentov do nášho
cirkevného zboru zavítalo už po piatykrát. V podaní Musical Mission Teamu sme si mohli vypočuť rôzne
spirituály, gospely a inú kresťanskú hudbu.
8. júla 2015
spevokol cirkevného zboru na podnet sestry presbytersky Justíny Sutorovej uskutočnil vystúpenie
v Domove dôchodcov Náruč. Celé toto podujatie sme zahrnuli do akýchsi slávnostnejších bohoslužieb, na
ktoré sme pozvali všetkých obyvateľov domova dôchodcov.
10. 07. 2015 náš cirkevný zbor a jeho pamiatky navštívil Patrice Dautel, ekonomický atašé francúzskeho veľvyslanectva
na Slovensku, ktorého sprevádzal Anton Berith.
15. – 21. 07. 2015
sa uskutočnil mládežnícky výlet do Prahy. V cirkevnom zbore Českobratskej cirkvi evangelickej
Praha-Kobylisy, kde zborovým farárom je Miroslav Erdinger, sa už cítime ako doma. Prostredie je
nám veľmi dobre známe, pretože nie je to prvý výlet, ktorý sme prežili v Prahe a v zázemí tohto
cirkevného zboru. Celému výletu sme dali názov: Stretnutia s Ježišom v Prahe. Každý účastník
dostal brožúrku s rovnakým názvom, kde boli vypracované jednotlivé témy – zamyslenia, o ktorých
sme v daný deň uvažovali.
1. a 2. 08. 2015 medzi náš prišiel ako každý rok brat farár Miroslav Erdinger s manželkou Eliškou z Českobratrskej cirkvi
evangelickej Praha – Kobylisy. Tohtoročná návšteva bola opäť niečím výnimočná. Jej výnimočnosť
spočívala v tom, že sme spoločne sobášili Anitu Štecovú a Johanna Hamanna, ktorí sa rozhodli vstúpiť do
manželstva. Na druhý deň 9. nedeľu po Sv. Trojici brat farár poslúžil zvesťou slova Božieho na text
z Jánovho evanjelia 11,1-27, kde sa píše o vzkriesení Lazára.
09. 08. 2015 sa uskutočnilo v našom cirkevnom zbore stretnutie dôchodcov aj s prislúžením Večere Pánovej. Zvesťou
slova Božieho poslúžila sestra farárka Ľubomíra Mervartová.
18. 08. 2015 sa v Drevenom artikulárnom kostole uskutočnil druhý ročník operného benefičného galakoncertu pod
názvom: Operné GALA 2015. Som rád, že po roku sa nám opäť podarilo zorganizovať takýto koncert,
ktorého výťažok vo výške 3.000,- € bol venovaný Stredisku Evanjelickej diakonii Svetlo v Červenici pri
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Prešove, kde sa nachádza škola pre hluchoslepé deti. Tento výťažok má poslúžiť na vytvorenie potrebného
hydroterapeutického rehabilitačného centra.
27. – 30. 08. 2015
„Vernosť až do cieľa“ – to bola hlavná téma 7. ročníka Misijných dní 2015, ilustrovaná na príbehu
Józuu ako vedie starozmluvný ľud cez rieku Jordán a obsadzuje po dlhom putovaní Kannán.
Uvodným zamyslením: Vernosť – silné a odvážne puto, poslúžil senior TAS Roman Porubän.
Počas dvoch dní mal pripravený aj seminár s názvom Ján Hus – ako ho nepoznáme.
30. 08. 2015 náš cirkevný zbor navštívila skupina evanjelikov z Gustav Adolf Werk, ktorí absolvovali po Slovensku
študijnú cestu a na 13. nedeľu po Sv. Trojici sa zastavili v Kežmarku na bohoslužbách, v rámci ktorých
pozdravili cirkevný zbor a zaspievali dve piesne. Hlavným koordinátorom tohto projektu bol Dr. Ulrich
Hirsch.
05. 09. 2015 sa v našom cirkevnom zbore uskutočni 16. zborový deň. Počasie nám síce neprialo, ale boli sme pripravení
aj na tento variant. Stretli sme sa v študovni lýcea, kde všetkých účastníkov privítal domáci brat farár
a predovšetkým medzi nami privítal vzácneho hosťa sestru Ing. Violu Fronkovú, ktorá prišla medzi nás
s témou: Cirkev v útlaku, prostredníctvom ktorej predstavila obdobie rokov 1949 – 1968, počas ktorých sa
odohrávali rôzne súdne procesy s biskupmi a farármi našej cirkvi
Popoludní cez videoprezentáciu sme sa mohli oboznámiť s biblickým Iránom, o ktorom nám porozprával
domáci brat farár.
06. 09. 2015 na 14. nedeľu po Sv. Trojici sme začali slávnostnými službami Božími v Drevenom artikulárnom kostole
nový školský rok 2015/216. Deti v rámci služieb Božích poslúžili zaspievaním piesne. Domáci brat farár sa
im prihovoril na základe biblického textu z Matúšovho evanjelia 7,24-27.
13. 09. 2015 už po štvrtýkrát sa stretli artikulárne zbory. Tohto roku to bolo v Hronseku. Podnet pre vznik tejto tradície dal
cirkevný zbor Istebné s cieľom navzájom sa utvrdiť vo viere v Trojjedinného Pána Boha a podeliť sa
o skúsenosti zo zborovej práce. Účastníkov slávnostných služieb Božích privítala domáca sestra farárka
Anna Jakušová. Zvesťou slova Božieho sa poslúžila sestra farárka z Leštín Jana Velebírová-Hudáková. Do
rámca služieb Božích sa zapojili aj dva spevokoly z Leštín a z Kežmarku.
15. 09. 2015 sa uskutočnil v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Poprad Deň Tatranského seniorátu s témou: Ján
Hus a Ľudovít Štúr v boji za pravdu. Spoločné stretnutie sa uskutočnilo v popradskom kostole na námestí
Sv. Egídia. Programom ako moderátor nás na celom podujatí sprevádzal Michal Findra. Milým
spríjemnením celého stretnutia bola zvonkohra, ktorú sme si mohli vychutnať od detí z Cirkevného zboru
ECAV na Košariská. Potom brat Michal Findra odovzdal slovo nášmu hlavnému rečníkovi Doc. PaedDr.
Milošovi Kovačkovi, CSc., ktorý nám predstavil osobnosti, ako je Majster Ján Hus a Ľudovít Štúr v zápase
o pravdu. Obe tieto osobnosti mali v roku 2015 okrúhle výročie. Pri Husovi sme si pripomínali 600 rokov od
jeho upálenia a pri Štúrovi 200 rokov od jeho narodenia.
20. 09. 2015 v Drevenom artikulárnom kostole sa uskutočnil koncert Slovenského kresťanského speváckeho zboru
KRÉDO – VIRUJU, ktorého umeleckým vedúcim je MUDr. Ján Zachar. V ich podaní odzneli skladby od
Jozefa Podprodského, Mikuláša Schneidera Trnavského, Johanna Sebastiána Bacha a Gordona Younga.
Okrem toho odzneli aj veci z liturgie východného obradu.
25. 09. 2015 v Drevenom artikulárnom kostole sa uskutočnil 45. Medzinárodný organový festival Ivana Sokola
v Spolupráci so Štátnou filharmóniou Košice a Mestským kultúrnym strediskom Kežmarok. Tohtoročný
festival bol venovaný aj 330. výročiu narodenia Johanna Sebastiána Bacha. Pri tejto príležitosti prítomných
na koncerte pozdravil domáci brat farár – senior TAS Roman Porubän. V interpretácii holandského
organistu Arjena Leistru sme si vypočuli skladby od J. S. Bacha, J. P. Swieelincka, M. Weckmanna, J.
Grešáka, F. Liszta, J. Langlaisa a A. Guilmanta.
03. 10. 2015 v cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Žilina sa uskutočnilo stretnutie účastníkov zájazdov do krajín
Blízkeho východu ako sú Izrael, Libanon, Sýria, Jordánsko a Irán. Za posledných päť rokov sa mnohí
cirkevníci i z nášho kežmarského zboru (Horvátovci, Uhrínovci, Neumannovci, Frisikovci, Babičovci,
Levockí, Dávid Jendrušák a Roman Porubän) zúčastnili týchto zájazdov, na ktorých sme sa zoznámili
s rôznymi ľuďmi z celého Slovenska. Tieto zájazdy vytvorili medzi nami silné puto a to bol podnet k tomu,
aby sme sa spoločne stretli a strávili nejaký čas.
10. 10. 2015 sa náš cirkevný zbor stal svedkom dôležitej udalosti. Medzi nás zavítal odchádzajúci veľvyslanec
Francúzska Henry Kuny s predsedom spoločnosti Asociácie združenia nositeľov vysokých francúzskych
vyznamenaní (ATONAF) Milanom Kňažkom. Veľvyslanec v lyceálnej knižnici uvádzal do života svoju knihu:
Keď sa ťa leto opýta, čo si robil v zime.
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01. 11. 2015

na ľubickom cintoríne sa uskutočnila ekumenická pobožnosť za účasti predstaviteľov Rímskokatolíckej
cirkvi, Gréckokatolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi a. v. a Pravoslávnej cirkvi. V tichej modlitbe sme ďakovali
za životy našich zosnulých, cez ktoré sme mohli prijať mnohé požehnanie do svojho života.
08. 11. 2015 v auditóriu lýcea sa uskutočnilo školenie presbyterov Tatranského seniorátu. Témou tohto školenia bol Krst
Svätý v Malom a veľkom Katechizme Dr. Martina Luthera. Prednáškou nám poslúžil RNDr. Mgr. Adrián
Kacián, M.A., PhD.
24. 11. 2015 v našom cirkevnom zbore v auditóriu lýcea sa uskutočnilo zasadnutie Riadiacej skupiny Svetového
kultúrneho dedičstva UNESKO lokality Drevené chrámy v zakarpatskom oblúku, ktorému predsedal náš
domáci brat farár Roman Porubän.
26. 11. 2015 sa náš zborový spevokol zúčastnil Spišských zborových dní. Mestské osvetové stredisko v Spišskej Novej
Vsi každoročne organizuje regionálnu prehliadku spevokolov. Tohto roku aj náš zborový spevokol bol na
túto prehliadku pozvaný.
28. 11. 2015 V Drevenom artikulárnom kostole sa uskutočnil koncert Borisa Lenka, jedného z našich najlepších
akordeonistov na Slovensku, ktorý pôsobí aj ako docent na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.
V jeho podaní bola prezentovaná tvorba slovenských autorov. Toto turné usporiadal po všetkých drevených
kostoloch, ktoré boli zapísané ako pamiatky UNESCO.
06. 12. 2015 v auditóriu lýcea sa uskutočnil 2. zo série adventných koncertov, na ktorom sa prezentoval zborový
spevokol. Výnimočnosťou tohto koncertu bola hudba, ktorá sa v pôvodných záznamoch našla v lyceálnej
knižnici. Upravil ju Michal Paľko.
07. – 11. 12. 2015
v auditóriu lýcea prebiehal adventný modlitebný týždeň s témou: Mesiáš prichádza. Jednotlivými
zamysleniami nám poslúžili bratia farári z Tatranského seniorátu.
11. 12. 2015 v Drevenom artikulárnom kostole sa uskutočnilo hudobno-poetické pásmo s adventnou a vianočnou
poéziou, v ktorom sa nám predstavili Vincent Jaš a ....
13. 12. 2015 v rímskokatolíckom kostole v Ľubici sa uskutočnil ekumenický koncert, do ktorého sa zapojili všetky cirkvi
pôsobiace na území obce Ľubica. Evanjelickú cirkev reprezentoval domáci spevokol a Dávid Jendrušák
zaspievaním piesne z repertoáru Lucie Bílej: Být Dítětem svítícím.
19. 12. 2015 sa uskutočnili v Drevenom artikulárnom kostole Spišské Vianoce s vystúpením detí zo Základnej školy na
Hradnom námestí. Do programu sa zapojil aj spevokol cirkevného zboru zaspievaním piesne. Prítomných
pozdravil domáci brat farár a poukázal na význam blížiacich sa vianočných sviatkov.
20. 12. 2015 sa uskutočnila v auditóriu lýcea vianočná besiedka s programom detí navštevujúcich hodiny náboženskej
výchovy a detskej besiedky. Svojím programom nám deti priblížili obsah Vianoc.
20. 12. 2015 zborová diakonia pozdravila pred blížiacimi sa vianočnými sviatkami obyvateľov Domova dôchodcov Náruč
milým darčekom. Deti im pripravili krátke pásmo pozostávajúce z vianočných básní, scénky a piesne.
Božím slovom prítomných pozdravil domáci brat farár Roman Porubän. Tohto roku sa k nám pridali aj deti
z Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Spišská Belá.
31. 12. 2015 mládež záver roka strávila spoločne. Stretli sa v budove lýcea v zborovej miestnosti. O polnoci vyšli na
vežu Nového kostola, odkiaľ sledovali ohňostroj.
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, ktorému predsedám spolu s dozorcom TAS Ing. Milanom Zacherom.
Rovnako som sa zúčastňoval aj pastorálnych konferencií Združenia evanjelických duchovných (ZED) Tatranského seniorátu.
V regióne Spiš som členom Spišského dejepisného spolku a v meste Kežmarok bol som zvolený za člena komisie cestovného
ruchu.
Na biskupskom úrade VD ECAV na Slovensku som člen Muzeálnej rady VD, člen senátu Dištriktuálneho súdu VD
a presbyter VD. Na dištriktuálnom konvente, ktorý sa konal 24. mája 2014 v Prešove bol som zvolený za zástupcu biskupa
Východného dištriktu ECAV na Slovensku. Na Synode ECAV na Slovensku, ktorá sa konala v dňoch 6. – 7. júna 2014 v Levoči,
bol som zvolený za člena generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku.
V uplynulom roku som viedol ako senior Tatranský seniorát ECAV na Slovensku. Z titulu tejto funkcie som sa pravidelne
zúčastňoval porád so Zborom biskupov ECAV na Slovensku. Ako člen predstavenstva a. s. Tranoscius som sa zúčastňoval
zasadnutí predstavenstva do Valného zhromaždenia a. s. Tranoscius, kde do nového štvorročného obdobia som nebol zvolený.
V ECAV na Slovensku zastávam funkciu predsedu pre chátrajúce a málo používané kostoly.

15

05. 01. 2015
09. 01. 2015
11. 01. 2015
16. 01. 2015
17. 01. 2015
27. 01. 2015
01. 02. 2015
09. 02. 2015
16. 02. 2015
16. 02. 2015
20. 02. 2015
24. 02. 2015
20. 03. 2015
25. 03. 2015
26. 03. 2015
29. 03. 2015
10. 04. 2015
14. 04. 2015
20. 04. 2015
29. 04. 2015
29. 04. 2015
30. 04. 2015
03. 05. 2015
23. 05. 2015
29. 05. 2015
30. 05. 2015
31. 05. 2015
01. 06. 2015
02. 06. 2015

Levoča – bol som predvolaný na Okresné riaditeľstvo kriminálnej polície Poprad pracovisko Levoča.
Evanjelická cirkev zastúpená JUDr. Annou Drobnou podala na mňa trestné oznámenie vo veci krytia
trestnej činnosti zborového dozorcu CZ ECAV na Slovensku Levoča Mgr. Branislava Kleina.
Prešov – ako senior TAS zúčastnil som sa stretnutia s evanjelikmi primátormi a starostami na Biskupskom
úrade Východného dištriktu v Prešove, ktorí boli na jeseň 2014 zvolení v komunálnych voľbách do svojich
úradov.
Žilina – zúčastnil som sa Inštalácie seniora Turčianskeho seniorátu Mariána Kaňucha, ktorého do úradu
inštaloval biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku Slavomír Sabol. Na inštalácii som poslúžil
liturgiou.
Liptovský Mikuláš – zúčastnil som sa zasadnutia predstavenstva akciovej spoločnosti Tranoscius.
Spišská Belá – ako senior TAS zúčastnil som sa odhalenia pamätnej tabule Augustovi Kaltsteinovi, ktorý
založil mestské kúpele a budoval turistické chodníky. V rámci tejto slávnosti bolo i uvedenie knihy
o Michaelovi Greisigerovi, lekárovi, prírodovedcovi, botanikovi a paleontológovi.
Poprad – ako senior TAS zúčastnil som sa sedenia Vnútromisijného výboru TAS, ktorý pripravoval rôzne
vnútromisijné podujatia na rok 2015 a 2016.
Švábovce – ako senior TAS v rámci bohoslužieb som pokrstil syna Michala manželom Martinovi a Vierke
Zaťkovcom. Okrem toho som sa zúčastnil osláv ich tridsiatich narodenín.
Levoča – ako senior TAS zúčastnil som sa kandidačného presbyterstva, ktorému som predsedal spolu
s bratom dozorcom TAS Ing. Milanom Zacherom, ohľadom spôsobu obsadenia uprázdneného farárskeho
miesta v CZ Levoča.
Kežmarok – zúčastnil som sa prípravného výboru Literárneho Kežmarku.
Kežmarok – jednanie s primátorom mesta PhDr. Jánom Ferenčákom ohľadom prenajatých budov pre
stredné školy.
Prešov – zúčastnil som sa zasadnutia Dištriktuálneho presbyterstva Východného dištriktu.
Martin – Národná knižnica – reštaurátorské ateliéry. Preberanie zreštaurovaných kníh a odovzdanie
poškodených kníh lyceálnej knižnice na reštaurovanie.
Veľký Slavkov – na konferencii evanjelických učiteľov, ktoré organizovalo Prešovské kolegiálne
gymnázium, som poslúžil záverečným zamyslením.
Kežmarok – stretnutie s riaditeľkou Hotelovej akadémie Otta Brucknera PhDr. Darinou Siskovičovou
ohľadom nezaplateného nájomného a odpustenia nájmu.
Liptovský Mikuláš – zúčastnil som sa zasadnutia predstavenstva akciovej spoločnosti Tranoscius.
Levoča – ako senior Tatranského seniorátu som predsedal konventu TAS, ktorý sa uskutočnil v mestskom
divadle.
Bratislava – zúčastnil som sa zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku.
Krompachy - ako senior TAS zúčastnil som sa kandidačného presbyterstva, ktorému som predsedal,
ohľadom spôsobu obsadenia uprázdneného farárskeho miesta v CZ Spišské Vlachy.
Tále – zúčastnil som sa Valného zhromaždenia Združenia evanjelických duchovných (ZED), na ktorých sa
volil nový predseda ZED.
Zvolen – zúčastnil som sa zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku.
Liptovský Mikuláš – zúčastnil som sa zasadnutia predstavenstva akciovej spoločnosti Tranoscius.
Liptovský Mikuláš – zúčastnil som sa zasadnutia Valného zhromaždenia a. s. Tranoscius ako člen
predstavenstva.
Zvolen – zúčastnil som sa Všeobecnej pastorálnej konferencie, ktorú zvolal generálny biskup ECAV na
Slovensku.
Praha – ako senior TAS zúčastnil som sa zasadnutia Synody Evanjelickej cirkvi a. v. v Českej republike.
Bratislava - zúčastnil som sa zasadnutia Generálneho presbyterstva Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.
Prešov – ako senior Tatranského seniorátu zúčastnil som sa Dištriktuálneho konventu Východného dištriktu
ECAV na Slovensku.
Spišská Belá – ako senior Tatranského seniorátu som inštaloval do úradu zborovej farárky CZ ECAV na
Slovensku Spišská Belá sestru Evu Germanovú.
Kežmarok – zúčastnil som sa prípravného výboru 50. ročníka Literárneho Kežmarku.
Batizovce - ako senior TAS zúčastnil som sa kandidačného presbyterstva, ktorému som predsedal spolu
s bratom dozorcom TAS Ing. Milanom Zacherom, ohľadom spôsobu obsadenia uprázdneného farárskeho
miesta v CZ Batitovce, po skončení 10-ročného funkčného obdobia brata farára Jána Matisa.
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Nové Zámky – ako člen synody z titulu funkcie, som sa zúčastnil rokovania tohto najvyššieho orgánu ECAV
na Slovensku.
Krompachy – ako senior Tatranského seniorátu s dozorcom TAS Ing. Milanom Zacherom sme predsedali
volebnému konventu k voľbe zborovej farárky Moniky Vdovjákovej. Na službách Božích som poslúžil ako
kantor, ale aj ako slávnostný kazateľ.
Bratislava – zúčastnil som sa tlačovej konferencie spoločnosti Google, vzhľadom na to, že Drevený
artikulárny kostol v Kežmarku bol prezentovaný touto spoločnosťou vo virtuálnej prehliadke.
Tatranská Štrba – zúčastnil som sa posviacky Domova dôchodcov za účasti dôstojného brata biskupa VD
Slavomíra Sabola a diecézneho biskupa Spišskej Kapituly Štefana Sečku.
Gerlachov – na 4. nedeľu po Sv. trojici som poslúžil zvesťou slova Božieho v Gerlachove pri príležitosti
pamiatky posvätenia chrámu. Pri tejto príležitosti sme posvätili aj nový luster do kostola.
Obišovce – zúčastnil som sa pohrebnej rozlúčky s bývalým seniorom Tatranského seniorátu Branislavom
Matejkom, kde som poslúžil zaspievaním smútočného Žalmu.
Kežmarok – zúčastnil som sa otváracieho ceremoniálu EĽRO s privítaním prezidenta Slovenskej republiky
Andreja Kisku.
Ružomberok – na dištriktuálnom dni Východného dištriktu som poslúžil v liturgii zaspievaním evanjelia.
Iliašovce – zúčastnil som sa rokovania zborového presbyterstva ohľadom vokátora pre sestru farárku Eriku
Pospíšilovú, na ktorom sa zbor nedokázal dohodnúť s farárkou.
Ľubovnianske kúpele – poslúžil som prvým zamyslením na Misijných dňoch východného dištriktu ECAV na
Slovensku s témou: Vernosť – silné a odvážne puto.
Ľubovnianske kúpele – poslúžil som prednáškou v rámci misijných dní: Ján Hus ako ho nepoznáme.
Iliašovce - ako senior TAS zúčastnil som sa kandidačného presbyterstva, ktorému som predsedal spolu
s bratom dozorcom TAS Ing. Milanom Zacherom, ohľadom spôsobu obsadenia uprázdneného farárskeho
miesta v CZ Iliašovce.
Levoča - ako senior TAS zúčastnil som sa kandidačného presbyterstva, ktorému som predsedal spolu
s bratom dozorcom TAS Ing. Milanom Zacherom, ohľadom spôsobu obsadenia uprázdneného farárskeho
miesta v CZ Levoča.
Levoča – v rámci služieb Božích sa uskutočnil volebný konvent na obsadenie miesta zborového farára
v CZ Levoča. Na týchto službách Božích som poslúžil zvesťou slova Božieho pri príležitosti pamiatky
posvätenia chrámu.
Iliašovce – na farskom úrade prebehlo odovzdávanie úradu za účasti predsedníctva TAS menovanej
administrátorke Daniele Kiššovej.
Krompachy - ako senior Tatranského seniorátu inštaloval som do úradu zborovej farárky CZ ECAV na
Slovensku Spišské Podhradie sestru Moniku Vdovjákovú.
Bratislava – zúčastnil som sa zasadnutia Generálneho presbyterstva Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.
Kežmarok – náš cirkevný zbor navštívil odchádzajúci veľvyslanec Francúzska Henry Kuny s predsedom
spoločnosti Asociácie združenia nositeľov vysokých francúzskych vyznamenaní (ATONAF) Milanom
Kňažkom. Pri tejto príležitosti uviedol francúzsky veľvyslanec svoju knihu do života.
Partizánska Ľupča – na pastorálnej konferencii Liptovsko-oravského seniorátu som poslúžil prednáškou:
Fenomén holokaustu v minulosti a dnes.
Liptovský Mikuláš – zúčastnil som sa prípravného výboru literárnej súťaže Tranovského Mikuláš.
Kežmarok – zúčastnil som sa osláv 120. výročia založenia Hotelovej akadémie Otta Brucknera, ktorá sa
uskutočnila v Mestskom kultúrnom stredisku.
Batizovce – na farskom úrade prebehlo odovzdávanie úradu za účasti predsedníctva TAS menovanému
administrátorovi Danielovi Midriakovi.
Levoča - ako senior Tatranského seniorátu inštaloval som do úradu zborového farára CZ ECAV na
Slovensku Levoča brata Jána Matisa.
Kežmarok – predsedal som zasadnutiu presbyterstva TAS
Bratislava – stretnutie s predsedníctvom ECAV vo veci Veľkého Slavkova, mládežníckeho centra ICHTYS
a miesta ordinovaného pracovníka v TAS pre prácu s mládežou.
Štrbské pleso – zúčastnil som sa Dištriktuálnej pastorálnej konferencie Východného dištriktu.
Levoča - na farskom úrade prebehlo odovzdávanie úradu za účasti predsedníctva TAS zborovému farárovi
Jánovi Matisovi.
Zvolen – stretnutie seniorov ECAV so zborom biskupov ECAV – porada.
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Batizovce – v zmysle CPP som predsedal presbyterstvu CZ ECAV na Slovensku Batizovce ohľadom
uprázdneného miesta zborového farára a riešenia jeho obsadenia.
Štrba – zúčastnili sme sa s dozorcom TAS kandidačného presbyterstva CZ ECAV na Slovensku Štrba
ohľadom voľby zborového dozorcu.
Kežmarok – predsedal som Riadiacej skupine Svetového kultúrneho dedičstva – lokalita Drevené chrámy
karpatského oblúka. Stretnutie sa uskutočnilo v auditóriu lýcea.
Kežmarok – rokovanie s viceprimátorom mesta Kežmarok Ing. Miroslavom Perignátom ohľadom
umiestnenia busty s tabuľou Dr. Alexandrovi na budove lýcea.
Prešov - zúčastnil som sa zasadnutia Dištriktuálneho presbyterstva Východného dištriktu.
Zvolen – zúčastnil som sa zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku.
Štrba – ako senior Tatranského seniorátu spolu s dozorcom TAS Ing. Milanom Zacherom sme predsedali
volebnému konventu k voľbe zborového dozorcu CZ ECAV na Slovensku Štrba. Pri tejto príležitosti som na
službách Božích poslúžil zvesťou slova Božieho.
Kežmarok – zúčastnil som sa pojednávania na Okresnom súde v Kežmarku vo veci Petra Duchnického
a určenia ústavnej liečby.

c) Modlitebné spoločenstvo
Aká je to výsada, že sa v modlitbe môžeme rozprávať s Tým, kto stvoril celý nekonečný vesmír! Veď o koľko väčší
než tento náš svet musí byť jeho všemohúci Stvoriteľ! Len vďaka tomu, že Jeho Syn Ježiš Kristus zniesol trest za všetky
naše previnenia, len vďaka Nemu môžeme prísť my hriešni do blízkosti svätého Boha – a On nás dokonca prijíma za Svoje
deti. Radšej Ho rešpektujeme, keď nám v Písme nechal zapísať Svoje napomenutie a to, čo chce:
„Predovšetkým teda napomínam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých ľudí,
za kráľov a za všetkých vysoko postavených, aby sme tichým a pokojným životom žili v úplnej pobožnosti a
statočnosti. Toto je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a
poznali pravdu“ (1 Timoteovi 2,1-4).
Preto sa vďačne a poslušne stretávame v lýceu k nedeľným spoločným modlitbám pred bohoslužbami – o 8:15,
ako to brat farár aj pravidelne oznamuje. Vždy je za čo Bohu ďakovať, aj za čo Ho prosiť – predovšetkým za to, aby tí, čo
kážu, hovorili to, čo Boh chce; ale aj za nás poslucháčov, aby sme porozumeli Jeho vôli a potom s Jeho pomocou aj robili
to, čo Boh chce. Aby stále viacerí poznali pravdu a boli tak zachránení pre večný život s Bohom. Osvedčilo sa nám
stretávať sa aj inokedy – ale toto nedeľné stretnutie o 8:15 je pre nás aj dobrou prípravou pre bohoslužby.
Na pôstnom a adventnom modlitebnom týždni je vďaka Bohu stále pomerne veľa účastníkov, za čo som Mu veľmi
vďačný.
Začiatkom minulého roka (8.2.) sme sa okrem toho stretli ako modlitebné spoločenstvo aj z celého seniorátu
v Batizovciach a 13.-15.3. na celoslovenskej konferencii vo Zvolene. Vždy je príjemné stretávať sa so súrodencami vo
viere, ktorých Boh obohacuje pri rozhovore s Ním. Lebo z Jeho darov sa potom môžeme obohacovať navzájom – Jeho
láskou, pokojom, radosťou... Jeho pozvanie ku pravidelným a úprimným modlitbám trvá.
Správu pripravil: Mikuláš Lipták
d) Zborový list
Na Zborový list – ako občasník sme si už všetci za 18 rokov zvykli. Pôvodný úmysel pri vydávaní tohto občasníka bol, že
na jeho tvorbe sa budú podieľať väčšinou domáci autori – členovia cirkevného zboru. Mená prispievateľov do tohto časopisu sa
obyčajne opakujú a mohol by som presne vymenovať tri či štyri mená, ktoré nájdeme v každom Zborovom liste. Bojím sa toho,
aby sa tento zborový časopis nestal len záležitosťou štyroch ľudí, ale aby skutočne bol zborovým listom, do ktorého budú vďačne
a ochotne prispievať členovia cirkevného zboru a v ktorom sa môžu spolu s ostatnými podeliť o svoj život viery, o to, ako Boh
mocne koná v ich živote, ako sa im darí odstraňovať zo života modloslužbu, ktorá číha na nás na každom kroku.
V uplynulom roku Zborový list vyšiel trikrát: 24. mája 2015  na Svätodušné sviatky; 31. októbra 2015  na Pamiatku
reformácie; 24. decembra 2015  na Vianoce. Zmena však nastala vo vydávaní Zborového listu na Veľkú noc. Veľkonočné
číslo, ako sme ho mali roky zaužívané, vyšlo až na Svätodušné sviatky. Prečo? Predveľkonočné obdobie je v našej cirkvi plné
administratívnych záležitostí. Najprv sú to povinnosti okolo zborového konventu a potom prichádzajú povinnosti okolo
seniorálneho konventu. To všetko sa musí stihnúť do Veľkej noci. Ako zborový farár a súčasne senior Tatranského seniorátu,
ktorý pripravuje oba konventy, nie som schopný časovo zvládnuť popri ostatných povinnostiach zborového farára a seniora
redakčnú prípravu Zborového listu – hlavne ak polovica príspevkov pochádza odo mňa.
Napriek veľkému vynaloženému úsiliu odozva na zborový list za posledný čas neprichádza skoro žiadna. Dúfam, že
nedopadne tak ako letáky, ktoré nám nasilu strkajú do našich schránok. A tak si neraz kladiem otázku, či to má zmysel ešte
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vôbec vydávať vzhľadom na to, že aj náklady na vydanie troch čísel zborového listu sa nepohybujú v zanedbateľných číslach (v
uplynulom roku vydanie troch čísel stálo: 2.330,- €) a pokladnička pri východe z kostola už roky zíva prázdnotou, na pár
jednotlivcov, ktorí tam hodia nejaké to euro, uvedomujúc si, že aj keď to dostávame zadarmo, tak to nie je zadarmo a cirkevný
zbor to musí zaplatiť. Na takto nastolenú otázku: Či má zmysel vydávať Zborový list, mi okamžite odpovedá Nora Baráthová:
Roman, to by bola škoda, keby sme s tým prestali.
Každé jedno číslo Zborového listu sa snažíme nejakým spôsobom tematicky zamerať a ku tomu aj písať články či
oslovovať rôznych autorov k predmetnej téme. Ani to nie je jednoduchá práca. Častokrát nám tipy nevyjdú a musíme pokračovať
pláne B, - hľadať za dotyčného adekvátnu náhradu. Aj keď ju nájdeme, to ešte neznamená, že sme vyhrali. Stáva sa nám , že
oslovení sa ospravedlnia, pretože sú tiež zavalení inou prácou. Niekedy by som vám prial vyskúšať si to, ako sa rodí jedno číslo
Zborového listu, zvlášť keď finišujeme a pripravujeme korektúry, aby mohol ísť Zborový list do tlače. Vtedy zvečera do rána je
potrebné prečítať a opraviť niekedy aj 80 strán a to už nie je smiešne.
V roku 2015 Zborový list vychádzal aj na viacerých stranách. Napríklad vianočné číslo vyšlo na 80 stranách. Keď to
spočítam dokopy, tak za rok sme pre vás pripravili čítanie na 212 stranách. To je celkom slušná knižka. Myslím si, že Zborový list
je aj na dobrej úrovni oproti iným zborovým časopisom, ktoré sa mi dostanú do rúk. Za to však veľké ďakujem patrí redakčnej
rade v zložení: Roman Porubän, Mikuláš Lipták, Nora Baráthová a Oľga Kormanová. Okrem toho sa chcem poďakovať aj
Jaroslavovi Šlebodovi za grafickú úpravu, finálne spracovanie a dodanie Zborového listu.
e) Cirkevná tlač
C cirkevnom zbore sa odoberá nasledovná cirkevná tlač:
1. Evanjelický posol spod Tatier – do zboru prichádza v počte 3 ks. Jeden kus sa archivuje v archíve cirkevného zboru. 2 kusy sú
predajné pri východe z kostola po nedeľných bohoslužbách. Z pôvodných 5 kusov sme museli zredukovať odber na dva kusy. Aj
to v poslednej dobe zostávajú niektoré čísla nepredané.
2. Cirkevné listy – z Tranoscia a. s. ich dostávame v počte 6 kusov na farský úrad. Jeden kus sa archivuje v archíve cirkevného
zboru. Z piatich kusov sa maximálne predajú 1-2 kusy.
3. Evanjelický východ – ten do cirkevného zboru prichádza priamo na adresy predplatiteľov, ktorí si ho vyzdvihnú pri východe
z kostola. Jeden kus sa archivuje v archíve cirkevného zboru.
4. Cestou svetla – prichádza priamo na mená predplatiteľov, ktorí si ho vyzdvihnú v kostole na bohoslužbách. Okrem toho 10 ks.
prichádza aj na voľný predaj. Žiaľ, ani o tento časopis nie je záujem.
5. Dúha – cirkevný zbor odoberá jeden kus, ktorý je k dispozícii na farskom úrade, potom sa archivuje.
6. Rozmer - cirkevný zbor odoberá jeden kus, ktorý je k dispozícii na farskom úrade, potom sa archivuje.
f) www stránka (www.ecavkk.sk)
Počas celého roka 2015 bola v prevádzke webová stránka cirkevného zboru, o ktorú sa staral Miroslav Božek, za čo mu
srdečne ďakujem. Stránka je podľa mojich časových možností pravidelne aktualizovaná, kde si môžete prečítať rôzne oznamy
k pripravovaným podujatiam i duchovným aktivitám. Je pravdou, že niekedy sa stane, že nejaký čas tam visia staré oznamy.
Vzhľadom na môj časový harmonogram, skutočne niekedy nestíham aktualizovať podujatia, ktoré sa konajú v našom cirkevnom
zbore. Bol by som rád, keby sa našiel v cirkevnom zbore dobrovoľník, ktorý by spracovával oznamy, pripravoval fotografie z akcií
a iné aktuálne záležitosti, ktoré zaberú veľa času, a takto pripravené veci poskytoval správcovi webovej stránky k umiestneniu na
web.
Webová stránka cirkevného zboru má slúžiť na jednej strane pre nás domácich, kde si nájdeme aktuálne podujatia
cirkevného zboru, rozpis bohoslužieb, Zborový list, ale zároveň táto stránka slúži aj pre širokú verejnosť, ako zdroj informácií
o histórii Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok, histórie jednotlivých kultúrnych pamiatok vo vlastníctve zboru
s časovým rozpisom, kedy je ich možné navštíviť. To znamená, že webová stránka slúži aj pre turistov, cestovné kancelárie, ale
zároveň i pre našich obchodných partnerov.
V uplynulom roku sme zaznamenali 12 225 prístupov, čo je o 930 prístupov menej ako v roku 2014 (Stav počítadla k 31.
decembru 2015: 77.543 prístupov). V priemere na deň to predstavuje, že na našu stránku si kliklo 33 ľudí, čo je o 3 ľudí menej
ako v roku 2014.
Súčasné informačné technológie nám umožňujú, aby sme aj takýmto spôsobom oslovovali ľudí a poukazovali na
záchranu v Ježišovi Kristovi. Určite by sme mali využiť tento virtuálny svet. Mnohé cirkevné zbory dokonca využívajú i sociálne
siete ako je Facebook, na ktorom prezentujú svoju prácu, ale rovnako aj pripravované aktivity. Informačným technológiám (IT)
a ich dosahu do života človeka sa nedá zabrániť. Do budúcnosti sa budú pravdepodobne čoraz viac využívať. A to je úloha pre
mladých ľudí v cirkevnom zbore, ktorí sú v IT technológiách zručnejší, kde by sa mohli realizovať, a tak spravovať stránky
cirkevného zboru, ktoré by boli v mediálnom svete akýmsi ostrovčekom, kde človek môže nájsť aj niečo duchovné pre svoj život.
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Samozrejme je dôležité, aby práve tieto technológie a ich využívanie sa nestali pre nás modloslužbou, prostredníctvom ktorej by
sme vymenili živého Boha a spoločenstvo s ním za virtuálny svet.
g) Cvičenie pre ženy
Ženy na svojom cvičení sa stretávajú každý utorok o18.00 hod. Začíname krátkou modlitbou s poďakovaním,
prosbou o vedenie do ďalších dní. Cvičenia sa zúčastňuje v priemere 9 žien. Po cvičení nám dobre padne chutný čajík, pri
ktorom si vymeníme skúsenosti, navzájom si poradíme či pomôžeme si riešiť rôzne problémy. Obraciam sa na všetky
žienky v našom cirkevnom zbore, aby sa nebáli a prišli si s nami zacvičiť – nebojte sa, telocvičňa je dosť veľká a čoskoro
nás privíta v novom šate. Využime možnosť, ktorú nám náš cirkevný zbor poskytuje.
Správu pripravila: Justína Sutorová
h) Spevokol
Zborový spevokol sa v roku 2015 stretával pravidelne každú stredu o 1800 h v auditóriu lýcea pod vedením brata
farára Romana Porubäna okrem letných prázdnin. Skúšky začínajú krátkym zamyslením nad Božím slovom a modlitbou,
ktorú si pravidelne pripravuje Mikuláš Lipták, či niektorí členovia zborového spevokolu (E. Ciriaková, E. Bachleda), za čo im
patrí srdečné poďakovanie. Potom pokračujeme hlasovou rozcvičkou, opakovaním starých a nácvikom nových piesní. Ako
nám v uplynulom roku pribudli traja členovia zborového spevokolu, tak v tomto roku tí istí členovia toho aj veľa zameškali.
Dôvod: pracovná príležitosť v zahraničí, ale aj zdravotné problémy.
Počas roka svoju prácu spevokol prezentoval 20-mi vystúpeniami, čo je rovnaký počet vystúpení ako v roku 2014.
10 vystúpení sa uskutočnilo na bohoslužbách a 10 vystúpení pri rôznych iných príležitostiach či už v Kežmarku, alebo za
hranicami cirkevného zboru.
Veľmi obohacujúcim stretnutím bolo sústredenie spevokolu na Lazisku, kde sme sa v príjemnom prostredí mohli
venovať hlasovej príprave, ktorú uskutočnila Júlia Ráczová z CZ Obišovce, dlhoročná dirigentka spevokolu Štátneho
divadla v Košiciach. Na tomto stretnutí sme prežili tri plné dni rôznych aktivít a hlavne hlasovej prípravy, ktorú sme potom
v nedeľu prezentovali na bohoslužbách v CZ Svätý Kríž, v CZ Partizánska Ľupča a v CZ Važec.
Počet aktívnych členov spevokolu sa v tomto roku zastabilizoval, no i napriek tomu stále potrebujeme posilniť
soprán – vyšší ženský hlas, na ktorom je postavená hlavná melódia celej skladby – chorálu a zároveň potrebujeme posilniť
aj tenor – čo je mužský vyšší hlas. Touto cestou by som opäť chcel apelovať na ženy i mužov, ktorí vedia spievať, aby sa
nehanbili a prišli medzi nás, a tak boli dobrou pomocou v službe, ktorú koná zborový spevokol v cirkevnom zbore, ale aj
mimo neho.
Všetkým členom spevokolu patria úprimné slová vďaky za dlhoročnú službu, ktorou môžeme prispieť
k duchovnému rastu nášho spoločenstva.

TABUĽKA

AKTIVÍT ZBOROVÉHO SPEVOKOLU

Bohoslužby v Kežmarku:
06. 04. 2015
08. 04. 2015
10. 05. 2015
17. 05. 2015
18. 10. 2015
31. 10. 2015
06. 12. 2015
24. 12. 2015
25. 12. 2015
31. 12. 2015

-

Iné príležitosti:

Veľký piatok
Veľkonočná nedeľa
Nedeľa Cantate
Konfirmácia
Poďakovanie za úrody zeme
Pamiatka reformácie
2. nedeľa adventná
Štedrý večer
1. sviatok vianočný
Silvester

14. 06. 2015 21. 06. 2015 21. 06. 2015 21. 06. 2015 08. 07. 2015 13. 09. 2015 24. 11. 2015 06. 12. 2015 13. 12. 2015 20. 12. 2015 -
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Stretnutie spevokolov TAS
v CZ Poprad- Veľká
Vystúpenie spevokolu v CZ Svätý
Kríž
Vystúpenie Spevokolu
v CZ Partizánska Ľupča.
Vystúpenie spevokolu v CZ Važec
Vystúpenie spevokolu v Domove
dôchodcov Náruč v Kežmarku
Stretnutie artikulárnych zborov v CZ
Hronsek
Spišská Nová Ves, prehliadka
spevokol Spiša
Adventný duchovný koncert Lýceum
Ekumenický koncert v Ľubici
Spišské Vianoce v Kežmarku

i) Kresťanský klub dôchodcov
Aj v roku 2015 sme sa pravidelne každú stredu o 1400 h. stretávali na našom seniorskom klube v kuchynke lýcea.
Stretnutie začíname piesňou a modlitbou. Nasleduje rozprávanie o radostiach a starostiach, ktoré sme zažili v priebehu
týždňa. Potom nastupujú hry, káva, čaj a aj nejaký koláčik na prilepšenie. Vždy je príjemná nálada a smiech medzi nami
tiež nechýba. Pozývame všetkých seniorov medzi nás. Ak nás bude viac, bude nám veselšie.
Správu pripravila: Božena Ferencová

4. Práca výchovná
a) Náboženská výchova
Deti na vyučovanie náboženstva aj v minulom roku chodili do lýcea. 1. – 4. ročník sa stretával vo štvrtok o 1500 h.
a viedla ho pani učiteľka Mária Šimanská, za čo jej srdečne ďakujem. 5. a 6. ročník sa stretával v stredu o 1430 h., a 7. , 8.
a 9. ročník sa stretával v stredu o 1515 h. a Vyučovanie viedol Roman Porubän, zborový farár.
Náboženská výchova v školskom roku 2014/2015 pre stredné školy sa po roku opäť uskutočnila a v nej sa
pokračuje aj v školskom roku 2015/2016. Vyučovanie náboženskej výchovy prebieha na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava
v učebni francúzskeho a anglického jazyka každý pondelok o 700 h. – tzv. nultá hodina. Z Hotelovej akadémie Otta
Brucknera navštevujú náboženskú výchovu dvaja žiaci a z Gymnázia P. O. Hviezdoslava 5 žiaci.
Vyučovanie náboženstva v Ľubici vedie brat farár Roman Porubän. Už niekoľko rokov prebieha pravidelne v utorok.
Prvý stupeň navštevujú traja žiaci a preberajú učivo z učebnice určenej pre druhý ročník Chlebík. K tejto učebnici je
vypracovaný aj pracovný zošit, ktorý mapuje preberané učivo. Druhý stupeň preberá témy podľa učebnice pre 9. ročník: Žiť
a veriť vo svete. K tejto učebnici máme tiež k dispozícii pracovný zošit. Na druhom stupni sa zúčastňuje náboženskej
výchovy 9 žiakov.
Už druhý rok vyučovanie náboženstva sa uskutočňuje aj na Základnej škole vo Vrbove, kde máme štyroch žiakov
v ročníkoch I., II., III., a VIII. Chcem pochváliť prístup vedenia školy k vyučovaniu evanjelického náboženstva a zároveň aj
vybavenie školy, ktorá umožňuje kreatívnym spôsobom aj na hodinách náboženskej výchovy využívať interaktívne tabule,
prístup na internet a inú audio-video techniku.
Je veľmi dôležité, aké základy kresťanskej viery vštepujeme do života našim deťom. Trápi ma však jedna
skutočnosť, ktorá sa odráža pri správaní detí na náboženskej výchove. Tú navštevujú deti, ktorých rodičia vôbec nechodia
do spoločenstva cirkvi a nezúčastňujú sa ani nedeľných bohoslužieb. Keď preberáme určité učivo s aplikáciou na praktický
život kresťana, tak pre tieto deti sú to všetko cudzie veci. V živote to nevideli vo svojich rodinách. V živote neprežili doma tú
skutočnosť, že by sa s nimi modlili rodičia pri posteli, alebo aspoň v nedeľu pri stole. Všetky tieto prejavy viery sú pre nich
cudzie a nemajú k nim žiadny vzťah. Veľmi ťažko sa potom vysvetľuje dieťaťu – hlavne keď prichádza do konfirmačného
veku a farár po ňom chce, aby navštevovalo nedeľné bohoslužby, prečo kresťan bez spoločenstva cirkvi nemôže žiť. Načo
chodiť na bohoslužby – tak znie častokrát odpoveď týchto detí. Na svojich rodičoch vidia, že dá sa žiť aj bez kostola
a spoločenstva cirkvi.
Pri takýchto skutočnostiach si uvedomujem, aká je dôležitá krstná príprava. No častokrát sa stretávam, že rodičia
a krstní rodičia pred krstom sľúbia čokoľvek. Dokonca aj na Krste Svätom zaznieva k nim otázka: „Či sľubujete, že budete
dieťa vychovávať v tejto kresťanskej viere, sľubujete?“ Nikto z rodičov a krstných rodičov nemá problém odpovedať:
Sľubujem, no realita býva úplne iná.
b) Detské Služby Božie
Detské služby Božie (nedeľná besiedka) sa z Božej milosti v roku 2015 konali takmer každú nedeľu podľa vopred
pripraveného rozpisu okrem prvej nedele v mesiaci a letných prázdnin, a to 31-krát. DSB prebiehali počas hlavných služieb
Božích v zborovej miestnosti budovy lýcea. DSB počas celého roka viedli sestry Slávka Jankurová a Eva Ciriaková.
Podľa evidencie dochádzky sa DSB zúčastnilo aspoň raz v roku až 20 detí. Priemerný počet detí bol 10 (MD – 8,
VD – 2).
Hlavným cieľom, náplňou DSB je výklad biblickej lekcie – spoznávanie Pána Boha ako nášho nebeského Otca
Stvoriteľa, Jeho Syna, nášho Spasiteľa a Ducha Svätého, ďalej modlitby a spev na chválu a vďaku nášmu Pánovi. Biblická
lekcia je spojená s ďalšími aktivitami ako sú kreslenie, vystrihovanie, modelovanie, kvízy, hry, výroba darčekových
predmetov pre mamičky a oteckov, výroba adventných vencov, nacvičovanie programu na Deň matiek či na Vianočnú
besiedku.
V roku 2015 sa pri vyučovaní detí na DSB preberali témy z Novej zmluvy – príbehy zo života Pána Ježiša týkajúce
sa sviatkov cirkevného roka – vianočné, veľkonočné a svätodušné, a zo Starej zmluvy príbehy z 1. Moj. 1.- 12. kap. Pri
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vyučovaní detí boli použité materiály z Detskej misie, Biskupského úradu VD, flanelografy a biblické interaktívne DVD zo
štúdia Nádej.
Na záver správy chcem vyjadriť vďaku Pánu Bohu za všetky deti v našom cirkevnom zbore, ktoré sú nielen
vzácnym Božím darom pre ich rodičov, ale aj pre celú cirkev. Našou úlohou je o ne sa starať a milovať ich, pretože sú
v prvom rade vzácne pre Neho.
Správu vypracovala: Eva Ciriaková
c) Práca s dorastom a mládežou:
Rok 2015 opäť priniesol nové zážitky a skúsenosti do života nášho dorastu. Znova sme sa zúčastnili niekoľkých
akcií, ktoré viac prehĺbili naše vzťahy a dali nám nové perspektívy do budúcnosti. Či už išlo o víkendovku v už tradičnej
Liptovskej Kokave, KonfiDeň v Gerlachove, alebo príležitostné, niekedy spontánne akcie (tajné narodeninové oslavy,
filmové večery, atď.), stále sme sa tešili, že môžeme spolu tráviť čas, spoznávať sa viac a zažívať nové veci. Nechýbal
samozrejme ani letný výlet do Prahy, kde sme videli mnohé zaujímavé miesta, ale tiež mohli po večeroch tráviť čas nad
Božím Slovom, trochu viac skúmať Ježišov život a učiť sa od Neho. Tento výlet nám zabezpečil nielen veľa nových fotiek,
ale aj mnoho nezabudnuteľných zážitkov, na ktoré budeme ešte dlho a s láskou spomínať.
I minulého roku sme trochu snívali o budúcej klubovni, ktorú by sme si radi spoločnými silami prerobili na miesto,
kde by sme sa cítili ako doma a mohli uskutočňovať ďalšie dorasty. Je to ešte stále v procese plánovania, ale veríme, že
s prerábaním miestnosti by sa mohlo začať túto jar, pričom nám určite pomôžu peniaze zo zborovej zbierky na tieto účely,
za ktorú vám srdečne ďakujeme! Rok 2015 sme ukončili spoločne v lýceu, kde sa nám o najväčší zážitok postaral pán
farár, keď nás zobral hore na vežu červeného kostola, odkiaľ sme na krásne jasnej oblohe mohli sledovať kežmarský
ohňostroj a privítať tak spoločne Nový rok.
Čo prinesie budúcnosť ešte nevieme, ale tešíme sa na všetko, čo má pre nás Pán Boh pripravené.
Rovnako prosíme o Jeho ďalšie požehnanie a vedenie do ďalšieho kráčania za Ním. Všetky modlitby a povzbudenia
z vašej strany sú vrúcne vítané (a nevyhnutné).
Správu pripravila: Lenka Liptáková

5. Hospodárenie cirkevného zboru za rok 2015
Hospodárska správa, ktorá je súčasťou výročnej správy cirkevného zboru, nám dáva príležitosť každoročne
oboznámiť sa s tým, ako zbor hospodáril so svojím majetkom a finančnými prostriedkami počas roka. Zároveň
dokumentuje činnosť zboru v hospodárskej oblasti a obsahovo sa snaží podať aspoň tie najdôležitejšie základné
informácie, ktoré chceme zachovať aj pre ďalšie generácie. Vychádzajúc z predložených čísel, môžeme mať dojem, ako
sme na tom dobre. No neraz si kladiem otázku, či tomu tak bude aj naďalej. Súčasný stav, ale aj vyvíjajúca sa situácia
nám ukazuje, že už čoskoro sa budeme musieť zamýšľať nad tým, čo s majetkom, ktorý vlastníme. Zamýšľa sa vôbec
niekto z radových členov zboru ako využiť neobsadené objekty, alebo čo s objektmi, ktoré sa nám môžu časom uvoľniť?
Vieme byť nápomocní pri vytvorení stratégie ich využitia v budúcnosti? Alebo sa nám stačí uspokojiť s tým, že nejako bolo
– nejako bude. Nie sme príliš pasívnymi členmi tohto zboru? Smutnou skutočnosťou je, že mnoho členov cirkevného zboru
vôbec táto otázka nezaujíma a to, ako svojou prácou prispieva na zveľaďovaní zboru svedčí o tom, ako ho považuje za
SVOJ. No, aby tento úvodník nevyvolal vo vás pocit negatíva, pozrime sa aj na niečo pozitívne, a to je zhodnotenie a
výsledok práce roku 2015.
KEŽMAROK
Gymnázium
- Po výmene oboch vstupných brán sme sa rozhodli aj pre úpravu stien vstupných chodieb do budovy. Pred samotnou
opravou bolo nutné skryť pod omietku elektrické vedenie, vymeniť elektrický domáci vrátnik a napájací zdroj. Zo stien sa
odstránili drevené obklady, nepotrebné zárubne dverí závetria. Po osekaní ovlhnutých omietok boli urobené hrubé omietky,
zo stien a stropu sa odstránila stará maľovka. Po napustení stien penetračným roztokom sa urobili vrchné jemné omietky,
keramický soklík podláh a po vyschnutí stien sa priestory vstupov vymaľovali.
- Na základe doručeného listu od regionálneho hygienika prostredníctvom školy, ktorým nás ako vlastníka upozornil
na nevyhovujúci stav priestorov telocvične, hlavne palubovky, pristúpili sme k názoru, že najlepšie je urobiť generálnu
opravu celej telocvične. V mesiaci november boli oslovené firmy a začalo sa s prípravou generálnej opravy. So samotnými
prácami sa začalo v mesiaci december. Zo stien boli odstránené staré ochranné sitá okien, nepotrebné úchyty cvičebného
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náradia. Po vyrobení okien boli vymenené staré okná za nové eurookná, v počte 10 ks malých a 2 ks veľkých okien.
Namontovali sa vonkajšie parapety z plechu s povrchovou úpravou lako-plast. Po postavení lešenia sme pred úpravou
stien zamurovali dva zbytočné okenné otvory, zo stien odstránili z celého obvodu drevený obklad. Nasledovalo odstránenie
starých maľoviek, po ktorých sa robili opravy špaliet okolo okien a opravy všetkých omietok v telocvični a vedľajšom
priestore. Po zaschnutí omietok boli namontované vnútorné okenné parapety, namontovali sa nové otváracie kovové
ochranné sitá okien so zinkovou úpravou povrchu. Po týchto prácach sa priestory vymaľovali. Práce pokračovali v
odstraňovaní starej palubovky a odstraňovaní starého roštu. Na vyčistený betónový podklad podlahy bola nalepená nová
hydroizolačná lepenka. Na takto pripravenú plochu bol namontovaný drevený pružný rošt s doskovým debnením, na ktorý
sa uložila fólia brániaca prenikaniu prachu. Palubovka bola urobená z dubových parkiet, ktoré sa po viacnásobnom
prebrúsení zbavili prachu. Po celom obvode telocvične do výšky 2 m stien bol urobený drevený obklad z fošní. Vyznačením
čiar ihrísk a osadení kotviacich prvkov náradia na cvičenie bol povrch palubovky dvakrát natretý ekologickým
protišmykovým lakom. V priľahlom priestore telocvične po odstránení starej dlažby bola uložená nová keramická dlažba
s soklíkom.
Hotelová akadémia
- Vonkajšia poškodená kovová brána bola nahradená novou, taktiež boli vymenené stĺpy brány a ochranné sitá.
Všetky kovové časti boli povrchovo upravené pozinkovaním.
Drevený kostol
- Pravidelná revízia požiarnej signalizácie a hasiacich prístrojov, elektroinštalácie a bleskozvodu.
- Aj v tomto roku bol urobený servis na organe s následným naladením.
Lýceum
- Schválením dotácie na opravu lýcea v mesiaci jún, pokračovali sme od polovice júla v oprave fasády na JV a SZ
strane. Po postavení lešenia sa osekali staré omietky, opadávajúce rímsy a špalety okolo okien v hlavnej časti fasády. Po
vyčistení škár a umytí stien od prachu na zamedzenie stúpajúcej vlhkosti do muriva bola použitá technológia od firmy
ATRO, ktorá pozostávala z neutralizácie muriva prípravkom Antisulfát a to do výšky vrchnej úrovne okien prízemia.
Následne sa na steny naniesol sanačný špric, na ktorý bola aplikovaná hrubá sanačná omietka a po jej zaschnutí na
povrch bola nanesená jemná sanačná omietka. Na ostatné plochy bola použitá klasická úprava stien pomocou špricu,
hrubej a jemnej omietky. Vystupujúce architektonické prvky na fasáde boli očistené od starej maľby, doplnili sa na nich
poškodené a chýbajúce časti, ktoré sa potom zafixovali pomocou sieťky a lepidla. Po osadení okenných parapiet
a oplechovaní deliacich ríms bola fasáda natretá penetračným náterom a dvojitým farebným náterom v dvoch odtieňoch.
Obnovený bol aj latinský nápis s chronostikom v podstrešnej časti rizalitu čelnej fasády. Po oboch stranách vchodových
dverí boli namontované vonkajšie svietidlá. Na záver sa demontovalo lešenie a upratalo stavenisko. Práce boli ukončené
koncom októbra.
- Po rekonštrukcii elektroinštalácie vo vstupnej chodbe a namontovaní nových stropných svietidiel so záložnými
zdrojmi, ktoré sa ovládajú senzormi pohybu, sme osadili závetrie za účelom zlepšenia tepelnej pohody v budove. Potom
nasledovalo opravovanie omietok, a to odstránením starej maľovky zo stien, na ktoré po nátere penetračného roztoku boli
robené jemné omietky. Po opravách sa po obvode nad podlahou nalepil pieskovcový soklík a chodba sa vymaľovala.
Taktiež z chodby bola odstránená dlhodobo nepotrebná a prekážajúca kovová mreža.
- Pravidelná revízia požiarnej signalizácie a hasiacich prístrojov, servis zabezpečovacieho systému.
Nový kostol
- V mesiaci máj sme urobili generálnu opravu veže. Kompletne bolo odstránené debnenie, ktoré bolo značne
poškodené a prehnité. Nahradené bolo novým doskovým debnením, ktoré z vonkajšej strany sme oplechovali za účelom
ochrany dreva pred poveternostnými vplyvmi počasia. Z každej svetovej strany do debnenia boli urobené otvory, do ktorých
sa osadia kovové žalúzie. Vo vnútri veže bola urobená aj nová podlaha, ktorá sa náterom ošetrila proti hnilobe, hubám
a drevokaznému hmyzu. Kvôli lepšiemu servisu zvonov boli okolo nich namontované drevené lávky s rebríkom. Hrany
balkóna veže, ako aj plochu medzi piliermi veže sme oplechovali a na celú plochu bola nalepená dvojitá hydroizolačná
vrstva, ktorej povrch bol ošetrený náterom proti UV žiareniu. Vyrobené boli štyri otváracie kovové žalúzie s ochrannými
sieťami.
- Aby nedochádzalo k zamokaniu stien na mauzóleu, boli z oboch strán namontované dažďové zvody.
- V interiéri sakristie bola po obvode stien odstránená do výšky 1m omietka a v podlahe bol urobený výrez do podlahy
za účelom vytvorenia prevzdušňovacieho rigola, do ktorého po vyčistení bolo nasypané kamenivo, čím by malo dôjsť
k presušovaniu stien.
- Revízia zabezpečovacieho systému a hasiacich prístrojov.
- Servis a naladenie organu.
Základná umelecká škola
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- Vypracovaná bola kompletná projektová dokumentácia rekonštrukcie vykurovania objektu.
HUNCOVCE
Bistro
- V mesiaci september bol nad hlavnou časťou budovy urobený dvojitý syntetický náter strechy.
- Kompletnou prestavbou počas mesiacov október a november prešla prestavba sociálnych zariadení, skladovacieho
priestoru a šatne zamestnancov. Keďže celkový stav tohto zariadenia bol nevyhovujúci, nutné bolo urobiť kompletnú
prestavbu, vyriešiť dispozíciu tak, aby po prestavbe zariadenie vyhovovalo príslušným hygienickým normám. Došlo
k odstráneniu starých zariadení, demontáže stropu, vybúraniu priečok a vyrezaniu otvorov do stien. Po osadení vodorovnej
kanalizácie, zabetónovaní podláh, boli vymurované nové priečky, osadené boli nové rozvody odpadu, vody, kúrenia
a elektroinštalácie. Pri prestavbe boli vybúrané staré okná, osadené nové okná a zárubne dverí. Vo všetkých miestnostiach
boli urobené potery z betónu. Znížil a zateplil sa strop v miestnosti šatne zamestnancov, taktiež došlo k prepojeniu kuchyne
so šatňou. Na vyrovnané steny pomocou omietky boli poukladané obklady, na podlahu bola urobená dlažba a zvyšok
neobložených stien bol upravený pomocou lepidla a sieťky vrchnou omietkou. Po maľbe sa natreli zárubne a radiátory. Po
týchto prácach boli osadené nové prvky sanitárneho zariadenia, telies vykurovania, svietidiel, vypínačov a interiérových
dverí. Prestavovaná časť fasády bola zateplená, povrchovo upravená a osadené bolo vonkajšie kovové schodisko so
zábradlím s povrchovou úpravou v zinku.
ĽUBICA
Byty - gen. Svobodu 252/135
- K bytovej jednotke ( Dovjak ) bola urobená nová elektrická prípojka, ktorá bola v nevyhovujúcom stave, súbežne s
tým došlo k výmene elektrickej prípojky k doteraz nezrekonštruovanej bytovej jednotke ( byt po Kačmarekovej ).
- Na povrch nového dreveného schodiska bola po namontovaní schodiskových rohov nalepená podlahová krytina
a hrany z PVC.
Byty - gen. Svobodu 251/133
- Schodište: výmena okna za vetracie, zateplenie stropu a oprava omietok. Po namaľovaní stien a stropu aj tu na
nové drevené schodisko po namontovaní schodiskových rohov bola nalepená podlahová krytina a hrany z PVC.
Nebytový priestor, kaderníctvo - gen. Svobodu 252/135
- V mesiaci február bola robená generálna oprava nebytových priestorov kaderníctva. Po urobení otvorov cez stropy,
bolo do nich osadené vetracie potrubie, ktorým sa vyriešil problém s odstránením nadmernej vlhkosti v týchto priestoroch.
Následne v celom priestore bola zrekonštruovaná elektroinštalácia a rozvod vody. Nerovnosti stropov a jednej steny boli
upravené pomocou sadrokartónu, zvyšné steny boli upravované pomocou hrubej omietky, lepidla, sieťky a vrchnej omietky.
Z podlahy bolo odstránené staré linoleum, povrch podlahy sme zrovnali a zbavili nečistôt. Na takto pripravený podklad bol
urobený tekutý hydroizolačný náter, na ktorý po zaschnutí bola uložená keramická dlažba. Všetky priestory kaderníctva sa
nakoniec vymaľovali, namontovala sa umývadlová zostava, svietidlá, vypínače a zásuvky.
TVAROŽNÁ
Kostol
- Zo získanej dotácie MK SR bol vypracovaný projekt generálnej opravy kostola, predmetom ktorého bolo geodetické
zameranie, vypracovanie posudku príčin zvlhnutia kostola a na základe takto získaných podkladov vypracovanie projektu
obnovy kostola pre stavebné povolenie s rozpracovaním potrebných detailov. Práce realizovali odborníci s praxou v oblasti
obnovy pamiatok v mesiacoch júl až december. Celý projekt realizovalo Občianske združenie Ohrozené kostoly, zastúpené
Ing. arch. Róbertom Erdélyim, so sídlom v Stupave.
RAKÚSY
Materská škola
- V mesiaci august sme robili opravu sociálnych zariadení a vstupnej chodby. Po odstránení starých sanitárnych
prvkov, kanalizačného rozvodu, vysekaní obkladov a dlažby bola urobená nová kanalizácia a rozvody vody a odpadu. Na
steny upravené omietkami boli urobené nové obklady, na podlahu bola uložená nová dlažba. Nad zrekonštruovanými
priestormi bol urobený strop zo sadrokartónu. Nakoniec boli namontované nové sanitárne zariadenia a vypínače svietidiel.
Zo vstupnej chodby bolo odstránené staré linoleum a nahradené bolo keramickou dlažbou. Neobložené steny sa
vymaľovali.
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VEĽKÁ LOMNICA
Kostol
- Generálna oprava organu bola urobená v mesiaci august a september. Kompletne bola rozobraná organová skriňa
a hrací stôl. Z dôvodu, že v minulosti došlo k neodbornému zásahu do organu, oprava spočívala v náročnosti a rozsiahlosti
prác. Po zbavení hrubých nečistôt sa všetky časti povysávali a poumývali. Všetky píšťaly, ktoré boli poškodené
neodborným zásahom, boli opravené. Po týchto úkonoch sa celý organ opäť poskladal a naladil. Opravu urobil pán
Radoslav Bednár s Popradu – Veľkej.
- Na vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie na opravu strechy kostola, ktorého predmetom je
vyriešenie spôsobu opravy havarijného stavu, bola taktiež poskytnutá dotácia z MK SR. Podmienkou pamiatkového úradu
je, že projekt môže realizovať len oprávnená osoba na projektovú činnosť podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z., preto bola oslovená firma Ing. Vít
Svoboda – projektová kancelária s pracoviskom v Spišskej Novej Vsi, ktorá podmienky spĺňa. Celý projekt sa realizoval
v mesiacoch júl – december 2015. Po niekoľkých obhliadkach, zameraniach a zhodnotení súčasného stavu strechy bol
vypracovaný projekt, ktorý obsahuje prípravnú dokumentáciu – zameranie skutkového stavu, statický posudok konštrukcie
krovu a projektovú dokumentáciu, ktorá už rieši statické zabezpečenie krovu, samotnú opravu strechy vrátene riešenia
odvedenia vody zo strechy. V projekte pre stavebné povolenie sú zapracované požiadavky pamiatkového úradu na opravu
strechy, realizačný projekt rieši jednotlivé časti opravy, vrátane rozpočtov. Za pomoc a spoluprácu pri realizácii tohto
projektu sa chcem poďakovať aj bratovi Ing. arch. Miloslavovi Neumannovi.
Nebytové priestory, Jilemnického ul.
- Z dôvodu záujmu o prenájom priestorov murovanej garáže, rozhodli sme sa pre opravu brány. Nakoľko bola
značne poškodená a oprava by bola drahšia ako výroba novej, rozhodli sme sa pre výrobu novej. Do brány boli vsadené aj
malé dvere, keďže veľká brána je nadrozmerná a jej otváranie je obtiažne a používa sa len pri výjazde vozidiel. Súčasne
s bránou bola vyrobená aj nová zárubňa.
- V prístavbe garáže, ktorá sa tiež prenajala, bolo potrebné vyrobiť a doplniť dvoje dverí so zárubňami. Taktiež sme
dali vyrobiť jedno väčšie plastové okno a jedno malé okienko, ktoré nájomca sám osadil ako aj predelil miestnosti, v ktorých
chýbala časť priečky.
ROZPIS NÁKLADOV ZA JEDNOTLIVÉ PRÁCE:
Objekt
Gymnázium

Kežmarok

Hotelová
akadémia
Drevený
kostol

Lýceum

Nový kostol

ZUŠ

Popis vykonaných prác
Elektrický vrátnik - výmena
Oprava oboch vstupov do budovy
Výroba a výmena okien a parapet v telocvični
Výroba a montáž vonkajších parapet – telocvičňa
Výroba a montáž ochranných mreží na okná
Stavebné práce v telocvični
Generálna oprava palubovky v telocvični
Výroba a montáž brány a bráničky do dvora
Oprava organu, ladenie

€
253,85
2.123,95
8.383,28
360,00
2.190,00
6.203,70
26.268,00
1.670,00
180,00

Oprava fasády JV + SZ strana
Oplechovanie ríms, výroba a montáž vonkajších parapiet okien
Elektroinštalačné práce - prízemie
Montáž vnútorného závetria chodby - prízemie
Oprava omietok, maľovanie chodby prízemia
Reštaurovanie kníh
Oprava veže
Oprava organu, ladenie
Výroba žalúzií vo veži, ochranných sietí žalúzií
Sakristia – osekanie sokla, výrez podlahy a zásyp kamenivom
Vypracovanie projektovej dokumentácie kúrenia
Materiál na kúrenie
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41.794,76
301,70
965,91
0,00
1.800,00
5.200,00
5.280,00
180,00
884,00
288,00
480,00
4.420,00

Huncovce

Objekt
Bistro
Bistro - WC

Ľubica

Popis vykonaných prác
Náter strechy
Elektroinštalačné práce, svietidlá
Montáž a dodanie kanalizácie, vodovodu, kúrenia s príslušenstvom
Výroba a montáž kovových schodov
Plastové okná, dvere
Stavebné práce - búranie, betonáž, výmurovky, omietky, obklady,
dlažby, maľovanie, nátery, interiérové zárubne a dvere
Výmena elektrických prípojok 2x
Obnova schodiska – lepenie PVC krytiny, rohov, hrán
135 Prípravné práce a materiál na opravu bytovej jednotky:
Byty
- časť elektroinštalačná
Gen.
- časť stavebná
Svobodu
schodisko - lepenie PVC krytiny, rohov, hrán
výroba plastového okna
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opravy stien, oteplenie stropu, omietky, maľovka,
výmena okna
Stavebné úpravy – oprava stien, podláh, stropu, odvetranie
Kaderníctvo
priestorov, elektroinštalácie,

Tvarožná Rakúsy

Kostol

Projekt generálnej opravy kostola

Materská
škola

Generálna oprava sociálneho zariadenia, vstupná chodba

Kostol
Veľká
Lomnica

Hospodársky
objekt garáži

Generálna oprava organu
Projekt generálnej opravy strechy
Výroba a výmena garážovej brány a zárubne
Výroba a výmena dverí a zárubní na prístavbe garáži
Výroba plastových okien

Spolu v €:

€
1.384,87
498,82
3.622,88
420,00
768,65
15.195,84
361,47
888,40
3.000,00
3.000,00
942,74
293,00
1.483,20
3.535,41
12.758,00
5.747,72
3.465,00
11.000,00
1.150,00
595,00
110,04
179.448,19

V cirkevnom zbore pracovali počas roka v trvalom pracovnom pomere štyria zamestnanci.
Z toho dvom pracovníkom prispel ÚPSVaR v Kežmarku finančnou čiastkou a to konkrétne sumou 2 832,40 € na
prevádzkové náklady pre zamestnanca pracujúceho na chránenom pracovisku a pre pracovníka zamestnaného od 1.
novembra 2015 na obdobie 9 mesiacov prispieva sumou 95% na celkovú cenu práce z minimálnej mzdy, jedná sa o
zamestnanca zamestnaného v rámci národného projekt „šanca na zamestnanie“ podľa § 54 ŠnZ. V zbore vykonávali
absolventskú prax dvaja absolventi, z toho jeden počas 4 mesiacov ( júl – november ) a druhý počas 4 mesiacov ( september
– december ).
Počas celého roka na mzdu a odvody pre zamestnanca knižnice prispieval čiastkou 30-tich percent BÚ VD Prešov a 50tich percent GBÚ Bratislava.
Funkciu lesného hospodára počas roka vykonával Ing. Peter Patera.
PREVÁDZKOVÉ A REŽIJNÉ NÁKLADY :
Náklady
Voda
Elektrická energia
Plyn
Telefón, internet
Inkaso
Poistenie

Popis
vodné a stočné
zrážková voda
všetky objekty - okrem fary
všetky objekty - okrem fary
farský úrad a fara
fara/plyn, elektrika
budov, zákonné a havarijné auta
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€
2.034,03
787,53
6.470,47
6.856,42
686,56
2.719,41
1.726,46

Náklady
Služba ochrany
Požiarna ochrana
Dopravné náklady
Odvoz odpadu
Revízie
Drobné opravy
Ad. pomôcky
Mzdy
Odvody
Dane
Iné výdaje
Čistiace potreby
Stravné lístky
Známky
Poplatky za
Softvér
Spolu v €:
TECHNICKÉ

Popis
EZS - lýceum, drevený kostol a nový kostol
PO - požiarny technik
služobné auto, cestovné, autobus
lýceum
EZS, EPS, PO, elektrorevízie, bleskozvody
auta, opravy v objektoch, prevádzkový spotrebný materiál
kancelárske potreby, toner, kopírka
pracovníkov CZ
zdravotná poisťovňa, sociálna poisťovňa
z nehnuteľností
z úrokov, termínovaných vkladov
vecné a bohoslužobné
pracovné výstroj
príplatok zamestnávateľa 55%
poštovné, kolky
vedenie účtov
ostatné služby, školenia, RTVS
upgrade PÚ, mzdy, sk. doména, webhosting, antivírusový program

A MATERIÁLOVÉ VYBAVENIE:

Nákup
Automatická práčka - kuchynka
Kancelárske kreslo 2ks - FÚ
Autobatéria - Opel

€
278,70
650,76
62,00

Spolu náklad v €:

991,46

NÁKLADY

€
156,91
240,04
1.954,77
122,92
1.265,15
372,01
252,34
22.293,34
7.457,27
1.689,78
324,47
219,44
62,00
85,06
1.529,08
156,43
96,64
411,12
296,56
60.266,21

PRI RÔZNYCH PRÍLEŽITOSTIACH:

Náklad
Školenie presbyterov TAS
Koncert ŠFK
Vianočná nádielka detí
Zborový deň
Gratulačné kytice - akcie, životné jubileá
Pohostenia - koncerty, návštevy, zasadnutia
Výlet mládeže - Praha
Ubytovanie – spevokol
1. detský ples
Deň detí - výlet
Sústredenie konfirmandov
Ubytovania organistu - koncert
Spolu náklad v €:

€
56,20
200,00
59,54
61,33
95,18
124,68
2.539,28
2.102,50
87,33
139,00
425,00
59,60
5.949,64

LESNÉ HOSPODÁRENIE:

( LHC – LESNÝ HOSPODÁRSKY CELOK)

V LHC Spišská Belá - lokalite Strážky, kat. území Kežmarok bola vykonaná v pestovateľskej činnosti výsadba
mladých drevín. Zalesňovala sa plocha o výmere 1 ha a to opakované zalesňovanie poškodeného porastu 394 30 najmä
lesnou zverou, kde bolo vysadených 1000 ks dreviny buka o výmere 0,25 ha a 1000 ks dreviny smreka, taktiež o výmere
0,25 ha. Na voľnej nezalesnenej ploche o výmere 0,50 ha porastu 390 10 bolo vysadených 2000 ks dreviny smreka. Spolu
za výsadbu sme zaplatili 1000 €. Celkom bolo vysadených 4000 ks drevín v nákupnej hodnote 861,60 €. Práce sa vykonali
v jarných mesiacoch. V lete bola urobená ochrana kultúr proti burine, vyžínaním okolo mladých porastov, konkrétne
v poraste 394 10 o výmere 3,01 ha v náklade 656,11 € a porast 394 30 o výmere 2,90 ha v náklade 632,20 €. Pred zimou
porasty 394 30, 394 10, 390 10 a 390 20 s výmerou 7,53 ha
boli ošetrené proti obhrýzaniu lesnou zverou náterom
vrcholov stromčekov s prípravkom Cervakol. Náklady súvisiace s náterom predstavujú sumu 564,55 €. V poraste 394 30 o
výmere 0,60 ha a poraste 391 20 o výmere 1,20 ha boli urobené prerezávky za 510 €.
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V LHC Vysoké Tatry, katastrálnom území Tatranská Lomnica - lokalite Pod Fľakom, činnosť v pestovateľskej
činnosti spočívala len v ochrane proti burine a to vyžínaním porastu 1408 30 o výmere 0,97 ha v hodnote prác 211,46 €.
Taktiež pred zimou bol porast 1408 o výmere 0,97ha bol ošetrený proti obhrýzaniu lesnou zverou náterom vrcholov
stromčekov s prípravkom Cervakol v hodnote 72,75 €.
Zborové presbyterstvo na základe uznesenia č. 11/2014 dalo súhlas mestu Vysoké Tatry na vybudovanie
cyklistického chodníka, ktorý povedie cez lesný porast tohto LHC. Zároveň presbyterstvo súhlasilo s dočasným vyňatím
lesných pozemkov počas výstavby cyklistického chodníka s následným obmedzením využívania lesných pozemkov pod
cyklistickým chodníkom na dotknutých parcelách KN-E 2130/101 v dĺžke 422 m a 2131/101 v dĺžke 226 m v šírke chodníka
3 m s ochranným pásmom po oboch stranách po 0,5 m.
Náhodná ťažba drevnej hmoty v tomto roku nebola ani v jednom LHC, nakoľko boli priaznivé klimatické podmienky,
nedošlo k vyvráteniu či polomu stromov pod náporom vetra, alebo od návalu mokrého snehu. Táto skutočnosť mala aj
vplyv na hospodársky výsledok v lesnom hospodárení.
Jednotlivé náklady na pestovateľskú a lesnú činnosť v oboch LHC boli nasledovné:
Popis položiek
- prerezávky porastov
- zalesňovanie
- vyžínanie plôch
- ochrana porastov proti zveri
- nákup sadeníc
Spolu náklad:
Výnos spolu za oba LHC

Cena bez DPH v €

510,00
1.000,00
1.499,77
637,30
861,60
4.508,67
0,00

V roku 2015 z lesných pozemkov vložených na hospodárenie do Pozemkového spoločenstva - družstva Ľubica bol
vyplatený výnos v podiele na celkovom zisku v sume 662,54 €.
Hospodárenie na lesnom majetku v správe zboru v ťažobnej a pestovateľskej činnosti počas roku 2016 bude
pokračovať podľa LHP (lesného hospodárskeho plánu) platného od roku 2009 nasledovne:
LHC – Spišská Belá - lokalita Strážky
ŤAŽOBNÁ ČINNOSŤ: V roku 2016 predpokladáme náhodnú ťažbu dreva v poraste 394 10 v objeme 100 m3, v poraste 392 je
to 50 m3 a v poraste 393 20 m3. Nálady na ťažbu predstavujú 15 €/m3, čo predstavuje celkom 2550 €. Z toho
predpokladaný príjem za predaj je v sume 7650 €.
PESTOVATEĽSKÁ ČINNOSŤ:
Nákup sadeníc – drevina smrek
Zalesňovanie porastu 390 10, 394 10
Vyžínanie v porastoch 394 10, 390 11, 390 30
Prerezávky v porastoch 394 30 a 391 20
Upratovanie haluziny
Ochrana proti obhrýzaniu zverou v porastoch
394 30, 394 10, 390 10, 390 20

2000 ks
0,50 ha
5,50 ha
2,50 ha
170,00 m3
6,40 ha

Predpokladané náklady v pestovateľskej činnosti predstavujú čiastku 2914,20 € a v ťažobnej činnosti čiastku 2550 €.
LHC – V. Tatry lokalita V. Tatry – Fľak
ŤAŽOBNÁ ČINNOSŤ: Predpokladaná ťažba 50 m3 drevnej hmoty (podkôrny hmyz, vietor). Náklady na predpokladanú ťažbu
750 €. Predpokladaný výnos za predané drevo je v sume 2500 €.
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PESTOVATEĽSKÁ ČINNOSŤ:
Vyžínanie v poraste 1408
Upratovanie haluziny
Ochrana proti obhrýzaniu zverou v poraste 1408

1,00 ha
50 m3
1,00ha

Predpokladané náklady na pestovateľskú činnosť sú 398,- €.
Skutočný hospodársky výsledok za oba LHC bude závislý od rozsahu náhodnej ťažby a ceny dreva v roku 2016.
Výnosy a náklady z hospodárenia na lesnom majetku z oboch LHC sú zapracované do rozpočtu na rok 2016.
OSTATNÉ NÁKLADY:
Účel
Ofery

Gen. podporoveň, teológov, vzdelávanie, Svetový luteránsky zväz,
fond soc. odkázanosti, podpora slov. evanjelikov v zahraničí
Príspevok
Dištriktuálny príspevok
Seniorálny príspevok
CZ - zbierka rodina Šoltésová
Cestou svetla
Lesné hospodárenie Náklady na lesnú hospodársku činnosť
Nákup kníh, predplatné časopisov, plagáty, kresťanská literatúra , knihy na vyučovanie
NV
Propagačné materiály – letáky, plagáty, pozvánky, samolepky – fotenie,
Tvorba zákonných rezerv
Tvorba sociálneho fondu
Náhrada príjmu za nemoc
Odpisy hmotného majetku
Spolu náklad v €:

€
328,10
506,88
2.080,62
1.050,00
100,00
4.508,67
3.405,67
3.403,76
2.191,93
130,60
67,81
3.249,00
21.047,16

Pre rok 2015 sme vypracovali a podali tri žiadosti na Ministerstvo Kultúry SR, v ktorých sme žiadali finančné
prostriedky z dotačného systému na ich podporu. Všetky tri projekty boli schválené a podporené čiastkou v jednotlivých
programoch nasledovne:
Obnovme si svoj dom
- podprogram 1.2. Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva – Oprava fasády lýcea
sumou 30 000,- €.
- podprogram 1.1. Obnova kultúrnych pamiatok - Vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie na opravu
strechy Evanjelického kostola vo Veľkej Lomnici sumou 10 000,- €
- podprogram 1.1. Obnova kultúrnych pamiatok - Vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie na obnovu
evanjelického kostola v Tvarožnej sumou 12 000,- €.
Pri všetkých troch projektoch sme mali povinnosť spolufinancovať projekt a to čiastkou minimálne 5% z celkového
rozpočtu projektu, ktorý bol uvedený v žiadosti.
VÝNOSY CIRKEVNÉHO ZBORU TVORILI NASLEDOVNÉ POLOŽKY:
Výnosy – Príjmy
Milodary od členov zboru
Ofery
Cirkevný príspevok (cirkevná daň)
Predaj cirkevnej literatúry
Príjem z oferníkov
Úroky z vkladov
Preplatky - (služby, ostatné)

€
6.061,55
7.293,08
6.386,00
1.594,05
1.894,94
1.708,14
2.434,43
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Výnosy – Príjmy
Príjem z predaja pozemkov
Za zvonenie
Milodar - vstupy do kostolov
Milodary od turistov
Milodar na knižnicu - vstupy a materiály
Ostatné milodary
Príjem za prenájom bytov, nebytových priestorov, pôdy
Príspevok MK SR - Dotačný systém 2015
Príspevok na LK – H.N.Š. Nemecko, sponzorský dar na LK
Príspevok na mzdu pracovníčky knižnice (VD + GBÚ)
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku
Príjem z lesného hospodárenia
ÚPSV a R Kežmarok
Príjem z akcií v zbore
Účastnícke poplatky pri akciách v CZ
Výnosy spolu v €:

€
13.820,00
50,00
41.162,55
2.433,80
4.325,66
869,02
133.633,47
52.000,00
9.000,00
5.800,22
1.911,28
622,54
2.832,40
505,85
1.929,00
298.267,98

Pohľadávky cirkevného zboru nesplatené k 31. 12. 2015:

37.479,64

za nájom a služby – vydané faktúry, ÚPSV a R Kežmarok, PHM,
Grécko katolícka cirkev Žakovce, DPH,

Záväzky cirkevného zboru nesplatené k 31. 12. 2015:

16.514,44

dodávatelia prác a služieb - došlé faktúry, nevyčerpané dovolenky zamestnancov
za rok 2015, nevyplatené mzdy za 12. mesiac 2015, odvody do SP a ZP za 12.
mesiac 2015 daňový úrad – rozdiel dane a daňového bonusu

Rozdiel pohľadávok a záväzkov k 31.12.2015:
STAV HOSPODÁRENIA ZA ROK 2015:
Celkové výnosy zboru
Celkové náklady zboru
Hospodársky výsledok

20.965,20
€
298.267,98
267.678,54
30.589,44

STAV FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV K 31. 12. 2015
Pokladňa 1
Pokladňa 2
Ceniny
Bežný účet Tatra banka
Terminovaný vklad 3 - ročný
Garantovaná investícia
Vklad do dlhopisového fondu, 3 - ročný
Spolu financie:

€
3.564,46
1.553,70
885,20
65.018,37
21.320,02
20.001,11
30.261,89
142.604,75

Účtovné doklady za rok 2015 boli kontrolované dňa 29.01.2016 revíznou komisiou v zložení sestrami: Martinou
Božekovou, Ing. Vierou Hanudeľovou a Slávkou Jančuškovou. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky. Účtovníctvo
a pokladňu na farskom úrade počas roka viedla sestra Anna Štecová, druhú pokladňu viedla sestra Želmíra Neumannová.
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Zborové presbyterstvo predkladá konventu tento návrh plánovaných úloh na rok 2016:
Zdaniteľné výdaje:
Kežmarok:
Nový kostol
- žalúzie: automatika otvárania
Základná umelecká škola
- rekonštrukcia vykurovania
Gymnázium P.O.H.
- oprava vstupnej chodby ( telocvičňa – šatne )
V. Lomnica:

Objekt fary

Ľubica:

Bytová jednotka ( Kačmarková ) - generálna oprava bytovej jednotky
- náter strechy nad 2 bytovými jednotkami
( Dovjak + Mrkva )
Bytová jednotka ( Dovjak )
- v prípade ukončenia nájmu v tejto bytovej jednotke, oprava bytovej
jednotky v potrebnom rozsahu

Tvarožná:

Základná a materská škola
Objekt fara

Les:

Práce podľa LHP na rok 2016

Nezdaniteľné výdaje:
Kežmarok:
Nový kostol
Lýceum

- orezanie stromov

- generálna oprava strechy
- výmena betónového poklopu studne

- mauzóleum exteriér fasáda ( oprava )
- oprava elektroinštalácie, omietok a podláh v nasledovných miestnostiach ( dorast,
zborová, kancelárie FÚ, kuchyňa, kancelária LK, študovňa )
- v prípade schválenia dotácie oprava fasády ( JZ strana ) a výmena obidvoch dverí
- v prípade neschválenia dotácie urobenie vonkajších špaliet okien
- rozloženie tepelnej izolácie na povale lýcea

V. Lomnica:

Kostol

- osekanie sokla v interiéri, celoobvodový výrez dlažby okolo sokla, zásyp výrezu
kamenivom
- oprava sakristie
- výroba nových kľakadiel

Ľubica:

Kostol

- orezanie stromov

Všetky objekty s odberom elektriny:
- Vypracovať štúdiu zameranú na zníženie hodnôt hlavného ističa odberného miesta
z dôvodu, že platba za distribúciu závisí práve od tejto hodnoty, v prípade zistenia
možnej úspory, ich výmena.
Odoslané boli dva projekty na získanie dotácie z grantového systému Ministerstva kultúry SR pre rok 2016 a to
z programu – Obnovme si svoj dom, konkrétne na:
- Opravu fasády lýcea ( dokončenie JZ strana ) v programe 1.2., oprava pamiatok v lokalitách UNESCO
- Oprava fasády Evanjelického kostola v Ľubici v programe 1.1., oprava kultúrnych pamiatok
Na objektoch v správe zboru sa budú počas roka vykonávať pravidelné revízie vyhradených technických zariadení
prostredníctvom zmluvných partnerov, v prípade zistených nedostatkov ich odstraňovanie.
Z týchto navrhovaných prác sa do výšky predloženého rozpočtu budú realizovať tie, ktoré budú posúdené ako
prioritné.
Ďalej hospodársky výbor predkladá zborovému konventu rozpočet na rok 2016, ktorý zborové presbyterstvo
odporúča konventu na schválenie.
Správu vypracoval Ján Scholcz, kurátor a správca cirkevného majetku
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6. Správa o činnosti Lyceálnej knižnice za rok 2015
Lyceálna knižnica bola nepretržite v prevádzke počas celého roka 2014. Jediným stálym zamestnancom v knižnici
zostáva naďalej p. Slavíčková. Prostredníctvom Úradu práce bola zamestnaná počas leta od 1.7.2015 študentka na
absolventskú prax Kristína Durláková a od 1.9.2015 Oliver Tropp, takisto na absolventskú prax. Knižnica fungovala bez
problémov a boli v nej vykonané tieto práce:
 Prednášky a exkurzie v slovenskom, nemeckom, anglickom a ruskom jazyku pre domácich a zahraničných hostí
a skupiny návštevníkov, vykonávala p. Slavíčková a podľa potreby v dňoch dovolenky aj študenti na praxi.
 Výpožičky a konzultácie bádateľov z domova i zo zahraničia, s tým spojený výber požadovanej literatúry z knižného
fondu, jej poskytnutie na prezenčné štúdium, reprografické služby – xerox, fotenie digitálnym fotoaparátom atď.,
vykonávala p. Slavíčková.
 Vybavovanie korešpondencie - písomné dopyty bádateľov z domova i zo zahraničia, prostredníctvom e-mailovej pošty,
vykonávala p. Slavíčková.
 Katalogizácia kníh z farského úradu – vykonával absolvent O. Tropp
 Výber a súpis tlačí 16. storočia v rozsahu približne 100 zväzkov každé 3-4 mesiace, na štúdium pre Slovenskú
národnú knižnicu v Martine, ktorá pracuje na katalógu tlačí 16. storočia. Po viacerých sťažnostiach sa táto práca na
katalógu trochu urýchlila a SNK sa snaží dodržiavať dohodnuté termíny tak, ako bolo prisľúbené. Všetky práce spojené
s preberaním tlačí, zmluvy o výpožičke, spätná kontrola a uloženie do fondu vykonala p. Slavíčková s pomocou
absolventov na praxi.
 O čistotu a poriadok v priestoroch Lyceálnej knižnice sa starala p. Slavíčková, tak ako to bolo aj predtým. Všetky práce
spojené s jarným a jesenným upratovaním, umývanie okien, dverí, leštenie skiel na expozičných vitrínach, starostlivosť
o kvety a pod. vykonávala p. Slavíčková s pomocou absolventov. V priebehu leta prebehla rekonštrukcia budovy lýcea,
resp. oprava fasády lýcea na priečelí a zadnej strane. Keďže knižnica bola počas týchto prác plne funkčná
a v prevádzke, niekedy bolo veľmi náročné nielen udržiavať čistotu kvôli veľkej prašnosti, ale vôbec robiť prehliadky pre
turistov, ale urobili sme v tomto smere maximum pre spokojnosť návštevníkov.
V roku 2015 nám nemecká nadácia Hermann-Niermann-Stiftung z Düsseldorftu opäť prispela na reštaurovanie
kníh, a to znovu sumou 5200,- €. Za túto sumu sa dalo reštaurovať 8 tlačí a jeden rukopis. Sme vďační, že táto nadácia nás
znovu podporila, nakoľko je to jediná pomoc pri reštaurovaní kníh. V roku 2015 sa podarilo pre knižnicu získať aj príspevok
vo výške 3800,-€ na reštaurovanie kníh z Nemecka – Gustav – Adolf – Stiftung, reštaurovanie kníh prebehne až v roku
2016, nakoľko peniaze prišli až koncom decembra.
V roku 2015 chodili študovať do prezenčnej študovne aj bádatelia, mnohí z nich navštívili knižnicu viackrát. Väčšinu
bádateľov tvoria študenti vysokých škôl zo Slovenska, ale chodia aj naďalej bádatelia zo zahraničia, najmä z okolitých
krajín. Bádatelia využívajú možnosť konzultácie prostredníctvom internetu, pretože je to pre nich jednoduchšie
skonzultovať autora, dielo, roky tlačiarov a iné informácie cez internet, ako prísť osobne. Môžeme teda len potvrdiť zvýšený
počet takýchto „internetových bádateľov“, s ktorými komunikujeme výlučne cez internet, teda neprichádzame s nimi priamo
do kontaktu, iba ak ich zaujme konkrétne dielo. Toto je celosvetový trend, ktorý sme zaznamenali už po minulé roky a naša
knižnica nie je v tomto smere výnimkou.
V roku 2015 sa za vstupné od návštevníkov, milodary, za predaj publikácií a rôzneho propagačného materiálu
vyzbieralo 5359,46 €, čo je výrazne lepší priemer. Väčšinu návštevníkov tvorili organizované školské skupiny, či už
stredoškoláci, vysokoškoláci alebo základné školy z celého podtatranského regiónu, ale aj z Košíc, Prešova, Banskej
Bystrice atď. Odhadujeme okolo 3000 návštevníkov z celého sveta, pretože okrem hostí z Nemecka, Rakúska, Maďarska,
Poľska, Česka sme mali aj hostí z USA, Kanady, Anglicka, Švajčiarska, ale aj zo Srbska, Škandinávie, Austrálie, Izraela,
Nového Zélandu, Sicílie atď.
Prevádzka knižnice bola prispôsobená turistickej sezóne, od 1.6. do 30. 9. bolo otvorené od 8.00 do 16.30, mimo
sezóny od 1.10. do 31.5. od 7.00 do 15.00, objednané skupiny aj mimo pracovnej doby a v sobotu.
Návšteva a prehliadka lyceálnej knižnice je už tradičnou súčasťou prehliadky historických pamiatok mesta, a to nielen
pre turistov, ale najmä pre oficiálne návštevy mesta. V roku 2015 navštívili knižnicu okrem iných aj belgický veľvyslanec,
francúzsky veľvyslanec, nositeľ Nobelovej ceny z Francúzska, p. Milan Kňažko a mnohí iní. Lyceálna knižnica stále nedostáva
štátnu dotáciu, preto naďalej všetky náklady spojené s prevádzkou hradí Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok, to
však nemá vplyv na kvalitu poskytovaných služieb, ktorá je porovnateľná s ostatnými knižnicami na Slovensku, ako napr. SNK
v Martine alebo UK v Bratislave. Knižnica má svojich stálych návštevníkov, ktorí sa vracajú na návštevu knižnice so svojimi
známymi, čo je pre nás tá najlepšia vizitka. Verím, že nasledujúce roky budú ešte úspešnejšie.
Správu vypracovala Katarína Slavíčková, poverená riadením lyceálnej knižnice v Kežmarku
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7. Štatistický prehľad o pohybe ľudnatosti v zbore za rok 2015
muži /
chlapci
1.

Krsty:

2.

Konfirmácia:
Večera Pánova:

3.

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

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

Sobáše:
Požehnanie manželstva:
Prestupy:
Odhlásený zo zboru:
Prihlásený do zboru:
Pochovaných:
Náboženstvo v Kežmarku:

11.
Hotelová akadémia:
Gymnázium P.O.Hviezdoslava:
SOU poľnohospodárske:
Základná škola Vrbov
Základná škola Ľubica
I. stupeň:
II.stupeň:

12.

Počet členov cirk. zboru:
Priemerná účasť na SB:

13.

ženy /
dievčatá

Spolu
2015
14

Spolu
2014
18

Spolu
2013
20

8

6

0/8

0/6

0/5
384

1/3
720

9
1104

9
1146

5
1228

292
11
64
0
14
3
0
0

506
30
141
0
13
29
1
0

798
41
205
0
27
32
1
0

832
61
165
9
36
40
2
3

893
41
198
8
45
37
2
4

10
2
0
2
0
11
60 žiakov

3
0
1
1
1
18
53 žiakov

6
0
0
0
0
12
40 žiakov

769

768

767

170

180

173

117
29
11
13

124
27
14
15

120
25
11
17

10
31
35
26
32
20

10
30
30
31
36
19

9
35
33
24
27
17

9 krížne
2
0
2
0
7 mužov

0
0
0
4 ženy

1. roč. – 3 žiaci štvrtok o 1400 h
2. roč. – 5 žiaci štvrtok o 1400 h
3. roč. – 5 žiaci štvrtok o 1400 h
4. roč. – 3 žiaci štvrtok o 1400 h
5. roč. – 4 žiaci streda o 1430 h
6. roč. – 5 žiaci streda o 1430 h
7. roč. – 4 žiaci streda o 1515 h
8. roč. – 6 žiaci streda o 1515 h
9. roč. – 2 žiaci utorok o 1515 h
2 žiaci
5 žiaci
0 žiakov
4 žiaci
streda o 1135 h
12 žiakov
3 žiaci
utorok o 1330 h
9 žiakov
utorok o 1415 h
sčítanie ľudu v roku 2001  1064
sčítanie ľudu v roku 2011  912

Kežmarok:
Ľubica:
Veľká Lomnica:
Domov dôchodcov:

Priemerná účasť na:
14.

detské služby Božie
adventné večierne:
adventný modlitebný týždeň:
pôstne večierne:
pôstny modlitebný týždeň:
biblické hodiny pre dospelých:

Štatistický prehľad vypracoval Roman Porubän, zborový farár v Kežmarku
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ZÁPISNICA
z výročného konventu cirkevného zboru ECAV na Slovensku v Kežmarku, konaného dňa
8. februára 2015 v rámci hlavných služieb Božích v auditóriu budovy Lýcea
Výročný konvent bol zvolaný na hlavných službách Božích dňa 1. 2. 2015.
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny / 61 konventuálov/

Predsedanie:

Mgr. Roman Porubän, zborový farár-senior TAS
Ernest Chritz, zborový dozorca

Zapisovateľ:

Eva Ciriaková

Program:

1. Otvorenie – privítanie, zbor. dozorca Ernest Chritz
2. Prečítanie a schválenie programu zb. konventu.
3. Zvolenie overovateľov zápisnice.
4. Schválenie zápisnice z minuloročného konventu.
5. Diskusia ku kňazskej správe, ktorá bola konventuálom k dispozícii v písomnej
podobe.
6. Prijatie jednotlivých správ zborovým konventom.
7. Prijatie plánovaných úloh na rok 2015.
8. Schválenie rozpočtu na rok 2015.
9. Voľba pokladníka CZ – Želmíra Neumannová.
10. Poďakovanie sestre E. Szabovej.
11. Odpredaj pozemku: Ing. Dušan Hanečák a Ing. Jana Hanečáková.
12. Voľné návrhy.
13. Záver zbor. konventu, poďakovanie.

1. Výročný zborový konvent otvoril br. zborový dozorca privítaním konventuálov.
2. Zbor. dozorca prečítal program zbor. konventu, ktorý bol konventuálmi jednomyseľne schválený bez pripomienok.
3. Za overovateľov zápisnice boli jednomyseľne zvolené ses. Baráthová Eleonóra a ses. Kupská Zdena.
4. Kópiu zápisnice z minuloročného výročného konventu obdržal každý konventuál spolu s kňazskou správou za rok 2014
týždeň vopred na hlavných službách Božích dňa 1. 2. 2015.
UZNESENIE č. 1/2015/K:
Zbor. konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil zápisnicu z minuloročného výročného konventu.
Hlasovanie: za
– 61
proti
– 0
zdržal sa
– 0
5. Diskusia ku kňazskej správe:
- br. zbor. farár-senior poznamenal, že kňazská správa za rok 2014 bola k dispozícii konventuálom týždeň vopred, kedy si
ju bolo možné vyzdvihnúť v kostole po službách Božích. Takisto bola k dispozícii aj na farskom úrade i na webovej stránke
CZ ECAV na Slovensku Kežmarok. Pripomenul, že čas je drahý a pri čítaní celej správy by konvent trval 3-4 hodiny, ako
to bolo v minulosti. Ako podnet k diskusii pripravil br. farár-senior foto prezentáciu, prehľad duchovných, hospodárskych
a kultúrnych aktivít v CZ, sprevádzaná chorálmi J. S. Bacha.
- ses. Baráthová na úvod vzdala pochvalu za prípravu kňazskej správy br. zbor.farárovi-seniorovi a všetkým, ktorí sa na jej
príprave podieľali. Zároveň navrhla uvažovať nad myšlienkou odpredaja budovy Hotelovej akadémie Vyššiemu
územnému celku (VÚC). Podľa nej má CZ s majetkom viac starostí ako osohu, popritom zlé jazyky hovoria, že evanjelici
vykorisťujú školy. Ak škola z budovy odíde, čo CZ urobí s ďalšou prázdnou budovou?
- br. zbor. farár-senior poďakoval ses. Baráthovej za uznanie. Čo sa týka budovy HA je pre neho o takýchto úvahách
ťažko hovoriť, s návrhom musí prísť VÚC. K tomu čo sa o školách hovorí poznamenal, že problém je inde,
v systematických opatreniach zriaďovateľa školy. Podľa neho chybu urobili na VÚC, aj samotný župan, ale to si nikto
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neprizná a neberie na zodpovednosť. V okruhu 30 km sú štyri hotelové akadémie, na školách je nízky počet žiakov,
z čoho vyplýva aj nízky normatív, na ktorom je škola závislá. To isté sa týka gymnázia. V Poprade zriaďovateľ súhlasil
s otvorením ďalších tried. Podľa neho mladým ľuďom viac vyhovuje väčšia anonymita Popradu, viac možností na zábavu,
ponuka certifikátov z cudzích jazykov, čo na gymnáziu v Kežmarku k dispozícii nemajú. K tomu bolo zrušené aj 8-ročné
gymnázium. Potom sa hľadá obetný baránok, ktorého našli v cirkvi. Br. zbor. farár-senior vysvetlil, že nájom nie je niečo
nenormálne, veď aj VÚC žiada nájomné za prenajaté priestory. A oproti mestu, CZ prenajíma o polovicu lacnejšie. Podľa
neho je smiešne, že sa školy na CZ hnevajú. Školy nemajú gazdu. Pred konventom bol urobiť fotodokumentáciu opravy
soklov na schodisku v budove gymnázia, kde na jednom mieste nie je upratané odvtedy, čo odišli murári, teda od
Vianoc. On s tým nedokáže nič urobiť, ani s plesňou v pivnici, kde stačí len otvoriť okno a pravidelne vetrať. To je
v kompetencii riaditeľa školy.
- ses. Galušová sa opýtala či výška nájomného pre gymnázium a hotelovú akadémiu je rovnaká, pretože po meste sa
hovorí, že je rozdielna. Br. zbor. farár-senior odpovedal, že nájomné za m2 je rovnaký. Zároveň ses. Galušová poprosila
br. zbor. farára-seniora, aby vystúpil na KTV a vyvrátil všetky ohovárania ECAV, ktoré zazneli aj v reportáži na KTV.
- br. zbor. farár-senior uviedol, že v tej veci už veľa neurobí, pretože bol veci vysvetliť aj na školskej a pedagogickej rade,
pričom mu tam prikývli, ale v médiách z toho urobili negatívnu kampaň voči cirkvi. Neuvedomujú si systémovú chybu,
každý má iné videnie na vec, stále sa to zvrtne na nájomné. Podľa neho sa aj tak nič nezmení, aj keď bude nájomné
nulové.
- ses. Baráthová podotkla, že pri vysvetľovaní bola len hŕstka ľudí, ktorá to interpretuje po svojom. Podľa nej nie je zlý
nápad, aby br. zbor. farár-senior vystúpil na KTV.
- br. zbor. farár-senior uviedol, že pred odvysielaním reportáže na TA3 bol poprosiť vedenie školy, aby sa vyhli negatívnej
kampani, ktorá škodí obidvom stranám, ale nestalo sa tak. V reportáži vykreslili všetko v najhoršom svetle, napr. ukázali
deku v okne. Prečo neukázali zrekonštruované sociálne zariadenia, nové podlahy, kúrenie, strechu?
- ses. Križanová uviedla, že učí na HA, trápi ju to ako učiteľku aj ako evanjeličku. Na poradách počúva, že na nič nemajú,
že treba platiť nájomné a pod. Podľa nej má ses. Galušová pravdu, CZ by nemal byť ticho, pretože sa medzi ľuďmi
hovoria o tom nepravdy. Ses. Križanová navrhla slušným spôsobom vysvetliť v médiách koľko je nájomné, na čo
konkrétne bolo nájomné použité, prípadne poskytnúť aj fotodokumentáciu.
- br. zbor. dozorca ako príklad hospodárenia na gymnáziu uviedol, že p. riaditeľka pošle za jeden deň tri listy adresované
CZ poštou a každý osobitne. Pani riaditeľka bola pozvaná aj na zasadnutie zbor. presbyterstva, ale neprišla.
- br. zbor. farár-senior podotkol, že nie je potrebné rozoberať osobu p. riaditeľky, pretože problém je inde. Zároveň
uviedol, že hovoril s podpredsedom VÚC p. Bieľakom, ktorému sa pozdával návrh riešenia problému, a to spojenie
gymnázia so strednou umeleckou školou, ktorej riaditeľka by s tým tiež súhlasila. Záleží len na tom, ako sa to bude
prezentovať na VÚC, a či bude z ich strany vôľa a pochopenie zrealizovať to, čo už nie je v našej moci. br. Raffaj
skonštatoval, že pokles žiakov na škole je závažná stránka veci, pričom sa pýta či úroveň vyučovacieho procesu neklesá.
Nevie to posúdiť, ale myslí si, že aj tam je príčina problémov.
- br. zbor. farár-senior uviedol, že k vyučovaciemu procesu sa nechce vyjadrovať, kvalitu nedokáže posúdiť, ale z webovej
stránky školy, sa dá zistiť výber úrovne obtiažnosti pri maturitných skúškach s jazykov.
- ses. Križanová len podotkla, že žiaci HA boli v rámci stredných odborných škôl na Slovensku na 6. mieste s najvyššou
úrovňou obtiažnosti.
- br. Wenczel z filiálky Veľká Lomnica navrhol elektrifikáciu zvonov, pretože už nemá kto chodiť zvoniť, pričom br. zbor.
farár-senior podotkol, že na elektrifikáciu je potrebných približne 3,5 tis. EUR.
- br. zbor. dozorca uviedol, že týmto návrhom sa zaoberalo zbor. presbyterstvo na svojom ostatnom zasadnutí.
- br. Horváth požiadal, aby nasledovná vec bola navrhnutá do uznesenia. Jedná sa o zákon č. 548/2002, resp. o vrátenie
pozemkov v rámci reštitúcií, ktoré sa nachádzajú v bývalom vojenskom obvode Javorina. Vysvetlil, že pozemky boli
vrátené pôvodným majiteľom s výnimkou cirkví. CZ sa písomne odvolal, aby sa situácia zvrátila, aj cez GBÚ. Uvedený
zákon bol napadnutý, aj nedávnym protestom majiteľov pozemkov VO Javorina v Dvorciach, čo sa aj tak do rokovania v
parlamente nedostalo. Čo sa týka CZ, jedná sa o značný majetok, ktorý má hodnotu 0,5 mil. EUR, z čoho by sa dalo v CZ
vyriešiť množstvo vecí. Ďalej sa pýtal, či je k dispozícii nejaká správa z GBÚ v tejto záležitosti, pretože mu chýba logika
prečo cirkvi neboli vrátené predmetné pozemky. Podľa neho vládna strana je naklonená odluke cirkvi od štátu a pri
správnom lobingu by to bolo možné. Chýba mu v uvedenej veci akcia zo strany GBÚ, aby to riešil. V opačnom prípade by
chcel vedieť dôvod prečo sa to riešiť nedá.
- br. zbor. farár-senior vysvetlil, že v predmetnej záležitosti CZ viedol aj spor, v ktorom neuspel. Už za pôsobenia br.
biskupa VD Mišinu aj terajšieho br. biskupa VD Sabola sa uvedená vec riešila. Br. zbor. farár-senior pri každom možnom
stretnutí s br. riaditeľom GBÚ mu to pripomína, pretože štátne zákony sú predkladané na pripomienkovanie cirkvám. Ďalej
uviedol, že nevie, kde sa mohla stať chyba, nie je to v tom, že by sme nič nerobili, aj GBÚ vie presne o aké pozemky ide.
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- br. správca podotkol, že GBÚ od roku 2008 už po tretíkrát žiada kompletný súpis majetku CZ, aj majetok, ktorý nebol
reštituovaný, pričom doposiaľ v tom nič neurobili.
- br. Horváth uviedol, že je mu známe, že CZ vo veci koná, ale chýba mu spätná väzba z GBÚ, pričom uznesenie z
konventu by ich mohlo viesť k tomu, aby sa zbor. konvent o rok mohol dozvedieť, že sa predmetnej záležitosti venovali.
- br. správca informoval zbor. konvent o požiadavke manželov Hanečákových, ktorí chcú odkúpiť pozemok za 16
EUR/m2, ktorý bol už minulosti odsúhlasený, ale vtedajšia záujemkyňa od kúpy odstúpila. Br. Horváth pripomenul, že v k.
ú. Ľubica je hodnota pozemku 33 EUR/m2, pričom návrh zbor. presbyterstva 20 EUR/m2 podľa neho nie je vysoká.
- br. zbor. farár-senior ukončil diskusiu ku kňazskej správe. Po nej nasledovala záverečná liturgia služieb Božích, v rámci
ktorých sa výročný zborový konvent konal. Dôvodom bol odchod br. zbor. farára-seniora na služby Božie, ktoré sa konali
vo filiálke Stráne pod Tatrami so začiatkom o 11.00 hodine.
6. Prijatie jednotlivých správ zborovým konventom:
UZNESENIE č. 2/2015/K:
Zbor. konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil v celosti predloženú správu o živote Cirkevného zboru ECAV
na Slovensku Kežmarok za rok 2014.
Hlasovanie:
za
– 58 (3 konventuáli odišli)
proti
– 0
zdržal sa
– 0
7. Prijatie plánovaných úloh na rok 2015:
- br. správca navrhol schváliť požiadavku filiálky Veľká Lomnica týkajúcu sa elektrifikácie zvonov v kostole, pričom br.
zbor. dozorca podotkol, že o uvedenom návrhu sa rokovalo aj na ostatnom zasadnutí zbor. presbyterstva.
UZNESENIE č. 3/2015/K:
Zbor. konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil návrh elektrifikácie zvonov v kostole vo filiálke Veľká
Lomnica.
Hlasovanie:
za
– 57 (3 konventuáli odišli)
proti
– 0
zdržal sa
– 1
- br. zbor. dozorca pripomenul, že návrh odpredaja predmetného pozemku v k. ú. Ľubica bol zbor. konventom
odsúhlasený, pričom br. správca oboznámil prítomných s návrhom zbor. presbyterstva predať pozemok vo výške 20
EUR/m2.
UZNESENIE č. 4/2015/K:
Zbor. konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok súhlasí s odpredajom pozemku parcely číslo EKN-813 o výmere 359
m2, druh pozemku: orná pôda, zapísanej na LV pre KÚ Ľubica, ktorej v súčasnosti zodpovedá parcela číslo registra
KNC-1185/1 o výmere 362 m2, druh pozemku: záhrada za 1m2/20,- EUR.
Hlasovanie:
za
– 55 (3 konventuáli odišli)
proti
– 0
zdržal sa
– 3
UZNESENIE č. 5/2015/K:
Zbor. konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil návrh plánovaných úloh na rok 2015, tak ako boli predložené,
vrátane elektrifikácie zvonov v kostole vo filiálke Veľká Lomnica.
Hlasovanie:
za
– 58 (3 konventuáli odišli)
proti
– 0
zdržal sa
– 0
- br. Horváth predložil návrh na uznesenie:
UZNESENIE č. 6/2015/K:
Zbor. konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok dôrazne žiada GBÚ o stanovisko k už prezentovanej žiadosti
o reštitúciu majetku CZ a jeho fílií vo Vojenskom obvode Javorina, ktorý nebol v zákonnej legislatíve riešený v prospech
ECAV. Termín: Ihneď.
Hlasovanie:
za
– 58 (3 konventuáli odišli)
proti
– 0
zdržal sa
– 0
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8. Schválenie rozpočtu na rok 2015:
UZNESENIE č. 7/2015/K:
Zbor. konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil rozpočet na rok 2015, tak ako bol predložený, vrátane
elektrifikácie zvonov v kostole vo filiálke Veľká Lomnica.
Hlasovanie:
za
– 58 (3 konventuáli odišli)
proti
– 0
zdržal sa
– 0
9. Voľba pokladníka:
- br. zbor. dozorca predložil návrh na voľbu pokladníka CZ Kežmarok ses. Želmíru Neumannovú.
UZNESENIE č. 8/2015/K:
Zbor. konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok zvolil do funkcie pokladníka CZ sestru Želmíru Neumannovú.
Hlasovanie:
za
– 57 (3 konventuáli odišli)
proti
– 0
zdržal sa
– 1
10. Br. zbor. dozorca poďakoval ses. Erike Szabovej v jej neprítomnosti za dlhoročnú prácu vo funkcii pokladníčky CZ,
pričom tak chce urobiť aj osobne.
11. Odpredaj pozemku: Ing. Dušan Hanečák a Ing. Jana Hanečáková - uznesenie v bode 7.
12. Voľné návrhy:
- br. zbor. dozorca predniesol návrh zbor. presbyterstva na zvýšenie cirkevného príspevku.
UZNESENIE č. 9/2015/K:
Zbor. konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil cirkevný príspevok (cirkevnú daň) na dospelú osobu 10,EUR a dieťa do konfirmácie 5,- EUR.
Hlasovanie:
za
– 56 (3 konventuáli odišli)
proti
– 0
zdržal sa
– 2
- br. Horváth navrhol pouvažovať o forme či systéme vyberania cirkevného príspevku. Podľa neho morálka platenia
príspevku nie je dobrá, navrhol zasielanie poštových poukážok s číslom účtu na adresu členov CZ, príp. cez internet
banking, pričom br. zbor. dozorca uviedol, že by sa tak zvýšili náklady CZ, ale určite o uvedenom návrhu bude rokovať
zbor. presbyterstvo na svojom zasadnutí.
- br. správca predniesol návrh na odpredaj časti pozemku v k. ú. Veľká Lomnica.
UZNESENIE č. 10/2015/K:
Zbor. konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok súhlasí s odpredajom časti pozemku o výmere 170 m 2, výmera
určená na základe geometrického zamerania z parcely KNE- 1658/1 o výmere 6432 m2, druh pozemku: trvale trávnatý
porast, zapísanej na LV 571 pre k. ú. Veľká Lomnica za 1 m2/ 40,- EUR
Hlasovanie:
za
– 58 (3 konventuáli odišli)
proti
– 0
zdržal sa
– 0
12. Na záver brat zborový dozorca poďakoval konventuálom za účasť.
V Kežmarku, dňa 8. 2. 2015

zborový farár

overovateľ

zbor. dozorca

zapisovateľ
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