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

SPRÁVA O ŽIVOTE CIRKEVNÉHO ZBORU
ECAV NA SLOVENSKU KEŽMAROK
ZA ROK 2019,

predložená na výročný zborový konvent Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok, ktorý sa konal
9. februára 2020 so začiatkom o 900 hodine v auditóriu lýcea v rámci služieb Božích pod vedením
Ing. Jozefa Horvátha – zborového dozorcu a Mgr. Romana Porubäna – zborového farára

Milosť Vám a pokoj od Boha, nášho Otca a Pána Ježiša Krista. Amen.

Ján 4,7-15:
7Tu

prišla žena zo Samárie nabrať si vody. Ježiš jej povedal: „Daj sa mi napiť!“ 8Jeho učeníci totiž odišli do mesta
nakúpiť potravu. 9Žena Samaritánka mu na to povedala: „Ako to, že ty, Žid, žiadaš odo mňa, Samaritánky, aby som sa ti dala
napiť?“ Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. 10Ježiš jej na to povedal: „Keby si vedela o Božom dare a kto je ten, čo ti
hovorí: Daj sa mi napiť!, ty by si požiadala jeho a on by ti dal živú vodu.“ 11Žena mu povedala: „Pane, ani vedro nemáš a studňa
je hlboká; odkiaľ teda vezmeš tú živú vodu? 12Si azda väčší, ako náš otec Jákob, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on, jeho
synovia i jeho dobytok?“ 13Ježiš jej povedal: „Každý, kto pije z tejto vody, bude opäť smädný. 14Kto sa však napije z vody, ktorú
mu dám ja, nikdy nevysmädne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.“ 15Žena
mu povedala: „Pane, daj mi tej vody, aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť po vodu.“

Auditórium lýcea
Kežmarok, 9. február 2020
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PROGRAM

BOHOSLUŽIEB:














Oslovenie
Predspev: Ó Ježiši, Tvoje narodenie
Konfiteor
Pieseň:
374
Sláva, pozdrav, kolekta
Evanjelium: Lukáš 17,7-10
Nicejské vierovyznanie
Pieseň:
217
Kázeň, oznamy a milodary
Pieseň:
266
Výročný zborový konvent za rok 2019
Pieseň:
350 / 1. verš
- Antifóna: 68
Buďte verní až do smrti, hovorí Pán.
Aby sme dostali veniec života.
- Kolekta
- Áronovské požehnanie
 Pieseň:
350 / 2. a 3. verš
 Ukončenie s podaním rúk
 Organová hudba na záver

NÁVRH

PROGRAM













VÝROČNÉHO ZB. KONVENTU:

Otvorenie – privítanie, zb. dozorca Ing. J. Horváth
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 2020
Schválenie rozpočtu na rok 2020
Prijatie strategických cieľov na roky 2020 - 2025
Predloženie MEMORANDA a jeho schválenie
Voľné návrhy
Záver, poďakovanie

UZNESENÍ

Uznesenie 1/2020/K
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil zápisnicu z výročného konventu CZ ECAV na Slovensku
Kežmarok konaného 10. februára 2019.
Uznesenie 2/2020/K
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil v celosti predloženú správu o živote CZ ECAV na
Slovensku Kežmarok za rok 2019
Uznesenie 3/2020/K
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil návrh plánovaných úloh hospodárenia na rok 2020 tak,
ako boli konventu predložené.
Uznesenie 4/2020/K
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil rozpočet na rok 2020 tak, ako bol konventu predložený.
Uznesenie 5/2020/K
Zborový konvent prijal MEMORANDUM o spolupráci medzi Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Kežmarok
a Prešovským samosprávnym krajom pri realizácii stavby s názvom: „Škola umeleckého priemyslu v Kežmarku
a revitalizácia Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku“
Uznesenie 6/2020/K
Zborový konvent prijíma návrh strategických cieľov Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok na roky 2020 –
2025.
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Úvod
Človek uprostred tohto sveta si neustále kladie otázky typu: Je viera v našej dobe ešte možná? Má viera
v Boha zmysel? Dáva Boh môjmu životu istotu? Nestráca sa nám kresťanstvo zo súčasného kultúrneho prostredia?
Nie je lepšie byť ateistom ako kresťanom? Nespútava cirkev človeka prostredníctvom svojich náboženských
poučiek? Nie je kresťanstvo už odpísané a nevyhnutne sa blíži k svojmu koncu? Nie je čoraz viacej ľudí
presvedčených o tom, že vieru v Boha skoro vôbec nepotrebujú? To sú otázky, ktoré sa neraz prevalia aj našou
hlavou a zamestnávajú nám myseľ. Človek sa prirodzene snaží na ne hľadať odpovede, no nie vždy je úspešný.
Mnohí v našej spoločnosti netrpezlivo očakávajú rok 2021, kedy sa má uskutočniť nové sčítanie ľudu, a to nám do
značnej miery ukáže, koľkým ľuďom Boh a kresťanské náboženstvo dáva zmysel, koľkí ľudia sa prihlásia k viere
v Boha a k Cirkvi Ježiša Krista.
Ak si kladieme tieto a podobné otázky, tak niekde v človeku nastal problém. Aký? Stratila sa nám túžba po
Bohu, túžba po živej vode, ktorá človeku prináša do života duchovné osvieženie a zároveň ho privádza k zdroju,
k prameňu živej vody, ktorým je sám Ježiš Kristus. Veď On nám jasne hovorí: „Kto sa však napije z vody, ktorú mu
dám ja, nikdy nevysmädne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.“
Žena Samaritánka pocítila potrebu napiť sa z tohto prameňa, pretože jej život bol vyprahnutou púšťou, ktorá
neprináša žiaden prospech pre človeka – žiadne ovocie, a preto vyslovila prianie: „Pane daj mi tej vody, aby som už
nebola smädná a nemusela sem chodiť po vodu.“ Ak človek má v sebe túto túžbu, tak si potom nekladie otázky,
ktoré som ja položil úvode tejto správy, lebo vie, že Boh má zmysel a cieľ človek môže dosiahnuť jedine z Božej
milosti v Kristovi.
Rok 2019 bol pre mňa náročným rokom, ale zároveň aj rokom, v ktorom som mohol tak trochu inak
spoznávať Božiu milosť, a to predovšetkým na pozadí starozmluvnej postavy praotca Jákoba, ktorému som venoval
v rámci roka 29 kázní. Skúmanie jeho života, jeho jednotlivých zápasov a rôznych zlyhaní mi otváralo oči i pre moje
každodenné zápasy, v ktorých som si neraz kládol otázku: Má zmysel stáť v službe Hospodinovej a zvestovať Jeho
slovo vhod či nevhod? Majú ľudia dnes záujem o Božie slovo? A čo vlastne chcú počuť? Áno, tak radi by sme počuli
slová, ktoré by nás hladkali. Samozrejme aj to je potrebné, ale oveľa viacej je potrebné počuť slová, ktoré nami
zatrasú, aby sme zmenili smer svojej cesty a jasne videli cieľ svojho života. To znamená, zatúžili po tom prameni
živej vody, ktorý by nás duchovne postavil na nohy.
Na Valnom zhromaždení a. s. Tranoscius, ktoré sa konalo 28. júna 2019 v Liptovskom Mikuláši bol som
zvolený za člena Predstavenstva tejto spoločnosti. Tranoscius ako vydavateľstvo vnímame v celej Evanjelickej cirkvi
predovšetkým prostredníctvom týždenníka Evanjelický posol spod Tatier. Do valného zhromaždenia bol tento
týždenník, ktorého úlohou bolo od jeho založenia vzdelávať evanjelického čitateľa a prinášať články, ktoré by
budovali duchovný život v cirkvi, jedným ohováračským bulvárom, ktorý sofistikovane slúžil bývalému vedeniu cirkvi
(Doc. PhDr. Milošovi Klátikovi, PhD. a Doc MUDr. Imrichovi Lukáčovi, Csc). V dnešnej dobe žneme ovocie, ktoré
tento bulvár prinášal a vnímame to na trieštení cirkvi a vzniku Asociácie slobodných zborov ECAV na Slovensku,
ktorá podnecuje ľudí k vzbure, prostredníctvom nového časopisu Lutherus (č. 3/2020), pretože na Evanjelický posol
Spolku Tranovského vydal Okresný súd v Banskej Bystrici predbežné opatrenie, ktorým pozastavil vydávanie
Evanjelického posla Spolku Tranovského pod týmto názvom. Vzápätí vznikol nový časopis z názvom LUTHERUS.
Ten „hnoj“, koľko sa ho nachádza v jednom čísle, je svedectvom toho, čo všetko dokáže ľudská ješitnosť a túžba po
moci.
Ako nové predstavenstvo sme prevzali a. s. Tranoscius finančne zdecimovanú, personálne poddimenzovanú
a zároveň technicky zastaralú. Zorientovať sa v tom všetkom, čím taká spoločnosť každodenne žije a nastaviť
jednotlivé procesy – predovšetkým vydávanie periodickej tlače (Evanjelický posol spod Tatier, Cirkevné listy a iné...),
keď v redakciách nebol ani jeden redaktor, nebolo jednoduché, ale popri iných nášľapných mínach, ktoré sústavne
niekde vybuchovali, sme to s Božou pomocou zvládli a spoločnosť zastabilizovali. Ale práve táto skutočnosť dala
človeku poriadne zabrať, aby ste v rukách pred Vianocami mohli držať Tranovského kalendár, Stolový kalendár,
Nástenný kalendár či Diár evanjelika. Hoci do dnešného dňa bojujeme s mnohými ďalšími problémami, a. s.
Tranoscius je momentálne zastabilizovaná aj napriek útokom zo strany Asociácie slobodných zborov ECAV
v spolupráci s vydávaním časopisu Lutherus, ktorý sústavne prináša čitateľovi polopravdy a klamstvá – aj ohľadne
nášho cirkevného zboru a vydania knihy: Nový evanjelický kostol (Lutherus 3/2020). Žiaľ, musíme si priznať, že
evanjelický ľud je dychtivý bulváru. Keby to nebola pravda, tak dávno by tento časopis musel so svojím vydávaním
skončiť. Pravda je však opačná. Každý týždeň chrlí rôzne jedy medzi evanjelikov, pasujúc sa za objektívne
spravodajstvo a tých, ktorí vedia, kde je pravda. Žiaľ, že o tej Pravde a o tej živej vode, po ktorej prahla žena
Samaritánka a ktorou je sám Ježiš Kristus, píšu veľmi málo alebo skoro vôbec. Aj touto cestou chcem poprosiť
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členov nášho cirkevného zboru, ktorí odoberajú tento časopis, aby zvážili svoje rozhodnutie podporovať takýto
bulvár, ktorý do cirkvi zasieva len kúkoľ.
V úvode som položil niekoľko otázok typu: Má viera v Boha v našej dobe zmysel? Má čo Boh povedať
dnešnému modernému človeku? Tieto otázky som kládol so zámerom, aby sme si uvedomili, že ako členovia cirkvi
sa rovnako aj my podieľame na tom, ako je cirkev vo svete prezentovaná, videná a chápaná. Ak my sami medzi
sebou bojujeme a špiníme jeden druhého bez toho, aby sme to riešili, ako nás k tomu pozýva a zaväzuje Božie
slovo, tak sa potom nečudujme, že mnohí ľudia vo svete si povedia: K čomu je taká cirkev, keď prináša zlé ovocie.
Ak existencia Boha, Jeho vôľa, ktorá je nám zjavená prostredníctvom Božieho slova nemá prakticky žiadny
badateľný dopad na naše jednanie a konanie, na životné rozhodnutia a správanie, tak nie sme soľou zeme a svetlom
sveta. Potom v našich žilách neprúdi živá voda, ale diablom otrávená voda, ktorá prináša nepokoj a rozvrat v cirkvi.
Sekulárna doba, v ktorej žijeme, môže oslabiť (sekularizovať) našu vieru, až kým sa jednoducho nestane
jednou z mnohých volieb v živote, rovnako ako zamestnanie, dovolenka, koníčky a politický názor namiesto toho,
aby bola základným rámcom, ktorý určuje všetky životné voľby. Ak naša viera nemá byť len jednou z vecí, pre ktoré
sa rozhodneme, tak je potrebné, aby sme svoju vieru v Boha prezentovali v dnešnom svete iným spôsobom.
V prvom rade je potrebné, aby aj v nás vznikla túžba po živej vode, ako vznikla pri žene Samaritánke, ktorá sa stretla
s Ježišom pri Jákobovej studni.
Cesta viery, na ktorej človek spoznáva Božiu milosť a lásku je niekedy veľkým dobrodružstvom. Človek
ustavične spoznáva Boha a Jeho milosť, a to sme mohli sledovať počas roka aj na postave Jákoba. Jeho cesta viery
bola do značnej miery komplikovaná, ale nakoniec Jákob spoznal milostivého Boha, ktorý Ho neopustil ani vtedy,
keď jeho rozhodnutia boli v rozpore s Božou voľou. Jákob si nakoniec uvedomil, že on nepotrebuje veriť v Boha, aby
mal jeho život nejaký morálny a etický základ. Rovnako si uvedomil, že on nepotrebuje veriť v Boha, aby svoj život
naplnil zmyslom, nádejou a spokojnosťou. On potreboval Boha, ktorý by premohol Jeho život milosťou a práve milosť
bola hnacím motorom, aby svojím životom oslávil Boha na zemi a mohol svojim synom odovzdať bohatstvo, ktoré
predovšetkým spočívalo v Božej milosti. Prijať Božiu milosť pre svoj život, to je ten prameň vody prúdiacej k večnému
životu.
Človek nepotrebuje byť kresťanom, aby mohol pomôcť biednemu, aby mohol liečiť ľudí v zaostalých
krajinách. Človek nepotrebuje byť kresťanom, aby sa správal ľudsky, či akosi humánne, a tak si zvyšoval kredit vo
svojom okolí. Človek nepotrebuje byť kresťanom, aby si ho ľudia vážili za to, čo pre nich urobil. No človek sa stáva
kresťanom preto, lebo svet, v ktorom žije a ktorý ho zahŕňa množstvom atraktivít, mu nedokáže ponúknuť milosť. Je
to milosť, ktorá sa netýka len tohto pozemského života, ale má ďalekosiahly dopad na jeho život po smrti. Toto je ten
prameň, ktorého vody prúdia k večnému životu. Kde inde by mal svet hľadať milosť, ak nie v Cirkvi Ježiša Krista? Jej
bolo dané, aby ľuďom prinášala a oznamovala túto skutočnosť. A to je to, čo svet nemá a čo Boh jednotlivcovi
v tomto svete prostredníctvom Cirkvi Ježiša Krista ponúka.
V tomto je Cirkev jedinečná – atraktívna. V tejto súvislosti je dôležité, aby sme si položili nasledovné otázky:
Využíva naša cirkev, náš cirkevný zbor naplno mandát, ktorý nám bol zverený? Sme v tomto duchu atraktívni pre
svet, ktorý si neraz kladie otázky: Potrebujem Boha pre svoj život? Potrebujem Cirkev či nejaké náboženstvo k tomu,
aby som prežil? Ak vidno na nás, že my sami sme tí, ktorí prijímame Božiu milosť, ktorí čerpáme z prameňa vody
prúdiacej k večnému životu a ktorí si aj uvedomujeme, čo to pre nás prakticky znamená, tak potom nemlátime
prázdnu slamu, ale slamu, v ktorej sa nachádza plný klas, prinášajúci požehnanú úrodu.
Ako veľkú milosť v našom cirkevnom zbore som vnímal postavenie Nového evanjelického kostola na pozadí
udalostí, ktoré sme si pripomínali pri jeho 125. výročí Pamiatky posvätenia chrámu. To, že cirkevný zbor nemal
dostatok financií na tak monumentálnu stavbu s jedinečnou architektúrou a napriek tomu sa pustil do jej výstavby –
to je pre mňa dôkazom veľkej Božej milosti. Dnes náš Nový evanjelický kostol je dominantou mesta na pozadí
malebných Vysokých Tatier, či sa to niekomu páči alebo nie. No rovnako som vnímal ako veľkú Božiu milosť aj vznik
knihy Nový evanjelický kostol, ktorú sme vôbec neplánovali vydať a nakoniec táto kniha vznikla v rekordnom čase za
šesť týždňov a verím, že priniesla nové poznatky v oblasti histórie stavby Nového evanjelického kostola.
Keď človek rovnako ako Jákob prijíma pre svoj život Božiu milosť a uvedomuje si, aký vzácny poklad v tejto
milosti sa mu dostáva pre život, tak vtedy si môže povedať s hlbokým presvedčením: Áno, Boh dáva zmysel, viera
v Neho má zmysel. To, že prichádzam k prameňu živej vody, má zmysel, a to napriek tomu, že častokrát v tomto
svete zlyhávame. Ježiš prichádza i dnes ku každému jednotlivcovi v každom národe a kultúre a ponúka naplnenie
jeho najhlbších túžob a najlepších očakávaní. On sám sa nám ponúka za prameň čerstvej vody, ktorá chce ovlažiť
náš vyprahnutý život. Len je potrebné načrieť z tohto prameňa a nehľadať iné pramene, ktoré človeka nenapoja a ani
nenasýtia.
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Načúvať príbehom ľudí, ktorí sú hladní a smädní po Božej milosti, to je to, čo dnes chýba v cirkvi. Ale práve
toto bolo zverené cirkvi. Kvôli tomuto ľudia chodia do cirkvi, pretože sú hladní a smädní po Božej milosti. Však jedny
nedeľné bohoslužby tento hlad a smäd neuhasia. Dokážeme v dnešnom hektickom svete, ktorý nás pohlcuje do
svojho diania tak, že skoro na nič nemáme čas, objaviť Božiu milosť – to znamená prísť k prameňu živej vody?
Dovolím si ísť v tomto vyjadrení ešte ďalej a opýtať sa: Ochutnali sme my sami vodu z tohto prameňa? Máme takú
túžbu ako žena Samaritánka: „Pane, daj mi tej vody, aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť po vodu.“
Častokrát si povieme a v realite života i skúsime, že človek sa učí na svojich chybách. Dobré skúsenosti nás
podnecujú ku konaniu dobrého a zlé by nám mali poslúžiť k tomu, aby sme sa určitých vecí vyvarovali. Rovnako to
platí aj v duchovnom živote. Život kresťana bez skúsenosti viery je chudobný a biedny. Iba na základe skúsenosti
môžeme lepšie poznať to, čo nám Boh ponúka. On nás niekedy vedie zvláštnym spôsobom po svojich cestách, na
ktorých nás cvičí pomocou rôznych skúšok. Ak má v našich životoch nastať zmena, ak sa má dostaviť požehnaný
obrat, tak popri všetkých životných príkladoch mali by sme svoj pohľad namieriť na dokonalý vzor, na Ježiša Krista.
Zvoliť si za meradlo svojho života Jeho slovo, to je tá najlepšia a najkrajšia skúsenosť, akú môžeme získať.
V Božom slove nachádzame mnoho príkladov. Sú to postavy, ktoré svojimi životnými príbehmi nám
poskytujú bohaté a názorné poučenie. Ich skúsenosti viery, ich víťazstvá i zlyhania nám slúžia ako povzbudenie,
alebo varovanie. Jedným z takýchto príbehov je príbeh Jákoba, Izákovho syna. Máloktorej biblickej postave je
v Písme Svätom venované toľko priestoru ako práve Jákobovi. Mimoriadnym spôsobom musel bojovať proti svojim
prirodzeným sklonom. Biblia nám tohto muža opisuje presne takého, aký bol, bez prikrášlenia, bez svätožiary. Boh
sám sa často nazýva Bohom Jákobovým. Napriek mnohým jeho zlyhaniam ho Boh privedie k cieľu. Nakoniec
i príbeh o žene Samaritánke je príbehom, ktorý zasahuje do Jákobovej doby, pretože s Ježišom Kristom sa stretáva
pri Jákobovej studni, čo v symbolickom jazyku vnímame ako veľké požehnanie a veľkú milosť, ktorá naplnila aj jej
život, pretože aj ona mohla sa napiť z vody prúdiacej k večnému životu.

1. Bohoslužobný život zboru
a) Služby Božie
Ani si nevieme celkom dobre predstaviť, čo dokáže urobiť Božia milosť v živote človeka. Do tejto reality sme
mohli tak trošku nahliadnuť prostredníctvom biblického príbehu o patriarchovi Jákobovi, na ktorý som počas roka
napísal 29 kázní. Biblický životopis patriarchu Jákoba je krásnou ukážkou toho, čo všetko dokáže v živote človeka
spôsobiť Božia milosť. Keď sa pozeráme na túto biblickú postavu skôr ako sa Jákob stretol s Bohom a porovnávame
ju s Jákobom, ktorý už pozná Boha a dokonca s Ním bojoval, tak si myslím, že každý jeden z nás sa v tomto príbehu
nájdeme. Zo svojhlavého muža, ktorý sa pre svoj prospech a záujem necháva viesť výlučne vlastným rozumom
a citmi, sa nakoniec stáva veľký Boží služobník – nástroj v Božích rukách, cez ktorý koná Boh v tomto svete.
Keby Jákob nebol vo svojom živote prežil Božiu milosť, tak takáto premena by nebola možná. Ak sme vo
svojom živote aj my neprežili Božiu milosť, tak ani v nás nemôže nastať zmena, premena, ktorá by jasne hovorila
o tom, že patríme Bohu. Iba tam, kde Božia milosť našla svoje miesto, iba tam, kde človek našiel milostivého Boha,
iba tam mohol nastať v živote človeka zázrak. Aj Dr. Martin Luther, keď vstúpil do augustiánskeho kláštora v Erfurte,
tak hľadal milostivého Boha. Našiel Ho. V kom? V Ježišovi Kristovi, ktorý nás zachraňuje od smrti večnej a moci
diabolskej. Vtedy bol Luther použiteľný pre Boha ako nástroj reformácie, ktorá jasne poukazovala na tú skutočnosť,
že človek je ospravedlnený z Božej milosti vierou v Ježiša Krista.
Kázať na pokračovanie určite prináša človeku požehnanie, pretože môže viacej preniknúť do problému
a viacej ho spoznávať, no pre kazateľa je to dosť náročné, aby sa nestalo, že sa v určitých témach bude opakovať.
Vytiahnuť z biblického textu k jednej biblickej postave vždy novú tému, to nebolo také jednoduché a človek musel
zakaždým prečítať niekoľko biblických komentárov, aby si usporiadal myšlienky ku kázni. Na postave patriarchu
Jákoba sme však mohli spoznávať Božiu milosť, ktorá postupne formovala túto významnú biblickú osobnosť.
Doposiaľ som nekázal na pokračovanie tak dlho (29x). Verím však, že Jákobovský „seriál“ priniesol všetkým nám
požehnanie pre život.
KEŽMAROK:
Služby Božie v Kežmarku sa konali pravidelne každú nedeľu a každý cirkevný sviatok. Od Nového roka po 4.
nedeľu po Zjavení (03. 02. 2019) sme sa stretávali v Novom kostole, od 5. nedele po Zjavení (10. 02. 2019) po
Predpôstnu nedeľu (03. 03. 2019 sme sa stretávali v auditóriu lýcea, od 1. nedele pôstnej (10. 03. 2019) po 1. nedeľu
po Sv. Trojici ( 23. 06. 2019) sme sa stretávali v Novom kostole. Od 2. nedele po Sv. Trojici (30. 06. 2019) po 16.
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nedeľu po Sv. Trojici (06. 10. 2019) sme prichádzali do Dreveného artikulárneho kostola. Od 17. nedele po Sv. Trojici
(13. 10. 2019) až po koniec občianskeho roka sme sa stretávali k počúvaniu Božieho slova v Novom kostole.
Čas nedeľných bohoslužieb v našom kostole je stanovený na o 900 h. Počas rôznych cirkevných sviatkov,
ktoré pripadli na pracovné dni, sme sa stretávali na večerných bohoslužbách o 1800 h. Jedine štedrovečerné
bohoslužby a služby Božie na záver občianskeho roka sa uskutočnili o 1700 h, ako nám to ukladá zborový štatút.
V uplynulom roku sme sa na všetkých bohoslužbách nedeľných i večerných, okrem pôstnych a adventných večierní,
k počúvaniu Božieho slova stretli v Kežmarku 66-krát, čo je rovnaký počet ako v roku 2018. Jedenkrát sa nedeľné
bohoslužby nekonali v Kežmarku, a to z toho dôvodu, pretože v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Poprad sa
konal v Aréne Dištriktuálny deň Východného dištriktu, ktorý bol venovaný téme: Skrytý poklad. Druhýkrát sa nekonali
bohoslužby na 12. nedeľu po Sv. Trojici (08. 09. 2019) vzhľadom na to, že sme sa zúčastnili stretnutia artikulárnych
zborov v CZ ECAV na Slovensku Prietrž.
Počas roka bol som zastupovaný na bohoslužbách desaťkrát z rôznych dôvodov: čerpania dovolenky,
služobných ciest, rodinných záležitostí alebo pre poslúženie zvesti slova Božieho v iných cirkevných zboroch ECAV
na Slovensku pri ich slávnostných príležitostiach (Mělník). Počas jednotlivých nedieľ sa vystriedali pri mojom
zastupovaní nasledovní bratia farári a sestry farárky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dátum
06. 01. 2019
10. 03. 2019
19. 05. 2019
30. 06. 2019
11. 08. 2019
18. 08. 2019
15. 09. 2019
06. 10. 2019

Nedeľa
Zjavenie Krista Pána
1. pôstna nedeľa
4. nedeľa po Veľkej noci
2. po Sv. Trojici
8. po Sv. Trojici
9. po Sv. Trojici
13. nedeľa po Sv. Trojici
16. nedeľa po Sv. Trojici

Zastupujúci
Viktor Sabo – vojenský duchovný
čítané bohoslužby
Vladimír Maťaš – mládežnícky farár TAS
Vierka Zaťková – farárka v CZ Švábovce
Matúš Korenko – študent EBF UK
Filip Kriško – študent EBF UK
Viktor Sabo – vojenský duchovný
Filip Kriško – študent EBF UK

V uplynulom roku v našom cirkevnom zbore poslúžil zvesťou slova Božieho brat farár Miroslav Erdinger z
Českobratskej cirkvi evanjelickej, a to na nedeľu Deviatnik (03. 03. 2019), a potom na 7. nedeľu po Sv. Trojici (04.
08. 2019), keď brat farár s manželkou Eliškou boli na Slovensku na dovolenke. Brat generálny biskup Ivan Eľko nám
poslúžil zvesťou slova Božieho na 1. adventnú nedeľu (01. 12. 2019), keď sme si v cirkevnom zbore pripomínali 125.
výročie Pamiatky posvätenia Nového evanjelického kostola a 310. výročie popravy kežmarských mučeníkov Kraya,
Lányho a Toperczera.
Trochu inú nedeľu ako bežné nedele sme prežívali 3. nedeľu po Veľkej noci, z ktorej sme si v predstihu
urobili nedeľu – CANTATE, vzhľadom na to, že na 4. nedeľu po Veľkej noci, ktorá je oficiálne nedeľou Cantate, bol
som služobne odcestovaný v CZ ČCE Mělník. V rámci tejto nedele sme si pripomenuli aj deň matiek a deti
z vyučovania náboženstva na I. stupni si pripravili dve piesne, ktorými pozdravili naše mamky. Do programu
bohoslužieb sa zapojil aj zborový spevokol a konfirmandi. O výnimočnosti tejto nedele hovorí aj samotná
návštevnosť bohoslužieb, ktorá bola 205 ľudí. Je to o 100 ľudí viacej ako je priemer bežnej nedele.
Na nemeckých ekumenických službách Božích (22. 06. 2018) v rámci Karpatsko-nemeckých dní poslúžili
jednoduchou liturgiou, čítaním textov z Písma Svätého a príhovorom: za evanjelickú cirkev domáci brat farár Roman
Porubän a za rímsko-katolícku cirkev Stanislav Žlnay. Hudobnú časť mal na starosti náš osvedčený kantor Roman
Uhlár.
Priemerná účasť na všetkých bohoslužbách počas roka – to znamená na nedeľných bohoslužbách
a sviatkoch, ktoré pripadajú na pracovný deň v roku 2019 – bola 109 ľudí. Oproti minulému roku je to nárast o 5 ľudí.
Priemerná účasť na bežných nedeľných bohoslužbách bola 104 ľudí. Najväčšia účasť bola samozrejme na Štedrý
večer (388 ľudí – pokles oproti roku 2018 o 32 ľudí) a najmenšia účasť bola na II. slávnosť svätodušnú (43 ľudí). Aj
nad týmito číslami by sme sa mali zamyslieť. Aj keď sa nám priemer ľudí na nedeľných bohoslužbách za posledné
roky drží v určitých mantineloch, predsa by sme mali byť aktívnejší v pozývaní ľudí na nedeľné bohoslužby. Niekedy
stačí úplne málo – drobná poznámka, malé povzbudenie, že v nedeľu sa stretneme na bohoslužbách. Je dôležité
prichádzať do spoločenstva cirkvi a pravidelne načierať z prameňa živej vody – Božieho slova, ktoré sa nedeľu čo
nedeľu zvestuje z kazateľnice. Bez tejto duchovnej vody človek zostáva prázdny. To pochopila aj žena Samaritánka
pri Jákobovej studni, kde sa stretla s Ježišom Kristom a prosila Ho: „Pane daj mi tej vody, aby som už nebola
smädná a nemusela sem chodiť po vodu.“
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A tak sa nádejám, že túto skutočnosť – potrebu prijímať živú vodu pre svoj život, budeme chápať čoraz
viacej aj my. K tomu nám mal poslúžiť aj seriál kázní o Jákobovi. Do akej miery bol prínosom alebo nie, to by mali
zhodnotiť predovšetkým poslucháči, či prichádzali v nedeľu na bohoslužby s túžbou, ako sa bude ďalej vyvíjať
Jákobov život a akú tému na pozadí tejto biblickej postavy nám predstaví brat farár do dnešného života.
Uvedomujem si, že tak trochu provokačne zaznelo Božie slovo na Štedrý večer. Je to jediná príležitosť
v roku, keď sa dá osloviť najviac ľudí – aj takých, ktorí na bohoslužby prichádzajú iba v tento deň. Provokačný bol už
samotný výber biblického textu, pretože asi málokto na Štedrý večer kázal na Judášovu zradu a zapredanie Krista za
30 strieborných. Keď som bol v Mělníku po Novom roku na dovolenke u Erdingerovcov, tak sme sa bavili s bratom
farárom o tom, na aké texty sme kázali počas Vianoc. Povedal som mu, že tohto roku som kázal na Judášovu zradu.
A on na to zareagoval: „Romane, ty máš ale odvahu.“ Samozrejme, že chcel počuť tú kázeň. Keď som mu ju prečítal,
tak mi povedal: „Hoci to boli tvrdé slová, ale vôbec nie urážajúce. Človeka nútia skutočne zamyslieť sa, či sme si
z Vianoc neurobili romantické Vianoce, ktorými zapredávame Krista za 30 strieborných. Už dlho som nepočul, takú
dobrú kázeň“. Samozrejme, že to človeka povzbudí. Dokonca vo filiálke Ľubica, vzhľadom na to, že stojím pri
dverách a prajem každému požehnané vianočné sviatky, mnohí mi poďakovali za štedrovečernú kázeň.
V Kežmarku na I. slávnosť vianočnú sme mali väčšiu účasť na bohoslužbách oproti roku 2018 o 52 ľudí. S pokorou v
srdci ďakujem Pánu Bohu aj za tieto malé zázraky, ktoré sa z času na čas stávajú, potešia a povzbudia kazateľa, že
jeho služba nie je márna.
Ak si uvedomíme, ako pre svoj život potrebujeme živú vodu, živé slovo, ktoré nás mení a formuje, tak iba
vtedy budeme prichádzať s radosťou na bohoslužby. Nedovoľme, aby nás svet so svojím hlukom natoľko zamestnal,
že prestaneme byť hladní a smädní po Božom slove. Ak by takýto stav nastal, tak cirkevný zbor by zanikol. Každý
z nás nesieme zodpovednosť za tento cirkevný zbor, každý z nás nesieme zodpovednosť za to, ako svoje deti
a vnúčatá privádzame k prameňu živej vody. Ukážme svojím životom, svojím príkladom, že prichádzať k prameňu sa
oplatí. Potom budeme aj my ako žalmista vyznávať: „Bože ... u Teba je prameň života. V tvojom svetle uvidíme
svetlo (Ž 36,10).“ Nedovoľme, aby o nás platilo konštatovanie proroka Jonáša: „Tí, čo sa pridŕžajú ničomných
bôžikov, opúšťajú svoj prameň milosti (Jon 2,9). Opustiť prameň milosti znamená, opustiť toho, ktorý nám zostáva
verný – opustiť Boha.
Priemerná účasť na všetkých bohoslužobných príležitostiach, teda bežných nedeľných, slávnostných a iných
službách Božích v roku 2018 vrátane fílií bola 142 poslucháčov, čo tvorí zo 777 členov cirkevného zboru 18,39%.
Texty k zvesti slova Božieho som si vyberal podľa vlastného uváženia. Minulého roku, ako som už spomínal som
venoval 29 kázní starozmluvnej postave patriarchu Jákoba. Verím, že nám jednotlivé zamyslenia priniesli požehnanie.
Samozrejme, že aj prostredníctvom tejto série kázní sa dalo veľmi pekne reagovať na dnešnú dobu a problémy, ktorými
prechádzame v každodennom živote, ale s ktorými sa pasujeme aj vo vnútri v Evanjelickej a. v. cirkvi. Božie slovo je
predsa živé a mocné a hovorí nám do konkrétnych situácií života. Na postave Jákoba sme túto skutočnosť mohli celkom
plasticky vnímať.
Na starozmluvné texty zaznela kázeň 34x, na evanjeliové 17x a na epištolické 16x. Čítané a spievané liturgické
texty boli vyberané podľa Chrámovej agendy, v ktorej 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:
Predpôstna nedeľa (10. 02. 2019) – uskutočnil sa výročný zborový konvent za rok 2018; 3. nedeľa po Veľkej noci
(12. 05. 2019) – nedeľa matiek s vystúpením detí a zborového spevokolu. 5. nedeľa po Veľkej noci (26. 05. 2019) sa
uskutočnila v CZ slávnosť konfirmácie vo filiálke Ľubica. 11. nedeľa po Sv. Trojici (01. 09. 2019) – začiatok školského roka
2019/2020. 1. adventná nedeľa (01. 12. 2019) – 125. výročie pamiatky posvätenia Nového evanjelického kostola a 310.
výročie popravy kežmarských mučeníkov Kraya, Lányho a Toperczera.
Večerné pôstne a adventné služby Božie sa konali vo štvrtok o 1800 hodine v auditóriu lýcea s priemernou
účasťou 31, ľudí, čo je o troch poslucháčov viac než roku 2018.
Pôstny modlitebný týždeň sa v našom cirkevnom zbore minulého roku neuskutočnil vzhľadom na to, že
v tom čase sme sprostredkovávali nemecký Slovenský ProChrist – Pre Teba. V zborovej miestnosti sme sa stretávali
počas piatich večerov s priemernou účasťou 29 ľudí, čo je o dvoch ľudí viacej ako v roku 2018. Adventný modlitebný
týždeň tohto roku nebol, vzhľadom na množstvo podujatí, ktoré sa v tomto krátkom čase udialo v našom cirkevnom
zbore.
Služby Božie v zariadení pre seniorov sa konali každý druhý utorok v mesiaci s priemernou účasťou 16
poslucháčov, čo je o piatich viacej ako v roku 2018. Týchto služieb Božích sa zúčastňujú obyvatelia domova
dôchodcov v priemere 11 ľudí a piati poslucháči – sú naše sestry zo zborovej diakonie. V rámci týchto služieb Božích
tu bola prislúžená trikrát Večera Pánova: v pôstnom období, po Kajúcej nedeli a v advente. Na službách Božích
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v zariadení pre seniorov ma jedenkrát zastupovala sestra farárka Ľubomíra Mervartová a jedenkrát sestra farárka
Mária Kováčová.
Organovým sprievodom počas celého roka nás sprevádzal Roman Uhlár, ktorému sa chcem srdečne
poďakovať za obetavosť a zodpovednú prípravu hudobného stvárnenia bohoslužieb. Jedenkrát nám poslúžil hrou na
organe brat Mgr. art. Peter Duchnický na 1. pôstnej večierni (14. 03. 2019). Pri stretnutiach dôchodcov organovým
sprievodom poslúžila sestra PhDr. Nora Baráthová.
Dr. Martin Luther o hudbe povedal: „Hudba je dar Boží, nie ľudský. Po teológii dávam hudbe najvyššie
miesto a česť.“ Luther, ktorý hudbu považoval za nádherný Boží dar, za umenie prorokov, ktoré pozdvihuje dušu,
prišiel s ňou do kontaktu už počas svojho štúdia v Magdeburgu a v Eisenachu, keďže súčasťou vzdelávania
v latinských školách bola aj hudba. Žiaci spievali duchovné piesne, cvičili sa v odriekaní žalmov a chválospevov,
stávali sa členmi školských chlapčenských speváckych zborov, ktoré účinkovali pri bohoslužbách. Už v základných
školách vedeli naspamäť Sanctus, Benedictus, Agnus Dei a Confiteor. Postupne sa zoznamovali s gregoriánskym
chorálom, ale spoznávali aj figurálnu hudbu. Mladý Luther tiež patril do okruhu študentov, ktorí sa schádzali
v patricijskej rodine Cotta, kde spolu spievali ľudové piesne a viachlasné motetá. Na univerzite v Erfurte sa Luther
ako študent slobodných umení zaoberal nielen teológiou, ale aj hudobnou teóriou, zvládal kompozíciu a spev. Podľa
svedectiev súčasníkov hral na flaute, bol zručným lutnistom a skúseným spevákom. Svoj hlas sám skromne
charakterizoval ako bezvýznamný tenor. Norimberský básnik Hans Sachs ho však nazval wittenberským slávikom.
Podľa Luthera patrí hudba medzi najsvätejšie dary Stvoriteľa. Ak na bohoslužbách hudobný sprievod piesní,
rôzne prelúdiá, interlúdiá a postlúdiá korešpondujú s charakterom nedele, tak poslucháč odchádza z chrámu Božieho
naplnený slovom, ktoré je umocnené hudbou. Luther v zachovanej korešpodencii s nemeckým skladateľom
Ludwigom Senflom sa vyjadril takto: „..... pretože my vieme, že hudba je diablom protivná a neznesiteľná. Poviem to
hneď a nehanbím sa tvrdiť, že po teológii nie je žiadne umenie, ktoré by sa dalo porovnať s hudbou, pretože len ona
dokáže zabezpečiť po teológii to, čoho je schopná sama teológia, a to je pokoj a radostná nálada.“ V hudbe je teda
ukrytá zvesť evanjelia, a to je jeden z dôvodov, prečo by sme hudobné prevedenie bohoslužieb nemali podceňovať.
Žiaľ, že v našej cirkvi sa táto stránka bohoslužieb veľmi zanedbala. Sami to vidíme na mnohých priamych prenosoch
RTVS. Som presvedčený, že každý farár je vďačný za dobrého kantora, ktorý vie naplniť Lutherovu požiadavku
hudobného stvárnenia bohoslužieb. Mnohé cirkevné zbory to nemajú a je veľký rozdiel prichádzať na bohoslužby
tam, kde je dobrý hudobný prejav a tam, kde je hudobný prejav len akousi ľudovou tvorivosťou, k tomu nie vždy
vydarenou.
K bohoslužobnej činnosti neodmysliteľne patrí i služba kostolníčky, ktorú v cirkevnom zbore vykonáva 15
rokov sestra Božena Ferencová. I touto cestou chcem sa jej srdečne poďakovať.
K Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kežmarok patrí 8 fílií, a to:
VEĽKÁ LOMNICA:
V roku 2018 sa v tejto fílii konali služby Božie pravidelne každú druhú nedeľu o 1030 h. s priemernou účasťou 11
poslucháčov, čo je rovnako ako v roku 2018. Na bohoslužbách sme sa spoločne stretli 20-krát. V minulom roku v rámci
služieb Božích bola na tejto fíliálke prislúžená 3-krát sviatosť Večere Pánovej. Dary milosti pri stole Pánovom prijalo 26 ľudí
(9M + 18Ž) čo je o 1 človeka viacej ako v roku 2018.
V rámci projektu Lomničania Lomničanom sa v tomto kostole uskutočnil 19. mája 2019 charitatívny koncert
Ciganskych diablov, ktorého výťažok opäť poputoval rodinám, ktoré to potrebujú k rehabilitácii svojich postihnutých detí.
Medzi obdarovanými boli tentoraz rodiny Kaňuková a Kellnerová. Dvojčatá Michal a Martin mali v máji osem rokov.
Martine Kaňukovej sa narodili v termíne, zdraví, bez komplikácií. Štyri mesiace bolo všetko v poriadku, no potom
Miško upadol doma do bezvedomia. Nastalo krvácanie do mozgu, nebolo masívne, nebolo potrebné operovať, ale
mozog sa poškodil. Výťažok z koncertu putoval i do rodiny Kellnerovej. Prvorodenej dcére Bianke totiž v troch rokoch
lekári zistili dedičné ochorenie cystická fibróza, ktoré v jej prípade postihuje pľúca i pankreas. Dnes má Bianka desať
rokov a rovnakým typom ochorenia trpí i jej 4-ročná sestra Timea Kellnerová.
Srdečne sa chcem poďakovať manželom Wenczelovcom za kostolnícku službu, ktorá si tiež vyžaduje obetavosť
týkajúcu sa nielen otvárania a zatvárania dverí 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 osemkrát, čo je o jedenkrát viacej ako v roku 2018.
K počúvaniu Božieho slova sme sa stretli na: 3. nedeľu po Zjavení (27. 01. 2019), Veľkonočný pondelok (22. 04. 2019),
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Nedeľu po Vstúpení (02. 06. 2019), 5. nedeľu po Sv. Trojici (21. 07. 2019), 11. nedeľu po Sv. Trojici (01. 09. 2019), 17.
nedeľu po Sv. Trojici (13. 10. 2019), Predposlednú nedeľu cirkevného roka (17. 11. 2019), a na II. slávnosť vianočnú (26.
12. 2019). V priemere sa týchto bohoslužieb zúčastnilo 15 ľudí, čo je o päť ľudí menej ako v roku 2018. Večera Pánova sa
v tomto roku neprisluhovala na tejto filiálke ani raz.
Za prípravu kostola srdečne ďakujem Ottovi Wildnerovi a Monike Krišákovej a rodine Mrozekovej. Organovým
sprievodom nám na tejto filiálke poslúžil brat Roman Uhlár.
RAKÚSY:
Vo filiálke Rakúsy sa služby Božie v minulom roku nekonali. Z kostola sa uskutočnil 17. decembra iba pohreb
malého osemmesačného dieťaťa: Elišky Hruškovej, ktorú sme v cirkevnom zbore pokrstili 28. apríla 2019. Rodičom i touto
cestou vyslovujeme úprimnú sústrasť a vyprosujeme pre nich Boží pokoj do ďalších dní ich života. Kantorskou službou na
tomto pohrebe poslúžil brat Michal Nikerle z Popradu.
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. V uplynulom roku pri počúvaní Božieho slova sme sa v ľubickom chráme Božom stretli spolu 36- krát, čo je
o dvakrát menej ako v roku 2018. Priemerná účasť na nedeľných službách Božích v Ľubici bola 27 ľudí, čo je
o dvoch ľudí viacej ako v roku 2018. Priemerná účasť na všetkých bohoslužbách nedeľných i sviatočných bola 35
ľudí, čo je o dvoch ľudí viacej ako v roku 2018.
Ako po iné roky, aj tohto roku deti, ktoré navštevujú hodiny náboženskej výchovy na Základnej škole
v Ľubici, pripravili program na poďakovanie za úrody zeme (13. 10. 2019) a na Štedrý večer (24. 12. 2019). V rámci
služieb Božích tu bola prislúžená 8x Večera Pánova, čo je o jedenkrát viacej ako v roku 2018. Dary milosti prijalo 236
ľudí (84M + 152Ž), čo je oproti roku 2018 o 22 ľudí viacej. Táto skutočnosť je daná tým, že vo filiálke Ľubica sa
uskutočnila slávnosť konfirmácie.
Kostolnícku službu v tejto fílii vykonávajú manželia Jendrušákovci, za čo im srdečne ďakujem, ktorí sa aj
aktívne zapájajú do iných misijných podujatí – predovšetkým práce s deťmi (Detský ples, Pečenie vianočných
koláčikov). Kto prichádza k prameňu živej vody prúdiacej k večnému životu, toho potom aj služba napĺňa a nestáva
sa preň bremenom, ale radostnou povinnosťou. Prajem im, aby aj naďalej prichádzali k tomuto prameňu a boli ako
pre rodinu, tak i ostatných členov Cirkevného zboru dobrým príkladom ako hľadať svoje miesto služby v cirkevnom
zbore a odovzdať sa do služby Pánovi, ktorý má pre nás živú vodu.
Pokladníckou službou nám slúžia dlhé roky sestry Janka a Vierka Siskové, za čom im tiež patria úprimné
slová vďaky. Nech im Pán Boh naďalej dáva dostatok sily a múdrosti k spravovaniu 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 konali jedenkrát nemecké služby Božie. Zvesťou slova Božieho poslúžil brat farár Daniel
Midriak z Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Svit.
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 2019 sme pokračovali v rozoberaní najstaršieho evanjelia – Markovho. Začali sme od
siedmej kapitoly, kde sa nachádza Uzdravenie hluchonemého a skončili sme pri 9. kapitole druhou predpoveďou
Ježišovho utrpenia. Na dvoch biblických hodinách nás prostredníctvom prezentácie oboznámil domáci brat farár
s Teológiou holokaustu, ako ju chápu poprední predstavitelia židovského národa v Európe. Na jednej biblickej hodine
prišiel medzi nás z Izraela brat Jehuda, ktorý nám tiež porozprával o holokauste a odchode svojich rodičov
z Kežmarku do Izraela. Keďže v tomto roku sme si pripomínali 100. výročie smrti M. R. Štefánika, tak na dvoch
biblických hodinách sme si prostredníctvo videofilmov pripomenuli túto významnú osobnosť Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania a vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov v roku 1918 v Československu. Jednu
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biblickú hodinu sme venovali príhovoru brata Generálneho biskupa Ivana Eľku k prezidentke Slovenskej republiky pri
jej inaugurácii na slávnostnom Te Deum, ktoré sa uskutočnilo v Dóme sv. Martina v Bratislave.
Biblický text, na ktorom som postavil túto správu, nám hovorí o tom, ako žena Samaritánka prichádza
k Jákobovej studni, pri ktorej sa stretáva s Ježišom Kristom. Samaritánka je hriešna žena, ale to neznamená, že by
nič nechcela urobiť so svojím životom. Ona pri stretnutí s Ježišom pozorne počúva, čo jej On hovorí. Vidíme to aj
v 19. verši, kde Ježišovi hovorí: „Pane, vidím, že si prorok (J 4,19).“ Samaritánka teda celý čas pozorne počúvala,
aby nakoniec mohla skonštatovať, že Ježiš je prorok. A práve táto skutočnosť je najväčším problémom dnešnej doby
– pozorne počúvať. To sa málokomu dnes chce. Biblické hodiny nie sú preto nejak extra v móde, pretože sa na nich
rozoberá Božie slovo, ktoré je potrebné pozorne počúvať, aby sme rozumeli ostatným súvislostiam a vzťahom. Ale
táto Samaritánka - veľká hriešnica, to robí. Pozorne počúva, čo jej hovorí Ježiš. Bez tohto počúvania by nikdy
nemohla povedať: „Pane, daj mi tej vody, aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť po vodu.“
Biblické hodiny by nám mali slúžiť na to, aby sme sa mohli napiť z Božieho slova do sýtosti, a to aj takej
vody, ktorej nevieme hneď prísť na chuť po prvom prečítaní. Práve tieto stretávania nám majú poslúžiť, aby sme
mnohé veci, ktorým nerozumieme, prediskutovali a objasnili si ich. Človek pri čítaní a rozoberaní Božieho slova sa
vždy stáva poslucháčom. Ak nás má Božie slovo meniť a formovať, tak ono musí zarezonovať v našich ušiach
a srdciach. Toto slovo má nás zaujať, potešiť, napomenúť i povzbudiť, aby sme sa prostredníctvom neho stretli
s Bohom – so živým slovom, ktoré sa stalo telom, a tak okúsili večný život, ten Boží život v nás. Ale to sa môže stať
iba vtedy, keď budeme Božie slovo počúvať, pre svoj život prijímať a potom s radosťou vyslovovať prianie: „Pane, daj
mi tej vody, aby som už nebol smädný – smädná.“
V uplynulom roku sme sa na biblických hodinách stretli 20-krát s priemernou účasťou 19 poslucháčov, čo je
o jedného viacej než v roku 2018.
c) Krst Svätý
Voda v Biblii má svoje špecifické miesto a význam. Zvlášť ak sa pohybujeme na Blízkom východe, do
ktorého patrí aj zasľúbená kanaánska krajina. Dodnes je tam voda najvzácnejšou komoditou. Pri vode – pri studni sa
Jákob zoznámil so svojou budúcou manželkou Ráchel, ktorá tam prišla napojiť stáda oviec svojho otca Lábana. Kto
by niekomu v tom čase odoprel poskytnúť vodu, tak by ho vtedajšia spoločnosť prísne odsúdila. Nedostatok vody
vyvolával však aj mnohé nepokoje, ako to sledujeme medzi Izákovými pastiermi a Filištíncami.
Voda sa stala v Biblii aj symbolom očisťovania a nového života. Izraelci keď odchádzali z Egypta, tak
prechádzali cez vody Červeného mora. Keď vstupovali do zasľúbenej kanaánskej krajiny, tak prechádzali cez vody
rieky Jordán. Do tejto vody a do veľkého zástupu hriešnikov sa postavil aj Ježiš Kristus, ktorý sa nechal pokrstiť
Jánom Krstiteľom, aby nám ukázal, ako cíti s našimi slabosťami. Voda krstu Svätého rovnako i nás očisťuje od
dedičného hriechu.
Vo sviatosti Krstu Svätého sa Božie slovo spája s viditeľným znakom, ktorým je práve voda. Sviatosti sú teda
viditeľnými prejavmi Božej milosti. Voda Krstu svätého spojená s Božím slovom nás obmýva z každého hriechu.
Krstenie v mene Otca, Syna i Ducha Svätého poukazuje na to, že Krst Svätý je Božím dielom, ktoré si my sami
nemôžeme zaslúžiť. Boh nám ho ponúka, my ho len pokorne prijímame.
Dr. Martin Luther vo Veľkom katechizme hovorí: „Krst nie je iba obyčajnou vodou, ale je to voda spojená
s Božím slovom a s Božím príkazom a nimi posvätená. Preto je čírou zlobou a diabolským rúhaním, keď noví
blúznivci, aby mohli znevážiť Krst, vynechávajú Božie Slovo a ustanovenie a pokladajú Krst len za vodu zo studne;
preto potom takto tárajú: Ako môže duši pomôcť za dlaň vody? Áno, môj priateľ, voda je len voda, keď sa jedno od
druhého oddelí. Ako sa ale opovažuješ takto zasahovať do Božieho ustanovenia a odtrhávať od neho najvzácnejší
drahokam, ktorý Boh s ním spojil a zviazal a nechce, aby bol oddelený? Lebo tým skutočne dôležitým pri Krste je
Božie Slovo, čiže prikázanie a Božie meno a tento poklad je väčší ako nebo a zem.
Všimni si teda rozdiel: Krst je celkom odlišný od všetkej ostatnej vody; nie však pre svoju prirodzenú
podstatu, ale preto, lebo tu je pridané niečo vznešenejšie. Lebo sám Boh tu vkladá svoju česť, svoju silu a moc.
Preto to nie je viac iba obyčajná voda, ale božská, nebeská, svätá a spasiteľná voda – a akokoľvek ešte inak ju
možno vyzdvihnúť – a to pre Slovo, ktoré je nebeské, sväté Slovo, ktoré nikto nemôže dostatočne vyzdvihnúť
a vynachváliť, pretože Slovo obsahuje a sprostredkuje všetko, čo je Božie.“
Voda krstu svätého sa stáva svätou vodou vtedy, ak pri nej zaznieva Božie slovo, Kristov príkaz ku krsteniu.
Potom to už nie je obyčajná voda, ale ako hovorí Luther – spasiteľná. V uplynulom roku vodou Krstu svätého prešlo
15 detí. Z toho boli 6 chlapci a 9 dievčat. Z celkového počtu pokrstených detí štyri žijú v zahraničí. Počas služieb
Božích sa uskutočnilo 8 krstov.
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d) Konfirmácia
Konfirmácia je slávnostné prijatie pokrstených mladých ľudí medzi dospelých členov cirkvi, a to na základe
dvoch predpokladov:
a) osobného vyznania viery – to znamená, že konfirmand pri svojej konfirmácii bude vyznávať všeobecnú
vieru kresťanskú, ktorú za neho vyznávali pri Krste Svätom jeho rodičia a krstní rodičia. Zároveň toto
vyznanie prostredníctvom všeobecnej viery kresťanskej sa má stať aj jeho osobným vyznaním k viere
v Trojjediného Pána Boha.
b) potvrdenia krstnej zmluvy – pri konfirmácii konfirmand sám potvrdzuje svoju krstnú zmluvu, priznáva sa
k nej, ktorú pri jeho krste namiesto neho uzavreli s Bohom jeho rodičia a krstní rodičia. To je po prvýkrát, keď
verejne sľubuje lásku a vernosť Pánu Bohu a našej drahej Evanjelickej cirkvi.
Cirkevnoprávne predpisy kladú na konfirmanda aj určité požiadavky, ktoré má splniť, ak chce byť
konfirmovaný. Okrem absolvovania konfirmačnej prípravy v rozsahu 80-100 hodín počas dvoch rokov, je potrebné,
aby sa konfirmand pravidelne zúčastňoval služieb Božích. A tu narážame na jeden z problémov. Ak by som mal
zobrať vážne tento cirkevný predpis, tak neviem, či by som momentálne konfirmoval tohto roku jedno dieťa. Ak
rodičia neprichádzajú v nedeľu do spoločenstva cirkvi na bohoslužby, tak túto potrebu nemajú ani konfirmandi. A tak
týmito slovami apelujem predovšetkým na rodičov, aby v tomto smere urobili zmenu svojho životného štýlu. Žiť bez
spoločenstva cirkvi – to znamená neprichádzať k studni a nenačierať z nej vodu. Taký človek je odsúdený na
duchovné zahynutie. Ak nechceme, aby naše deti kráčali vyprahnutou púšťou, na ktorej nemôžu nájsť oázu, tak
prosím vás, milí rodičia, privádzajte svoje deti do spoločenstva cirkvi. Dávajte im príklad hodný nasledovania.
Uvedomujem si, že je to problém, keď človek doposiaľ nechodil do kostola a odrazu tam má chodiť pravidelne. To si
všimne aj dieťa a pýta sa: Čo sa stalo? Chce to určité vysvetlenie, aby to deti chápali a možno aj vyznanie, že
doposiaľ sme tak nežili, ako by sme mali. K tomu je potrebná veľká dávka odvahy a pokánia. Prajem vám, aby ste ju
našli, pretože prinesie do vášho života určite veľké požehnanie.
V uplynulom roku sa uskutočnila slávnosť konfirmácie v 26. mája 2019 na 5. nedeľu po Veľkej noci.
Konfirmovaní boli 3 dievčatá a 3 chlapci.
e) Večera Pánova
Večera Pánova – to je ďalší prameň vody prúdiacej k večnému životu. Ten, kto neprichádza k spovedi
a večeri Pánovej, tak taký človek je tiež duchovne vyprahnutý. Ak človek pociťuje smäd, tak sa napije, ak pociťujeme
duchovný smäd, ak pociťujeme potrebu vyznať svoje hriechy, aby sa mi v živote ľahšie žilo, tak prichádzame
k Večeri Pánovej, kde prostredníctvom darov tela a krvi Pána Ježiša Krista nám Boh zo svojej lásky a milosti odpustí.
Lenže táto potreba je u ľudí rôzna. V cirkevnom zbore máme i takých, ktorí pri Večeri Pánovej neboli celé
desaťročia a nechýba im to. Luther dokonca hovorí, aby sme nezanedbávali tento poklad, ktorý sa kresťanom každý
deň podáva a prisluhuje. To znamená, že kto chce byť kresťanom, mal by sa pripravovať čím častejšie prijímať
velebnú sviatosť Večere Pánovej, pretože ju zanedbávame. Máme v cirkevnom zbore i takých, ktorí počúvajú
evanjelium, a ktorí dlhú dobu, žijú bez sviatosti.
Od jednej sestry zazneli na moju adresu slová, že predsa nemôže ísť k Večeri Pánovej k farárovi, ktorého
vníma ako farizeja. Mrzí ma to, že ma takto vníma. Aj ja som len obyčajný hriešnik ako hocikto iný, ktorý potrebuje
Božiu milosť a odpustenie. Keď by sme však mali túto skutočnosť zobrať ako nejaké meradlo, tak neviem, či by
mohol niekto prisluhovať Večeru Pánovu. To je opäť len svedectvo o tom, ako nerozumieme svätým veciam, ktoré
Kristus pre nás ustanovil a ktorý stoloval aj s Judášom. Sviatosť Večere Pánovej nie je založená na hodnosti
a nehodnosti toho, kto ju vysluhuje. Ten človek je len nástroj, prostredníctvom ktorého sa sviatosť ľuďom podáva, a
nech by bol akýkoľvek hriešnik, tak na danú sviatosť to nemá absolútne žiadny vplyv. Zaujať však odmietavý postoj
je len svedectvo o našom egu a ješitnosti. Namiesto pokory a pokánia do popredia človek dostáva seba samého a
nie Krista, ktorý koná v posvätených daroch tela a krvi. Ak by sme mali byť tí, ktorí by sme čakali na vhodného
farára, tak by sme sa museli sviatosti Večere Pánovej vzdať naveky. To by však pre nás znamenalo večné
zahynutie.
Večera Pánova v cirkevnom zbore v Kežmarku spolu s filiálkami sa v roku 2019 prisluhovala 25-krát, čo je
o 1-krát menej než v roku 2018. V rámci služieb Božích v Kežmarku to bolo 8-krát, mimo služieb Božích 1-krát (Veľký
Piatok). 3-krát dary Večere Pánovej prijali obyvatelia zariadenia pre seniorov a 2-krát sa Večera Pánova prisluhovala
na stretnutí dôchodcov, ktoré organizovala ZbD CZ ECAV na Slovensku Kežmarok. Vo Veľkej Lomnici v rámci
Služieb Božích bola prislúžená Večera Pánova 3-krát, a v Ľubici 8-krát.
Dary milosti v roku 2019 aj s filiálkami prijalo spolu 1015 hodovníkov (čo je o 31 hodovníkov menej než
v roku 2018), a to 364 mužov (o 16 menej než v roku 2018) a 651 žien (o 15 menej než v roku 2018). Verím, že si
11

uvedomujeme potrebu Večere Pánovej pre svoj osobný život i život spoločenstva cirkevného zboru a budeme
využívať každú príležitosť, aby sme cez tieto otvorené dvere poznali seba samého a milujúceho Boha, ktorý sa
k nám skláňa v daroch tela a krvi Pána Ježiša Krista.

2. Pastorizácia
a) Pastorálne návštevy
Za uplynulý rok som urobil 60 pastoračných návštev v domácnostiach, o ktorých si vediem v bohoslužobnej knihe
záznamy. Tieto návštevy sa uskutočňujú podľa potreby. Väčšinou sa s rodinou stretávam pri pohrebe, krstoch, konfirmácii,
sobášoch, životných jubileách alebo pri rôznych iných rodinných príležitostiach.
b) Zborová diakonia
V roku 2019 sme v zborovej diakonii pracovali štyri členky cirkevného zboru. Na pozvanie sme navštevovali
domácnosti veriacich, kde sme čítali Božie slovo, spievali a modlili sa. Príjemný čas sme prežívali aj pri vzájomných
rozhovoroch a informáciách o živote v cirkevnom zbore.
Hospitalizovaných sme navštevovali aj v nemocnici.
Tak ako po minulé roky aj v roku 2019 sme chodili do domova dôchodcov Náruč, a to na návštevy a každý
druhý utorok v mesiaci na bohoslužby. 19.12. členky diakonie navštívili domov dôchodcov aj s vianočnými balíčkami
a strávili požehnaný čas rozhovormi s užívateľmi sociálnej služby.
Na smrtnú nedeľu a druhú adventnú nedeľu sa konali Služby Božie s Večerou Pánovou pre starších
v zborovej miestnosti. Po skončení bohoslužieb bolo pripravené posedenie s malým občerstvením. Tieto stretnutia
sú požehnaním pre nás všetkých – mladší môžeme načerpať skúseností od starších a skôr narodení majú možnosť
sa vzájomne stretnúť a porozprávať. Prítomných sme obdarovali malými pozornosťami: škrabanými vajíčkami
a ručne vyrobenými anjelmi.
Na starších členov cirkevného zboru si spomíname aj pri ich životných jubileách poslaním pozdravu.
Zborová diakonia má aj samostatné financie, ktoré získava z milodarov, za ktoré srdečne ďakujeme. V roku
2019 sme dostali 179,00 € z roku 2018 sme mali zostatok 619,08 € eur. Výdaj za rok 2019 bol 222,33 € a k 31. 12.
2019 nám v pokladni zostalo 575,75 €.
Pri tejto službe nám pomáhajú aj iní členovia cirkevného zboru. Za každú pomoc srdečne ďakujeme,ale
vďaka patrí hlavne nášmu Nebeskému otcovi, ktorý nás požehnáva a dáva silu a chuť pracovať pre blížnych.
Správu vypracovala: Mária Kitová, vedúca Zborovej diakonie v Kežmarku.

3. Práca misijná
a) Aktivity zboru
25. 01. 2019
10. 02. 2019

26. 02. 2019

01. 03. 2019

v Bazilike sv. Kríža sa uskutočnili Ekumenické služby Božie z príležitosti 750. výročia udelenia
mestských práv mestu Kežmarok. Na týchto bohoslužbách participovali tri cirkvi Evanjelická cirkev a.
v. na Slovensku, Rímskokatolícka cirkev a Gréckokatolícka cirkev.
v našom Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Kežmarok sa uskutočnil Výročný zborový konvent za
rok 2018. Každý člen cirkevného zboru si mohol týždeň pred konaním zborového konventu
vyzdvihnúť v kostole Správu o živote cirkevného zboru za rok 2018. Pre mladšiu generáciu bola táto
správa k dispozícii na webovej stránke cirkevného zboru: www.ecavkk.sk
v Spoločenskom dome CULTUS v Ľubici sa uskutočnila prezentácia knihy „Život a dielo našich
prepodobných otcov Metoda a Konštantína, zvaného Cyrila“, na ktorú nás pozvala Pravoslávna
cirkevná obec v Ľubici. Táto kniha, ktorú preložil brat farár Peter Dobrík a Vladimír Kocvár, bola
vydaná pri príležitosti 1150. výročia od smrti Konštantína Filozofa – Cyrila. Brat farár Roman
Porubän pri tejto príležitosti pozdravil Pravoslávnu cirkevnú obec a poukázal na to, že aj
v evanjelickej cirkvi si vážime našich slovanských vierozvestov, ktorí priniesli na naše územie jazyk
a písmo v zrozumiteľnej reči.
BOLO ICH JEDENÁSŤ... Čoho? Nie, nejde o futbalistov, ani o zbojníkov, ale o kežmarské
evanjelické plesy, ktoré sa bezpochyby zaraďujú k najlepším v meste. XI. ples kežmarských
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evanjelikov bol minulého roku mimoriadne neskoro, pretože aj Veľká noc bola na konci apríla. Celým
plesom nás sprevádzala moderátorka Barbora Kaprálová. Na úvod bolo krátke zamyslenie nášho
brata farára Romana Porubäna. Brat farár Miroslav Erdinger, ktorý prišiel i tento rok, poslúžil
modlitbou a predniesol prípitok. Každý rok sa snažíme niečím prekvapiť. Tento rok to bola návšteva
operného speváka, tenoristu pána Titusza Tóbisza so sprievodom dramaturgičky a korepetítorky
pani Júlie Grejtákovej. Započúvali sme sa do krásnych árií a medzi nimi ulahodil nášmu oku tanečný
pár Dávid Jendrušák s jeho partnerkou Klaudiou Džuberovou z Konzervatória Jozefa Adamoviča v
Košiciach. Ďalšie milé prekvapenie bol zostrih desiatich plesových ročníkov vo forme prezentácie –
obrázky a vtipné komentáre nášho brata farára. Mohli sme si to pozerať v hale reštaurácie non-stop.
09. 03. 2019 sa uskutočnilo v priestoroch auditória lýcea XXVII. Valné zhromaždenie Spišského dejepisného
spolku. Okrem pracovnej časti býva súčasťou valného zhromaždenia aj odborná časť. Tohto roku sa
o ňu postarala historička Nora Baráthová, ktorá priblížila počiatky Kežmarku. Archeologička Múzea v
Kežmarku Marta Kučerová prezentovala posledné archeologické výskumy zo samotného mesta,
ktoré podľa nej prinášajú nový pohľad na najstaršie dejiny Kežmarku.
30. 03. 2019 sa v našom cirkevnom zbore uskutočnil v auditóriu lýcea výročný konvent Tatranského seniorátu
(TAS) Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku. Konvent sa začal krátkou
pobožnosťou, ktorú vykonal brat senior TAS Jaroslav Matis. Žiaľ, správu seniora sme nedostali
vopred na preštudovanie, ale brat senior ju prácne čítal na konvente, a tak zbytočne naťahoval čas.
Je smutné, že sa nedotkol takej témy, ako je vznik Asociácie slobodných zborov ECAV na
Slovensku, ktorá má sídlo na území Tatranského seniorátu v Mengusovciach a jej predsedom je brat
Ing. Jaroslav Mervart a jeho manželka, seniorálna kaplánka je tajomníčkou tohto združenia.
Vzhľadom na to, že brat farár - konsenior Ján Matis odišiel z TAS do Košického seniorátu
a Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Košice – Terasa, bolo potrebné zvoliť konseniora
Tatranského seniorátu. Do tejto funkcie bol navrhnutý brat farár Jozef Vereščák z Cirkevného zboru
ECAV na Slovensku Poprad-Veľká. Vzhľadom na to, že brat farár podporuje Asociáciu slobodných
zborov a v rozpore s Cirkevnoprávnymi predpismi podal návrh na disciplinárne konanie na brata
farára Romana Porubäna z CZ Kežmarok, dozorca CZ Kežmarok Jozef Horváth si pred voľbou
konseniora pýtal slovo, v ktorom poukázal na nezlučiteľnosť tejto funkcie s etickým konaním brata
farára Jozefa Vereščáka, ktorý nakoniec konventom TAS nebol zvolený do funkcie konseniora TAS.
4. – 8. 04. 2019
po pozitívnej odozve na evanjelizačné večery v slovenskej verzii ProChrist Live PRE TEBA
2017 prišiel organizačný tím po dvoch rokoch s novou ponukou. Evanjelizačný projekt vysielaný
prostredníctvom internetu na stovky prenosových miest bol opäť organizovaný v partnerstve so
sliezskymi evanjelikmi a pod záštitou centrály v nemeckom meste Kassel. ProChrist je už na
Slovensku a v susednom Sliezsku osvedčenou značkou, s každým ročníkom pribúdajú nové
prenosové miesta.
07. 04. 2019 sa v našom cirkevnom zbore uskutočnilo na 5. pôstnu nedeľu – tzv. Smrtnú pravidelné stretnutie
dôchodcov v zborovej miestnosti. Keď sme s týmito stretnutiami v cirkevnom zbore začínali a keď sa
človek pozrie na fotografie z pred 15 rokov, tak mnohé tváre zachytené objektívom fotoaparátu už
dnes medzi nami nie sú. Vždy si na nich s láskou a vďačnosťou spomíname, čo všetko sme od nich
mohli prijať do svojho života. Na týchto stretnutiach je pravidelne prislúžená aj sviatosť Večere
Pánovej, ku ktorej pozývame nielen tých, ktorí zo zdravotných dôvodov nemôžu prísť do kostola, ale
všetkých dôchodcov, ktorí sa cítia byť dôchodcami a chcú spolu s nami zdieľať i toto spoločenstvo.
20. 04. 2019 tradične v Novom evanjelickom kostole sa uskutočnil organový koncert na Bielu sobotu. Biela sobota
je dňom hrobového odpočinku Pána Ježiša Krista. Zvony kostolov sa „zväzujú“ – to znamená, že od
Veľkého piatku až po Veľkonočnú nedeľu sa nezvoní. Všade vládne pokoj a kľud. Človek je
ponorený do atmosféry Veľkého piatku, ktorá našu pozornosť obracia smerom k Ježišovi Kristovi,
ako Spasiteľovi, ktorý sa nechal ukrižovať na dreve golgotského kríža pre naše spasenie Do tejto
atmosféry vrcholného pôstneho obdobia nám zazneli v podaní organistky Marty Gáborovej, klaviristu
Pavla Poláka a violončelistu Mateja Tkáča. V ich podaní nám zazneli mnohé vzácne duchovné diela
od autorov J. S. Bacha, Richarda Schumanna, E. Elgara.
04. 05. 2019 ako už tradične, tak aj tohto roku nechýbal pre tých najmenších detský ples, ktorý sa uskutočnil nie
v Spoločenskom dome CULTUS v Ľubici, ale tentokrát v Huncovciach spoločenskej sále nad
reštauráciou Bistro Stop. Tohtoročný detský ples sme venovali kráľovi Dávidovi a Goliášovi. Je to
jeden z najznámejších príbehov v Starej zmluve.
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13. 05. 2019

sa uskutočnili v meste Kežmarok Dni židovskej kultúry. Dopoludnia prebehli v priestoroch hradu dve
prednášky pre stredoškolákov. Prvú prednášku si pripravil evanjelický farár Roman Porubän
a študentov oboznámil s pojmom holokaust, ako ho vníma židovská teológia v rôznych modeloch.
Druhú prednášku si pripravil Vladimír Ševc, prostredníctvom ktorej prezentoval židovské rodiny na
území mesta Kežmarok. Hotel Hviezdoslav nám pripravil špeciality židovskej kuchyne, poobede bola
otvorená výstava Yuriho Dojča s fotografiami, ktoré mapovali pozostatky židovskej kultúry a
komunity. Podvečer v Drevenom artikulárnom kostole zaznela židovská hudba v podaní Preßburger
Klezmer Band.
18. 05. 2019 predsedníctvo cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok (Roman Porubän a Jozef Horváth)
bolo pozvané mestom Mělník a jeho starostom Ctiradom Mikešom na odhalenie pamätnej tabule
Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ktorá bola odhalená na Husovom dome Českobratskej církvi
evangelickej na Mělníku. Tejto milej slávnosti sa zúčastnili mnohí predstavitelia mesta Mělník
a rôznych organizácií za účasti veľvyslanca Slovenskej republiky Pavla Weissa. Brat farár Porubän
sa prítomným na tejto slávnosti prihovoril.
22. 05. 2019 sa Kežmarok už po štvrtý raz stal súčasťou podujatia európskeho významu NOC
LITERATÚRY. V stredu podvečer o 1700 h. boli jeho obyvatelia pozvaní vychutnať si niečo nové, čo
vyšlo vo svetovej literatúre a čo sa oplatí prečítať si.
26. 05. 2019 tohto roku sa slávnosť konfirmácie uskutočnila vo filiálke Ľubica, vzhľadom na to, že z Ľubice boli
dvaja konfirmandi: Erika Hurajtová a Mário Klein. Brat farár Porubän vo svojom príhovore na text
z Listu Efezským 1,11.12 poukázal na to, že v živote človeka je dôležité, aby si položil dve otázky: 1.
Kto som a 2. Prečo som tu.
31. 05. 2019 uskutočnilo sa slávnostné odhalenie novej sochy Milana Rastislava Štefánika. Štefánikova socha už
v minulosti v Spišskej Belej už stála. Mesto v roku 1936 vyhlásilo prvú verejnú zbierku na
postavenie pomníka Štefánikovi. V roku 1937 sa zbierková akcia zopakovala, ale už iba na Spiši. Na
zhotovenie sochy bol oslovený akademický sochár Pavol Bán, ktorý vyhotovil pre Spišskú Belú v
roku 1937 ako vzor miniatúru sochy M. R. Štefánika. O rok neskôr, 6. mája 1938, zaslal mestu
nákres pomníka, za zhotovenie ktorého požadoval 26-tisíc Kč. Tejto slávnosti sa zúčastnil aj zborový
spevokol.
08. 07. 2019 sa uskutočnil v našom cirkevnom zbore výlet detí, ktorý sme organizovali z príležitosti Dňa detí.
Navštívili sme Drevený artikulárny kostol v Leštinách, Oravský Podzámok a naša posledná zastávka
bola v Lanovom parku v Terchovej.
13. 07. 2019 sa uskutočnil v meste Kežmarok 54. Literárny Kežmarok. Toto je podujatie, ktoré sa nepretržite
uskutočňuje od roku 1966 a je najstaršou literárnou súťažou na Slovensku. Jedným zo
spoluorganizátorov tohto podujatia je aj Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
Kežmarok. Viacerí členovia cirkevného zboru sa zúčastňujú Literárneho Kežmarku prakticky od jeho
začiatkov. 54. Literárny Kežmarok bol venovaný pri príležitosti 750. výročia udelenia mestských práv
Kežmarku dosť širokej téme Kežmarok a Spiš v krásnej literatúre.
25. 06. – 01. 07. 2019 sme putovali po stopách Majstra Jána Husa a husitského hnutia v Južných Čechách. Tak
znel týždňový výlet Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok. Cieľom tohto poznávacieho
výletu bolo hľadať odpovede na otázky: Kto bol Majster Ján Hus a aký dopad malo husitské hnutie
na vývoj českej spoločnosti a následný príchod reformácie? Zároveň sme sa pýtali: Aký bol život
Jána Husa ako kresťana a aký odkaz nám zanechal? Spoznávať po viac ako 600 rokoch život
a pôsobenie tohto českého reformátora je určite veľké dobrodružstvo, pri ktorom si človek uvedomí
hĺbku viery a dôvery v Boha, ktorá priviedla Husa k poznanej pravde, za ktorú neváhal obetovať svoj
život na hranici, kde ho 6. júla 1415 upálili.
12. 07. 2019 sa v meste Kežmarok začal festival Európske ľudové remeslo. V rámci podvečerného programu sa
v piatok v Drevenom artikulárnom kostole uskutočnil reprezentačný koncert v podaní orchestra
Slovenského rozhlasu a Speváckeho súboru Lúčnica. V ich podaní sme mohli počuť klasickú hudbu,
ale predovšetkým rôznu filmovú hudbu, ktorá je slovenskému divákovi a poslucháčovi veľmi dobre
známa.
14. 07. 2019 Východný dištrikt evanjelickej cirkvi pozval veriacich z celého Slovenska do športovej haly Aréna
Poprad, kde sa v nedeľu 14. júla 2019 konal Dištriktuálny deň. Bohoslužby s účasťou zahraničných
hostí v priamom prenose odvysielala RTVS. Popoludní bol v programe muzikál Legenda o zakliatom
meste.
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24. 08. 2019
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08. 12. 2019
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15. 12. 2019

21. 12. 2019
21. 12. 2019
30. 12. 2019

sa v našom cirkevnom zbore uskutočnil Zborový deň, ktorý sme venovali 125. výročiu pamiatky
posvätenia Nového evanjelického kostola a bratovi farárovi Štefanovi Linbergerovi. Medzi nás z
Viedne prišla pani architekta Mag. Valtraud Partai, ktorá porozprávala o Teofilovi Hansenovi a Nora
Barátová nám priblížila osobnosť brata farára Štefana Linbergera. Po skončení prednášok
v auditóriu lýcea bol pre nás pripravený guláš a po guláši sestra Evka Ciriaková pripravila krátke
súťaže, do ktorých sa zapojili deti.
po šiestykrát sa v Drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku uskutočnil benefičný koncert Operné
Gala. Tohto roku to bolo v nedeľu 25. augusta o 17:00 h. Záštitu nad koncertom prevzala Edita
Grúberová. Hlavným ťahúňom operného večera bol sólista opery SND pán profesor Peter Mikuláš.
Výťažok z koncertu vo výške 4.700,- € prerozdelila organizácia Dobrý anjel konkrétnym rodinám s
deťmi z východného Slovenska, ktoré bojujú so zákernou chorobou.
v 11. nedeľu po Svätej Trojici sme začali na službách Božích nový školský rok 2019/2020. Do
programu sa zapojili deti navštevujúce vyučovanie náboženstva.
už po siedmykrát sa uskutočnilo stretnutie artikulárnych zborov. Tentokrát to bolo v CZ ECAV na
Slovensku Prietrž. Artikulárny kostol sa tu však nezachoval. Po skončení bohoslužieb sme si
spoločne prezreli Mohylu M. R. Štefánika na Bradle a po obede sme sa zastavili v Košariskách, kde
sme sa na starej evanjelickej fare trochu viacej oboznámili s postavou generála M. R. Štefánika.
sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnil Deň Tatranského seniorátu, ktorý bol venovaný hudbe
s podtitulom: Hudba ako Boží dar. Na úvod nás privítal brat senior J. Matis krátkou pobožnosťou.
Potom nám sestra Doc. Mgr. art. Anna Predmerská poukázala na hudbu, ktorá má svoje
nezastupiteľné miesto v bohoslužobnom živote. Rôznymi hudobnými ukážkami ju dopĺňal Mgr. art.
Janko Siroma, PhD.
sa v budove lýcea v Kežmarku uskutočnila detská akcia – Pečenie vianočných koláčikov. Tieto
koláčiky poslúžili ako prezent pozvaným hosťom na 125. výročie pamiatky posvätenia Nového
evanjelického kostola.
na 1. nedeľu adventnú sa uskutočnili slávnostné služby Božie pri príležitosti 125. výročia Pamiatky
posvätenia Nového evanjelického kostola a 310. výročia popravy kežmarských mučeníkov. Zvesťou
slova Božieho nám poslúžil dôstojný brat generálny biskup Ivan Eľko. Po skončení bohoslužieb sa
uskutočnila pietna spomienka na Starom cintoríne pri hroboch Kežmarských mučeníkov a hrobe
brata farára Štefana Linbergera. Popoludnie sme venovali osobnostiam kežmarských mučeníkov vo
vystúpení detí a prednáške sestry PhDr. Nory Boráthovej.
v auditóriu lýcea sa uskutočnil druhý adventný koncert v spolupráci so Základnou umeleckou školou
A. Cígera v Kežmarku. Do programu prispel aj zborový spevokol.
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.
v evanjelickom kostole v Ľubici sa uskutočnil ekumenický koncert, do ktorého sa zapojili všetky cirkvi
pôsobiace na území Ľubice. Náš zborový spevokol zaspieval tri piesne a na záver zaspievali
spevokoly jednu spoločnú. Po skončení podujatia sa vonku podávala vianočná kapustnica, chutné
koláčiky a varené víno.
sa uskutočnila v auditóriu lýcea vianočná besiedka s programom detí navštevujúcich hodiny
náboženskej výchovy a detskej besiedky. Svojím programom nám deti priblížili obsah Vianoc.
Deti so svojím vianočným programom pozdravili obyvateľov zariadenia pre seniorov. Domáci brat
farár sa im v krátkosti prihovoril a prečítal biblické posolstvo Vianoc.
sa uskutočnili v Bazilike sv. Kríža ekumenické bohoslužby na záver kalendárneho roka a osláv 750.
výročia udelenia mestských práv mestu Kežmarok.

b) Moje aktivity, návštevy a rokovania.
Počas minulého roka som sa pravidelne zúčastňoval kňazských porád, ktoré sa konali v našom senioráte
a zasadnutí seniorálneho presbyterstva Tatranského seniorátu. Rovnako som sa zúčastňoval aj pastorálnych konferencií
Združenia evanjelických duchovných (ZED) Tatranského seniorátu. V regióne Spiš som členom Spišského dejepisného
spolku a v meste Kežmarok som pôsobil minulého roku ako člen Komisie k príprave 750 výročia udelenia mestských práv
Kežmarku.
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Na biskupskom úrade VD ECAV na Slovensku som člen Muzeálnej rady VD, presbyter VD. V ECAV som členom
Synody a zároveň členom Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku, ktorého zasadnutí som sa minulého roku
pravidelne zúčastňoval. Okrem toho zastávam funkciu predsedu komisie pre chátrajúce a málo používané kostoly. Na
konvente TAS 10. júna 2017 bol som zvolený do funkcie predsedu revíznej komisie TAS. V roku 2019 bol som zvolený
ako zástupca zriaďovateľa (Východný dištrikt) za člena Školskej rady prešovského kolegiálneho gymnázia. Od júla 2019
bol som menovaný bratom seniorom TAS za administrátora CZ ECAV na Slovensku Spišská Belá počas materskej
dovolenky sestry farárky.
06. 01. 2019
15. 01. 2019
16. 01. 2019
22. 01. 2019
26. 01. 2019
01. 02. 2019
07. 02. 2019
08. 02. 2019
14. 02. 2019
15. 02. 2019
16. 02. 2019
18. 02. 2019
19. 02. 2019
25. 02. 2019
05. 03. 2019
10. 03. 2019
13. 03. 2019
20. 03. 2019
22. 03. 2019
29. 03. 2019
30. 03. 2019
09. 04. 2019

na sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom som poslúžil zvesťou slova Božieho v Cirkevnom zbore
ČCE na Mělníku.
Zasadnutie komisie pre prípravu osláv 750. výročia udelenia mestských práv mestu Kežmarok na
mestskom úrade.
Prípravné stretnutie na Rímskokatolíckom farskom úrade k Ekumenickým bohoslužbám, ktoré sa
konali 25. januára 2019.
Prípravné stretnutie na Rímskokatolíckom farskom úrade k Ekumenickým bohoslužbám, ktoré sa
konali 25. januára 2019.
Stretnutie s režisérom Ladislavom Kabošom ohľadom prípravy filmu o Hansovi Broosovi –
významnom rodákovi z Veľkej Lomnice, študentovi kežmarského lýcea a úspešnom architektovi
v Brazílii.
Zasadnutie komisie pre prípravu osláv 750. výročia udelenia mestských práv mestu Kežmarok na
mestskom úrade.
Zasadnutie komisie pre prípravu osláv 750. výročia udelenia mestských práv mestu Kežmarok na
mestskom úrade.
Zvolen – zúčastnil som sa zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku v priestoroch
Biskupského úradu Západného dištriktu.
Zasadnutie komisie pre prípravu osláv 750. výročia udelenia mestských práv mestu Kežmarok na
mestskom úrade.
Zúčastnil som sa zasadnutia Seniorálnej pastorálnej konferencie Bratislavského seniorátu v
Sládkovičove, kde som poslúžil prednáškou: Teológia holokaustu
Zúčastnil som sa rokovania Dištriktuálneho presbyterstva Východného dištriktu, ktoré sa uskutočnilo
na biskupskom úrade.
Spolu so sestrou Katarínou Slavíčkovou sme vycestovali do Vrútok, kde sa momentálne nachádzajú
reštaurátorské ateliéry Slovenskej národnej knižnice, kde sme prevzali zreštaurované knihy
a priniesli ďalšie knihy na reštaurovanie.
Zúčastnil som sa prípravného výboru 54. ročníka Literárneho Kežmarku, ktorý bol venovaný téme:
Kežmarok a Spiš v krásnej literatúre.
Zasadnutie komisie pre prípravu osláv 750. výročia udelenia mestských práv mestu Kežmarok na
mestskom úrade.
Zúčastnil som sa prezentácie novej knihy o Kežmarku, ktorá bola vydaná z príležitosti 750. výročia
udelenia mestských práv mestu Kežmarok.
Bratislava – Dúbravka, zúčastnil som sa slávnostnej inštalácie brata farára Libora Bednára, na ktorej
som poslúžil hrou na trúbke.
Prešov - spolu s bratom dozorcom Ing. Jozefom Horváthom sme sa zúčastnili rokovania na VÚC
ohľadom riešenia využitia budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava a jej revitalizácie.
Zúčastnil som sa prezentácie novej knihy o Kežmarku, ktorá bola vydaná z príležitosti 750. výročia
udelenia mestských práv mestu Kežmarok.
Na mestskom úrade v Kežmarku som sa zúčastnil jednania s prednostkou mestského úradu Ing.
Jelou Bednárovou ohľadom hľadania riešenia poskytnutia stravovania na ZŠ na Hradnej ulici.
Bratislava – zúčastnil som sa zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku
v Priestoroch biskupského úradu.
Spolu s bratom dozorcom Ing. Jozefom Horváthom a dvoma delegátmi sme sa zúčastnili zasadnutia
konventu Tatranského seniorátu, ktorý sa uskutočnil v auditóriu lýcea.
Zasadnutie komisie pre prípravu osláv 750. výročia udelenia mestských práv mestu Kežmarok na
mestskom úrade.
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Žilina – zúčastnil som sa zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku v zborových
priestoroch CZ ECAV Žilina.
V zborovej miestnosti sa uskutočnilo stretnutie rodičov konfirmandov pred slávnosťou konfirmácie,
ktorá sa uskutočnila 26. mája 2019 v Evanjelickom kostole v Ľubici
Zúčastnil som sa prípravného výboru 54. ročníka Literárneho Kežmarku, ktorý bol venovaný téme:
Kežmarok a Spiš v krásnej literatúre.
Zúčastnil som sa rokovania Dištriktuálneho presbyterstva Východného dištriktu, ktoré sa uskutočnilo
na biskupskom úrade.
Zúčastnil som sa v Evanjelickom kostole v Spišskej Novej Vsi poslednej rozlúčky s bratom farárom
Jánom Havírom.
Bol som účastný slávnosti inštalácie zborového farára Cirkevného zboru ECAV na Slovensku
Poprad Ing. Mgr. Michala Findru.
Spolu s bratom dozorcom Ing. Jozefom Horváthom zúčastnili sme sa v Mělníku odhalenia pamätnej
tabule M. R. Štefánikovi za účasti slovenského veľvyslanca Petra Weissa.
Na 4. nedeľu po Veľkej noci som poslúžil zvesťou slova Božieho v Cirkevnom zbore ČCE na
Mělníku. Brat dozorca Jozef Horváth prítomných pozdravil krátkym príhovorom.
Prešov – ako člen Dištriktuálneho presbyterstva bol so účastný Dištriktuálneho konventu
Východného dištriktu.
VÚC Prešov – odbor kultúry pripravil pre deti projekt Legendárium, prostredníctvom ktorého mali
spoznávať pamätihodnosti Prešovského samosprávneho kraja na základe rôznych legiend.
Prevzatie materiálov.
Prešov – zasadala rada školy Kolegiálneho gymnázia, ktorej som členom.
Prešov – zúčastnil som sa zasadnutia najvyššieho zákonodárneho orgánu našej cirkvi – Synody
ECAV.
Lenka pri Tornali – uskutočnil sa tu mládežnícky festival SEMFEST, na ktorom som poslúžil
prednáškou o fenoméne holokaustu a jeho hrozbách v súčasnosti prostredníctvom rôznych
extrémistických zoskupení.
Zvolen – zúčastnil som sa zasadnutia predstavenstva a. s. Tranoscius na Biskupskom úrade
Západného dištriktu s dozornou radou a vedením ECAV.
Liptovský Mikuláš – zúčastnil som sa rokovania predstavenstva a. s. Tranoscius v sídle spoločnosti,
ohľadom preberania spoločnosti od bývalého riaditeľa Turčana.
Liptovský Mikuláš – zúčastnil som sa rokovania predstavenstva a. s. Tranoscius v sídle spoločnosti,
ohľadom prípravy Tranovského kalendára.
Liptovský Mikuláš – zúčastnil som sa rokovania predstavenstva a. s. Tranoscius v sídle spoločnosti,
ohľadom zabezpečenia prevádzky a likvidácie skladových zásob.
VÚC Prešov – jednanie ohľadom revitalizácie priestorov Gymnázia P. O. Hviezdoslava a prístavby
Strednej umeleckej školy.
Gerlachov – poslúžil som prednáškou o holokauste mládežníkom z Cirkevného zboru ECAV na
Slovensku Záriečie
Kežmarok – jednanie s PSK a pamiatkovým úradom ohľadom revitalizácie priestorov Gymnázia P.
O. Hviezdoslava a prístavby Strednej umeleckej školy.
Prešov – na biskupskom úrade sa uskutočnilo rokovanie Dištriktuálneho presbyterstva VD, ktorého
som členom.
Prešov – jednanie s PSK a pamiatkovým úradom ohľadom revitalizácie priestorov Gymnázia P. O.
Hviezdoslava a prístavby Strednej umeleckej školy.
V cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Spišská Belá som poslúžil zvesťou slova Božieho pri krste
syna sestry farárky Evy Germanovej.
Prešov – jednanie s PSK ohľadom revitalizácie priestorov Gymnázia P. O. Hviezdoslava a prístavby
Strednej umeleckej školy.
Kežmarok – v našom cirkevnom zbore sa uskutočnilo zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV
na Slovensku, ktorého som členom.
na 16. nedeľu po Svätej Trojici som poslúžil zvesťou slova Božieho v Cirkevnom zbore ČCE na
Mělníku.
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Tatranská Polianka – zúčastnil som sa slávnosti otvorenia pamätnej izby MUDr. Michalovi Guhrovi,
významnému lekárovi a zakladateľovi sanatória.
Prešov – zasadala Rada školy Kolegiálneho gymnázia, ktorej som členom.
Rokovanie na mestskom úrade s prednostkou mestského úradu Ing. Jelou Bednárovou a riaditeľkou
stavebného oddelenia Ing. Evou Kelbelovou ohľadom revitalizácie budovy Gymnázia P. O.
Hviezdoslava a prístavby Strednej školy umeleckého priemyslu.
Liptovský Mikuláš – zúčastnil som sa rokovania predstavenstva a. s. Tranoscius, ako jeden z jej
členov.
Zúčastnil som sa pohrebnej rozlúčky s bratom farárom Jánom Pavlovičom, ktorá sa uskutočnila
v Evanjelickom kostole v Poprade. Na žiadosť zosnulého som poslúžil zvesťou slova Božieho.
Zúčastnil som sa rokovania Dištriktuálneho presbyterstva Východného dištriktu, ktoré sa uskutočnilo
na biskupskom úrade.
Prešov – jednanie s PSK ohľadom revitalizácie priestorov Gymnázia P. O. Hviezdoslava a prístavby
Strednej umeleckej školy, príprava Memoranda.
Liptovský Mikuláš – ako člen predstavenstva a zároveň štatutár a. s. Tranoscius zúčastnil som sa
jednania ohľadom rušenia prevádzok kníhkupectiev a. s. Tranoscius.
Liptovský Mikuláš – ako člen predstavenstva a zároveň štatutár a. s. Tranoscius som zastupoval
spoločnosť pri reorganizácii bankových účtov, ktoré spoločnosť vlastnila.
Zvolen – zúčastnil som sa na Biskupskom úrade Západného dištriktu rokovania Predstavenstva a. s.
Tranoscius spolu s dozornou radou.
Prešov – jednanie s PSK ohľadom revitalizácie priestorov Gymnázia P. O. Hviezdoslava a prístavby
Strednej umeleckej školy, príprava Memoranda.
Bratislava – zúčastnil som sa na Generálnom biskupskom úrade zasadnutia Generálneho
presbyterstva ECAV na Slovensku.
Zúčastnil som sa rokovania Dištriktuálneho presbyterstva Východného dištriktu, ktoré sa uskutočnilo
na biskupskom úrade.
Liptovský Mikuláš - zúčastnil som sa rokovania predstavenstva a. s. Tranoscius, ako jeden z jej
členov.

c) Plánované aktivity na rok 2020
27. 01. 2020
Výročie oslobodenia mesta Kežmarok, Deň obetí holokaustu, pamätník židovskej
kultúry
02. 02. 2020
Prešov – Inštalácia Dištriktuálneho biskupa Petra Mihoča
09. 02. 2020
Výročný zborový konvent za rok 2018
21. 02. 2020
XII. ples kežmarských evanjelikov
29. 03. 2020
Pôstne stretnutie dôchodcov aj s prislúžením VP
1. – 5. 04. 2020 ProChrist – Zrkadlo života
11. 04. 2020
Biela sobota – organový koncert v Novom kostole
18. 04. 2020
Detský ples – CULTUS Ľubica. Téma: Jonáš
05. 2020
Konfivíkendovka TAS, Veľký Slavkov
10. 05. 2020
Nedeľa Cantate - Nedeľa matiek – vystúpenie detí z nedeľnej besiedky a zborového spevokolu
17. 05. 2020
Konfirmácia - Ľubica
17. 05. 2020
Veľká Lomnica – benefičný koncert Lomničania Lomničanom
07. 06. 2020
Výlet detí na Deň detí
06. 2020
Literárny Kežmarok
06. 2020
Športová olympiáda – Veľký Slavkov
06. 2020
Seniorátna kvapka krvi – transfúzna stanica Poprad
05. 07. 2020
Vystúpenie spevokolu v Domove dôchodcov
10. 07. 2020
Opera Mojžiš s účasťou zborového spevokolu v Drevenom artikulárnom kostole v rámci EĽRO
12. 07. 2020
Ružomberok – Dištriktuálny deň
07. 2020
Mládežnícky výlet, (podľa možností Chorvátsko, alebo nejaká domáca destinácia)
08. 2020
Séria organových koncertov pri 300. výročí postavenia organu v Drevenom artikulárnom kostole
16. 08. 2020
Stretnutie dôchodcov – Kajúca nedeľa, aj s prislúžením Večere Pánovej
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Zborový deň – venovaný osobnosti Konráda Kordátusa (Mgr. Daniela Faklová-Hroncová) a
Evanjelickej cirkvi v Ľubici (PhDr. Božena Malovcová) – záhrada Ľubického kostola
Misijné dni Východného dištriktu – Ľubovnianske kúpele
Operné Gala, charitatívny koncert
Začiatok školského roku
Súľov – stretnutie artikulárnych zborov
Medzinárodný organový festival Ivana Sokola
Deň Tatranského seniorátu
Výlet do Mělníka – Mělnické vinobraní – víno a používanie vína v Biblii
KonfiDeň TAS,
Pamiatka reformácie – priamy prenos služieb Božích z Ľubice pri príležitosti 500. výročia prečítania
95. výpovedí od Dr. Martina Luthera, ktoré boli v Ľubici po prvýkrát prečítané na Slovensku.
Osadenie pamätnej tabule, benefičný koncert v Evanjelickom kostole v Ľubici.
Školenie presbyterov TAS, Kežmarok
Konfivíkendovka v Liptovskej Kokave
Adventné duchovné koncerty
Adventný koncert – auditórium lýcea.
Stretnutie dôchodcov aj s prislúžením Večere Pánovej (2. nedeľa adventná)
Adventný modlitebný týždeň
Spišské Vianoce
Adventný ekumenický koncert v Ľubici
Vianočná besiedka s programom detí, auditórium lýcea
Vystúpenie detí s vianočným programom v Domove dôchodcov

d) Strategické ciele cirkevného zboru ECAV Kežmarok na obdobie 2020 – 2025
I. Oblasť duchovného života a misijné aktivity zboru.
1.) Udržiavať širokospektrálne aktivity zboru v oblasti misijnej práce , diakonie a duchovného rastu zboru.
Hľadať formy a nástroje na aktívnejšie zapojenie mladej generácie v produktívnom veku do vnútromisijného
diania v zbore.
2.) Aktivizovať málo početné stavy veriacich v jednotlivých filiálkach zboru prostredníctvom aktivít zameraných
na fíliálku zboru a v konečnom dôsledku docieliť postupný nárast členov zboru v roku 2025 o 5 %
v porovnaní s rokom 2019.
II. Sakrálne objekty, umelecké pamiatky, kultúno-historické dedičstvo
1.) Postupne do roku 2025 dosiahnuť želateľný technický štandard stavebných objektov vrátane mobiliára. (8
kostolov funkčných, 1 kostol nefunkčný). Strešné plášte, vonkajšie teréne úpravy a hydroizolácia, sčasti
sanácia omietok, revízia a rekonštrukcia elektroinštalácie, etapovitá výmena okien v Červenom kostole – do
roku 2025.
2.) Dokončiť stavebné a technické prestavby budovy lýcea a knižnice. Realizovať odborné nasvietenie
exponátov. V spolupráci s externým dodávateľom spracovať filmový náučný dokument o knižnici v rôznych
jazykových mutáciách
III. Hospodárske aktivity, správa majetku.
1.) Etapovite do roku 2023 realizovať prestavbu objektu internát na plne funkčný a využívaný objekt. Základná
sanácia (strecha, stabilizácia, prípojky, odvodnenie ) – rok 2020 z vlastných zdrojov. Ideové riešenie účelu
a spôsobu realizácie, projektová dokumentácia a spôsob financovania – rok 2020. Realizácia do roku 2023.
2.) Zmluvne zaistiť zámery memoranda uzavretého s PSK Prešov pre areál gymnázia. Realizácia zámeru do
roku 2025.
3.) Ideovo vyjasniť a zmluvne zaistiť perspektívu Hotelovej akadémie v spolupráci so zriaďovateľom PSK
Prešov. Cieľové riešenie môže predstavovať aj odpredaj objektu.
Spracoval: Ing. Jozef Horváth, zborový dozorca
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e) Modlitebné spoločenstvo
Najlepšie nám je pri modlitbe – veď sa vtedy rozprávame s Tým, kto nás má najradšej na svete – s naším
nebeským Otcom, ktorý každého z nás (aj celý nekonečný vesmír) s veľkou láskou stvoril. Z tejto nepochopiteľnej
lásky nám daroval to najdrahšie, čo mal – Svojho poslušného Syna – Pána Ježiša Krista. Z lásky k nám bol Jeho
Syn ochotný pretrpieť náš trest, aby sme mohli už teraz prichádzať ospravedlnení k svätému Bohu a prijímať Jeho
požehnanie. A raz nás z milosti prijme do večného Domova u Neho.
Pozývame srdečne aj ďalších na naše pravidelné zborové Modlitebné spoločenstvo každú nedeľu o 815 h.
v lýceu, ako to stále vyhlasuje náš brat farár. Stretávame sa u mňa vo vydavateľstve – na prízemí, prvé dvere vpravo
– a keď nás je viac, tak v zborovej miestnosti.
Už vyše troch rokov sa každý druhý piatok o 1900 h. stretávame aj na spoločných ekumenických modlitbách
– prichádzajú rímsko-katolíci aj grécko-katolíci. Miesto stretnutia sa pravidelne strieda medzi nami – u nás v zborovej
miestnosti, oproti v grécko-katolíckom chráme a na Charite pri Bazilike Svätého kríža. Modlievame sa za naše celé
mesto – za predstaviteľov jednotlivých cirkví v meste, za všetkých ľudí, ktorí sú im zverení a nápomocní v
pastoračnej službe; za volených predstaviteľov mesta (primátor, poslanci), aby v službe, do ktorej boli zvolení, robili
rozhodnutia spravodlivé pred Bohom a užitočné pre všetkých ľudí; za rodiny, osobitne aj za rodiny v kríze,
mnohopočetné rodiny, rodiny bez domova...; za jednotlivé sektory, ako sú školstvo, zdravotníctvo, sociálne služby,
atď. a za ľudí, ktorí v nich pracujú (učitelia, vychovávatelia, lekári a zdravotnícky personál) a ktorí využívajú ich
služby (žiaci, chorí, starí a trpiaci a pod.); za zamestnávateľov a osobitne za podnikateľov, aby vytvárali vhodné
pracovné miesta a podmienky a vyplácali zamestnancom spravodlivú mzdu; za mladých ľudí, aby hľadali hlbší
zmysel života v spáse svojej duše; za ľudí, ktorí podľahli rôznym druhom závislosti, aby boli oslobodení a mohli žiť
plnohodnotný život; za odstránenie bariér nedorozumení a výhrad medzi jednotlivými cirkevnými spoločenstvami
a podobne. 25. 01. a 30. 12. 2019 sme mali dve požehnané spoločné stretnutia v Bazilike Svätého kríža.
Okrem toho sa stretávame aj na seniorátnych modlitebných spoločenstvách – v rôznych zboroch. Minulý rok
to bolo 13. 10. 2019 v Poprade s témou Duchovné dary.
A raz do roka máme celoslovenskú konferenciu Modlitebného spoločenstva. Minulý rok to bola už jubilejná
30. – v Liptovskom Hrádku – 22. – 24. 03. 2019. Témou bolo „Kristus v nás a my v Ňom“.
Začiatkom októbra Modlitebné spoločenstvo pravidelne pripravuje blízko gejzíru v Herľanoch pri Košiciach Biblickorekreačný týždeň (pondelok až piatok). Predpoludním býva dobrá prednáška, popoludní modlitebné skupinky a večer
pobožnosť. Prichádzajú obvykle ľudia plní Božej lásky, takže aj voľný čas je možné stráviť v dobrej spoločnosti.
Bližšie informácie získať aj prihlásiť sa na tieto podujatia je možné aj u mňa.
Správu pripravil: Mikuláš Lipták
f) Zborový list
V uplynulom roku 2019 sme vydali Zborový list dvakrát. Obe čísla však boli obsahovo bohatšie a zároveň
plnofarebné. Veľkonočný Zborový list vyšiel 21. apríla 2019 na 60 stranách. Okrem Veľkonočných tém sme sa venovali aj
témam ako je život a dielo Johanna Sebastiana Bacha, ktorý patrí medzi vrcholných predstaviteľov hudobného baroka
a napísal niekoľko desiatok chorálových predohier k piesňam, ktoré poznáme z nášho Evanjelického spevníka.
Veľkonočný Zborový list sa venoval aj situácii vo vnútri ECAV, ktorá bola do značnej miery vyhrotená konaním Asociácie
slobodných zborov ECAV na Slovensku v tom čase s podporou vydavateľstva Tranoscius. Okrem toho si čitateľ
Zborového listu mohol nájsť i kázeň, ktorá zaznela na Výročnom zborovom konvente za rok 2018. Uverejnená bola aj
kázeň o Zebedeových synoch, ktorú 3. marca 2019 predniesol brat farár Miroslav Erdinger. Imrich Gazda urobil pekný
článok o opustených kostoloch na Spiši a záver Zborového listu sa venoval vzniku Slovenského štátu a riešeniu židovskej
otázky, keďže sme si v minulom roku pripomínali 80. výročie jeho vzniku.
Vianočný Zborový list vyšiel 24. decembra 2019 na 124 stranách. Úvodníkom nám poslúžil brat dozorca CZ
Košice – staré mesto Ľubomír Badiar. Okrem vianočných tém sa nachádzala v Zborovom liste aj kázeň brata farára
Roman Porubäna, ktorú povedal 17. novembra 2019 pri 30. výročí nežnej revolúcie. Značnú časť Zborového listu sme
venovali bratovi farárovi Jánovi Pavlovičovi, ktorého Pán života a smrti odvolal na večnosť 26. októbra 2019. Pohrebná
rozlúčka s ním sa konala 2. novembra 2019 v Evanjelickom kostole v Poprade. Svoje pokračovanie si našiel článok Vznik
slovenského štátu a riešenie židovskej otázky. Pravidelne vo vianočnom čísle nájdeme štatistické tabuľky, ale našli sme tu
aj prispievateľov do zbierky na opravu elektroinštalácie Dreveného artikulárneho kostola. Polovička zborového listu bola
rubrika Slovom a obrazom, ktorá je vlastne kronikou cirkevného zboru.
Verím, že pre mnohých čítanie Zborového listu je požehnaním. Aj tento občasník môže poslúžiť ako dobrý
prameň, ktorý občerstvuje našu dušu a v ktorom nájdeme mnohé povzbudenie ale i napomenutie pre každodenný život.
Ak si Zborový list odkladáme, tak k jednotlivým článkom sa môžeme vrátiť kedykoľvek.
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Chcem sa poďakovať celej redakčnej rade, ktorá sa podieľa na tvorbe Zborového listu a to menovite: Mikulášovi
Liptákovi, Nore Baráthovej a Oľge Kormanovej. Okrem toho sa chcem poďakovať Katke Slavíčkovej a Eve Ciriakovej za
pomoc pri korektúrach a Jaroslavovi Šlebodovi za grafickú úpravu a dodanie Zborového listu. Naša práca určite nie je
márna, hoci sa jej dostáva uznania oveľa viacej od cudzích ľudí než domácich. Tento rok oň prejavila záujem aj Slovenská
národná knižnica. Opäť sa len potvrdzuje to biblické, že doma človek nie je prorokom.
g) Cirkevná tlač
V cirkevnom zbore sa odoberá nasledovná cirkevná tlač:
1. Evanjelický posol spod Tatier – do zboru prichádzal v počte 11 ks. 1 ks archivujeme a ostatné sú na voľný predaj
v kostole. Žiaľ, musím skonštatovať, že napriek neporovnateľnému obsahu, aký chrlil do Valného zhromaždenia a. s.
Tranoscius (28. 06. 2019) Evanjelický posol spod Tatier pod vedením Martiny Kováčikovej, nie je v našom cirkevnom
zbore záujem o dianie v cirkvi a aj o povzbudenie prostredníctvom článkov, ktoré nám nový Evanjelický posol spod Tatier,
s novou redakčnou radou prináša. Je mi to veľmi ľúto, že pri východe z kostola každú nedeľu zostáva niekedy 90%
nepredaných kusov Evanjelického posla spod Tatier. Skúsme prekonať v sebe ten nezáujem o dianie v cirkvi, pretože aj
prostredníctvom cirkevnej tlače k nám prúdi živá voda Kristovho evanjelia, ktorá nás chce povzbudzovať v rôznych
zápasoch viery.
2. Cirkevné listy – z Tranoscia a. s. ich dostávame v počte 1 ks na farský úrad, ktorý sa archivuje.
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. Chcel by som povzbudiť mnohé ďalšie rodiny
k odoberaniu tohto mesačníka, pretože kvalitou písaných článkov je skutočne na veľmi vysokej úrovni a pre čitateľa
prináša veľa duchovného požehnania pre život viery. Kto by mal záujem odoberať tento časopis, môže sa prihlásiť na
farskom úrade.
4. Cestou svetla – na adresu farského úradu prichádza 10 ks, ktoré sú na voľný predaj. Žiaľ, záujem je minimálny alebo
skoro žiadny. Dokonca ani zadarmo si ho nikto nezoberie.
5. Rozmer - cirkevný zbor odoberá jeden kus, ktorý je k dispozícii na farskom úrade, potom sa archivuje.
h) www stránka (www.ecavkk.sk)
Počas celého roka 2019 bola v prevádzke nová verzia webovej stránky cirkevného zboru.
Za prvý rok fungovania tejto stránky bolo zaznamenaných 52 599 návštev (v priemere 144 návštev za deň).
V porovnaní z predchádzajúcim rokom (9200, z toho 1685 návštev novej verzie od 21.12.2018 do 31.12.2018) je to o
45 084 návštev viac, čo predstavuje nárast o 700%.
Stránku si za rok 2019 pozrelo 7860 užívateľov. To znamená, že využitie webovej stránky v súčasnosti
prerástlo potreby cirkevného zboru a vo väčšej miere ju navštevujú aj „hostia“, dá sa povedať, z celého Slovenska aj
zahraničia.
Je to hlavne vďaka tomu, že pribudla možnosť pridávania rôznych príspevkov, ktoré sa zdieľajú a šíria po
sociálnych sieťach. Tento trend návštevnosti je možné zachovať len vtedy, ak budeme pokračovať v pridávaní
minimálne rovnako informačne zaujímavých článkov, ktoré oslovia širokú verejnosť.
Medzi najsledovanejšie príspevky z roku 2019 patria:
• Otvorený list predsedníctvu ECAV na Slovensku zo dňa 4. februára 2019 - 1808 videní
• Uznesenie 6/2019/K zborového konventu prijaté 10. februára 2019 ohľadom Evanjelického posla spod
Tatier - 380 videní
• Pozvánka na slovenský ProChrist PRE TEBA 2019 - 519 videní
Dosah zverejňovaných kázní je v priemere okolo 80 videní a pozvánky na rôzne podujatia a akcie mávajú podľa
záujmu spravidla 40 - 150 videní.
Webová stránka v 21. storočí je už akýmsi štandardom a nutnosťou. Predstavuje vizitku akejkoľvek
organizácie v internetovom priestore. V porovnaní s inými zbormi konštatujem, že túto funkciu plní nadpriemerne,
avšak stále má značné rezervy a veľký priestor, ktorým sa môže uberať a zlepšovať.
V tomto smere som však narazil na svoje časové maximum, a preto by som chcel týmto opäť osloviť členov
zboru s prosbou o zapojenie sa do tvorby obsahu. Mne osobne chýbajú napríklad správy resp. reportáže
z cirkevnozborových akcií, či rôznych koncertov, ktoré by viac informovali o živote v zbore. Zároveň by som veľmi rád
využil potenciál novej stránky aj na šírenie Božieho slova a to prostredníctvom kázní a lekcií z biblických hodín.
Správu pripravil: Roman Uhlár
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i) Spevokol
Zborový spevokol sa v roku 2019 stretával pravidelne každú stredu o 1800 h v auditóriu lýcea pod vedením
brata farára Romana Porubäna. Na skúškach spevokolu sa stretávame v pravidelnom čase v stredu o 1800 h.
v auditóriu lýcea. Skúšky začínajú krátkym zamyslením nad Božím slovom a modlitbou, ktorú si pravidelne pripravuje
Mikuláš Lipták, či niektorí členovia zborového spevokolu, za čo im patrí srdečné poďakovanie. Potom pokračujeme
hlasovou rozcvičkou, opakovaním starých a nácvikom nových piesní.
Počas roka 2019 svoju prácu spevokol prezentoval 18-krát, čo je o 2-krát menej než v roku 2018. Na
nedeľných bohoslužbách sa spevokol prezentoval 9-krát a 9-krát sme poslúžili svojím vystúpením pri rôznych iných
duchovných podujatiach v rámci cirkvi a Tatranského seniorátu. V auguste sme sa rozlúčili aj s naším bývalým
členom zborového spevokolu Jánom Piegerom zo Spišskej Belej.
Už tradične sme sa stretli na večernom posedení 24. júla 2019 na farskej záhrade pri kapustnici a iných
domácich kysnutých koláčikoch, kde sme si zaspomínali na rôznych členov zborového spevokolu, ktorých Pán života
a smrti z tejto časnosti odvolal.
Počet aktívnych členov spevokolu je stabilný, i keď 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. Pozývame medzi nás všetkých ochotných ľudí, ktorých Pán Boh obdaril dobrým hlasom, aby ním poslúžili
v spoločenstve nášho cirkevného zboru, ale aj na iných miestach cirkvi či našej spoločnosti. Ak chceme, aby naďalej
zborový spevokol fungoval, tak potrebuje mať ochotných spevákov, potrebuje generáciu, ktorá by nie z povinnosti,
ale z hrdosti prevzala túto zodpovednosť na svoje plecia, že môže Bohu spievať na česť a chválu.
Tohto roku nás čaká opäť jeden veľký projekt, a to účasť na opere Mojžiš, ktorú napísal Víťazoslav Kubička
a premiéru bude mať v Drevenom artikulárnom kostole 10. júla 2020 za účasti nášho zborového spevokolu. Myslím
si, že podobné projekty nás vždy posunuli niekde dopredu a vďaka nim sme sa dostali aj na dosky Slovenského
národného divadla. Srdečne preto pozývame medzi nás spevákov, ktorí by radi poslúžili. Možnože opäť aj s touto
operou sa dostaneme na dosky Slovenského národného divadla. A to by nás potešilo.
Všetkým členom spevokolu patria úprimné slová vďaky za dlhoročnú službu, ktorou môžeme prispieť
k duchovnému rastu nášho spoločenstva.
TABUĽKA
Počas bohoslužieb v Kežmarku:
18. 04. 2019
19. 04. 2019
21. 04. 2019
12. 05. 2019
26. 05. 2019
31. 10. 2019
01. 12. 2019
24. 12. 2019
25. 12. 2019

-

AKTIVÍT ZBOROVÉHO SPEVOKOLU

Iné príležitosti:

Zelený štvrtok
Veľký piatok
Veľkonočná nedeľa
3. nedeľa po Veľkej noci
Konfirmácia
Pamiatka reformácie
1. adventná nedeľa
Štedrý večer
1. sviatok vianočný

25. 01. 2019 31. 05. 2019 14. 07. 2019 23. 08. 2019 08. 09. 2019 08. 12. 2019
14. 12. 2019
15. 12. 2019
30. 12. 2019

-

Ekumenická pobožnosť v Bazilike sv.
Kríža
Spišská Belá – odhalenie sochy M.
R. Štefánika
Dištriktuálny deň VD
Pohreb Jána Piegera v Spišskej
Belej, bývalého člena spevokolu.
Prietrž – stretnutie artikulárnych
zborov
Adventný duchovný koncert v Lýceu
Spišské Vianoce v Kežmarku
Ekumenický koncert v Ľubici
Ekumenická pobožnosť v Bazilike sv.
Kríža

i) Cvičenie pre ženy
Ženy na svojom cvičení sa stretávajú v telocvični gymnázia každý utorok o 18.00 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 riešiť rôzne
problémy. Týmto chcem osloviť ženy v našom cirkevnom zbore, aby sa nebáli a prišli si s nami zacvičiť – nebojte sa,
telocvičňa je dosť veľká, určite sa pomestíme. Je smutné, že nevieme využiť možnosti, ktoré máme a hlavne, keď sú
zadarmo. Naberte odvahu a príďte medzi nás, určite nebudete ľutovať.
Správu pripravila: Justína Sutorová
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j) Kresťanský klub dôchodcov
Aj v roku 2019 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 časti školského roka 2019/2020 chodili do lýcea. 1.
ročník sa stretával vo štvrtok o 1415 h. a viedol ho brat farár Roman Porubän. Vzhľadom na to, že do prvého ročníka
sa prihlásilo na náboženskú výchovu 11 detí, a v druhom ročníku bolo 9 detí, tak sme sa im venovali osobitne. 3. až
4. ročník sa stretával vo štvrtok o 1500 h. v zborovej miestnosti a viedol ho brat farár Roman Porubän. Na prvom
stupni sme pri vyučovaní náboženskej výchovy postupovali podľa učebných plánov, ktoré nám zasielajú
z biskupského úradu. Tieto učebné plány sa dajú stiahnuť aj z webovej stránky Východného dištriktu ECAV na
Slovensku. 1. a 2. ročník postupuje podľa knižky: Chlebíček, ktorá je určená pre žiakov 1. ročníka a 3. a 4. ročník
postupuje podľa knižky: Chlieb z neba, ktorá je určená pre žiakov 3. ročníka.
5. a 6. ročník sa stretával v stredu o 1430 h. Na hodinách náboženstva postupujeme podľa knihy: Svedectvo
viery, ktorá je určená pre 6. ročník a 7. , 8. a 9. ročník sa stretával v stredu o 1515 h a postupovali sme podľa
učebnice: Život v cirkvi, ktorá je určená pre 8. ročník. Vyučovanie viedol Roman Porubän, zborový farár.
Náboženská výchova v školskom roku 2018/2019 pre stredné školy prebiehala na Gymnáziu P. O.
Hviezdoslava a v Hotelovej akadémii Otta Brucknera prebiehala individuálne podľa dohody s vyučujúcim.
Vyučovanie viedla sestra Bc. Eva Ciriaková a náboženskú výchovu navštevovali dvaja žiaci. V školskom roku
2019/2020 náboženskú výchovu na stredných školách navštevuje 5 žiakov, jedna žiačka z Gymnázia P. O.
Hviezdoslava a 4 žiaci z Hotelovej akadémie Otta Brucnera. Vyučovanie vedie brat farár Roman Porubän.
V Ľubici náboženská výchova prebieha v rámci vyučovania na základnej škole. Pravidelne, už niekoľko
rokov, sa stretávame v utorok – momentálne v počítačovej učebni, čo nám veľmi pomáha pri vyučovacom procese,
pretože v učebni sa nachádza aj interaktívna tabuľa, ktorú používame skoro na každej hodine. Rozdelení sme na
dve skupiny: I. stupeň a II. stupeň. Prvý stupeň má vyučovanie o 1230 h. a zúčastňujú sa ho traja žiaci. Učivo
preberáme podľa učebnice: Chlieb z neba, ktorá je určená pre 3. ročník a II. stupeň má vyučovanie o 1330 h.
a zúčastňujú sa ho štyria žiaci. Učivo preberáme podľa učebnice: Život v cirkvi, ktorá je určená pre 8. ročník.
Chcel by som poprosiť rodičov, aby deťom ustavične pripomínali, ako sa majú správať, keď prichádzajú na
hodiny náboženskej výchovy. Dnes už je skoro bežné, že keď učiteľ napomenie žiaka, tak žiak si to ani nevšimne.
Neraz môže priamo stáť nad žiakom, dohovárať mu a on sa i napriek tomu človeku smeje do očí. To je jednoducho
nevychovanosť. Žiaľ, že tento jav sa udomácnil medzi deťmi 1. a 2. ročníka, čo pred siedmimi až desiatimi rokmi sme
ešte neregistrovali. Vtedy deti na prvom stupni počúvali učiteľa na slovo. Ak sa dnes nachádza v triede niekoľko
takýchto výtržníkov, tak hodina je pomaly neudržateľná. Potom deti, ktoré by aj chceli na niečom pracovať, nemôžu,
lebo učiteľ musí najprv dať do pozoru tých, ktorí ustavične na hodine vyrušujú. Venujme preto zvýšenú pozornosť
výchove detí a primerane vyberajme aj tresty za ich zlé správanie, aby si jasne uvedomili, v akých mantineloch sa
môžu pohybovať.
b) Detské Služby Božie
Detské služby Božie (nedeľná besiedka) sa z Božej milosti v roku 2019 konali okrem prvej nedele v mesiaci
a letných prázdnin takmer každú nedeľu podľa vopred pripraveného rozpisu, a to 26-krát. DSB prebiehali počas
hlavných služieb Božích v zborovej miestnosti budovy Lýcea. DSB počas celého roka viedla Eva Ciriaková (23 krát),
dvakrát ses. Slávka Jankurová a jedenkrát Barbora Kaprálová. Podľa evidencie dochádzky sa DSB zúčastnilo
aspoň raz v roku 28 detí, z toho v predškolskom veku 13 detí a v školskom veku 15 detí. Priemerný počet detí bol
10.
Hlavným obsahom DSB je zvesť evanjelia Ježiša Krista, ktorá je sprostredkovaná deťom formou tzv.
biblickej lekcie – biblickým príbehom primeraným spôsobom. Biblická lekcia je spojená so spevom detských piesní
a modlitbou. Ďalšou súčasťou sú rôzne tvorivé aktivity prispôsobené veku detí, napr. kreslenie, vystrihovanie,
výroba origami, výroba jesennej výzdoby, príprava vystúpenia na vianočnú besiedku.
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V roku 2019 sa pri vyučovaní detí na DSB preberali témy zo Starej zmluvy, týkajúce sa biblických postáv –
Nóach, Jozef, Dávid, Daniel. V období sviatkov vianočných, veľkonočných a svätodušných boli vyučované príbehy z
Novej zmluvy zo života Pána Ježiša. Od začiatku školského roka 2019/2020 sa tematicky vyučovala tzv. Autoškola.
Všetci ľudia sú na ceste, každý riadi svoj život istým spôsobom. Aby nedochádzalo k dopravným nehodám, na
cestách platia predpisy a sú na nich rozmiestnené dopravné značky. Tak aj Pán Boh stanovil isté príkazy, výstrahy
a zákazy, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnú cestu životom každého človeka.
Pri vyučovaní detí boli použité dostupné materiály pre detské besiedky z edície Zvedajko – Dávidova
jaskyňa, materiály z Detskej misie, z vydavateľstva Tranoscius, flanelografy, interaktívna tabuľa a biblické
interaktívne DVD zo štúdia Nádej.
V čase letných prázdnin od 2. do 4. júla 2019 sa náš cirkevný zbor zúčastnil projektu Dobrá správa naprieč
Slovenskom, ktoré organizovala Detská misia, občianske združenie pre prácu s deťmi a mládežou. V Tatranskom
senioráte sa tohto projektu zúčastnilo 6 cirkevných zborov. Cieľom tohto projektu bolo v spolupráci s miestnym
cirkevným zborom pripraviť počas leta 1,5 hodinový program pre deti na voľnom priestranstve, kde sa deti prirodzene
zhromažďujú. Miesto stretnutia v našom meste bolo detské ihrisko pri Tescu na sídlisku Juh. Jadrom stretnutí tzv.
misijného klubu počas 3 dní bolo evanjelizačné biblické vyučovanie, ktoré dopĺňali piesne, hry, kvízy, scénky
a učenie biblického verša. Stretnutia viedli štyria pracovníci z Detskej misie v spolupráci s dobrovoľnými
spolupracovníkmi cirkevného zboru (rodina Kaprálová, S. Jankurová, M. Ostricová, E. Ciriaková). Misijného klubu sa
zúčastnilo od 30 do 40 detí. Nielen pre deti, ale aj pre pracovníkov to bola nová a požehnaná skúsenosť.
Správu pripravila Eva Ciriaková

Hospodárenie cirkevného zboru za rok 2019
Podmienkou dobrého hospodárenia je mať dobre pripravený plán prác, aktivít a k tomu dobre zostavený
rozpočet na ten ktorý rok a sú v ňom zapracované aj reálne príjmy, ktoré vedia pokryť výdaje. Vždy sa snažíme o to,
aby súčet všetkých výdajov neprekročil súčet príjmov. No neraz do naplánovaných prác vstúpi vonkajší
a neplánovaný faktor a nútení sme reagovať na danú ponuku a v krátkom čase vyhodnotiť vzniknutú situáciu. Počas
roka sme museli na takúto situáciu reagovať hneď dvakrát. Prvýkrát to bola ponuka na zriadenie školskej kuchyne
v objekte na Hradnej 32 pre Hradnú školu, susediacu s naším objektom. Stotožnením sa s danou myšlienkou sme
okamžite na to reagovali, aby konečne bol objekt aspoň sčasti zmysluplne využitý. Napriek našej ústretovostí, veľkej
snahe, zrealizovaní množstva stretnutí a príprave podkladov na realizáciu, celý tento projekt bol napokon
zamietnutý. Druhýkrát sme reagovali na myšlienku PSK Prešov, ktorý po definitívnom zrušení výstavby študentského
mestečka v priestoroch bývalých kasární, prišiel s ponukou možnosti prestavby budovy gymnázia s prístavbou
budovy pre umeleckú školu. Nakoľko tento projekt začal naberať na realite a po niekoľkých stretnutiach bola
predložená aj štúdia, ktorú odobril aj Pamiatkový úrad Prešov (pozn., objekt v pamiatkovej zóne mesta ), boli
pozastavené všetky práce na objekte, keďže nový projekt má riešiť celkovú generálnu opravu gymnázia a výstavbu
umeleckej školy. V tejto veci je potrebné riešiť aj zložitejšie veci vyžadujúce právnu analýzu, preto sme boli nútení
pracovať s právnym zástupcom, ktorého sme si objednali na základe zmluvy. Veríme, že tento projekt bude
dotiahnutý do zdarného konca. Na základe vzniknutých skutočností sme pristúpili k prehodnoteniu, ako zmysluplne
použiť finančné prostriedky, ktoré mali byť požité do opráv objektu školy gymnázia. Z uvedených dôvodov preto
došlo aj k niektorým zmenám,ktoré súvisia s plánovanými výdajmi na jednotlivé objekty.
Aké práce boli realizované počas roka je v krátkosti opísané nižšie, jednotlivé výdavkové a príjmové položky sú
uvedené v tabuľkách.
KEŽMAROK
Gymnázium
- V máji bolo v suteréne v časti regulácie vykurovania vymenené pokazené staré čerpadlo, ktoré zabezpečuje
čerpanie vody hromadiacej sa hlavne pri silnejších dažďoch v zbernej šachte. Jeho oprava by bola nerentabilná.
- Do začatia vegetačného obdobia bolo ukončené orezávanie a úprava stromov v areáli školy.
Upravované boli hlavne koruny stromov, zmenšoval sa ich objem a v niektorých prípadoch bola použitá v korunách
výstuž.
- V plánovanej výmene okien sa nepokračovalo z už vyššie uvedeného dôvodu.
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Hradná 32
- Po dlhom čase sme v tomto objekte začali s určitými prácami, a to na základe oslovenia mesta, ktoré
plánovalo vytvoriť v dvorovej časti kuchyňu pre Hradnú školu. Preto sa začalo aj s plánom na búranie južného krídla
budovy. Mesto odstránilo na svojom pozemku stavbu, čím sa umožnil prístup k nášmu objektu zo zadnej časti a malo
dôjsť aj k zámene pozemkov za účelom trvalého prístupu. Do dnešného dňa sa tak nestalo, pozemky sa majetkovo –
právne opäť nevyriešili, no a opäť napriek viacerým stretnutiam a prísľubom zo strany mesta k posunu v tomto smere
nedošlo. Aby stavebný úrad dal súhlas na búranie, museli sme mesto požiadať aspoň o krátkodobý súhlas mesta na
prejazd áut cez ich pozemok za účelom odvozu stavebnej sutiny. Po vydaní rozhodnutia a odstránení drevín sa
začalo s búracími prácami, vyvezená bola všetka sutina a vypratal sa dvor. Odstránením stavby bolo nutné
oplechovať atiku na spoločnom múre. Práce boli uskutočnené v mesiaci september až november.
- Dlhodobý problém s prienikom vody do suterénu objektu z vodovodnej prípojky bol taktiež vyriešený. Staré
spojované potrubie po výkopových prácach sme odstránili, nahradili novým polyetylénovým, a to od hlavného
uzáveru vody až po vodomer, vrátanie ventilov a odbočiek. Tým sa odstránil pretrvávajúci problém so zamokaním
a vzlínajúcou vlhkosťou. Na jar je potrebné dokončiť úpravu chodníka.
- Pre ďalšie využitie objektu je prvoradou úlohou opraviť celú strechu. Pre posúdenie aktuálneho stavu krovu
bolo potrebné urobiť v stropoch sondy a urobiť základné meranie. No na realizáciu akýchkoľvek prác v objekte je
potrebné zhotoviť zameranie skutkového stavu objektu, či už priečok alebo krovu, nakoľko dnes dostupná
dokumentácia nezodpovedá skutočnostiam, objekt prešiel rôznymi úpravami a prestavbami.
Drevený kostol
- Od začiatku roka sa pokračovalo v doplňovaní chýbajúcich svietidiel v interiéri, doplnil sa systém
ovládania, upravili sa ešte svetelné podmienky a dosvietili sa ďalšie plochy. Tým bol ukončený celý projekt
rekonštrukcie osvetlenia.
- Pravidelná revízia zabezpečovacieho systému, požiarnej signalizácie a hasiacich prístrojov.
- V mesiaci august a september bol zrealizovaný náter strechy kostola. Po očistení povrchu krytiny od nečistôt
a machu bola celá strecha dvakrát natretá pomocou matnej náterovej hmoty Karbolineum extra - palisander. Tieto
práce sa realizovali aj z prostriedkov poskytnutých MK SR na základe schváleného projektu.
- Tak ako každý rok aj teraz pred zimou boli na objekte vyčistené a opravené dažďové žľaby a zvody.
Lýceum
- Pravidelná revízia zabezpečovacieho systému, elektrickej požiarnej signalizácie a hasiacich prístrojov,
vymenený bol vyvolávač poplachov EPS a EZS.
- Po nainštalovaní interaktívnej tabule v zborovej miestnosti bolo nutné upraviť a doplniť nábytok.
- Priestory kotolne a miestnosť ústredne EPS boli vymaľované a na podlahu bola uložená nová dlažba
s obvodovým soklom.
- Nakoľko boli ukončené zásahy do stien kvôli elektroinštalačným rozvodom, vymaľovala sa celá chodba na
prízemí a zreštaurovali sa sedadlá.
Nový kostol
- Pred oslavami 125. výročia posviacky nového kostola bolo na oltári namontované nové osvetlenie.
- Pravidelná revízia zabezpečovacieho systému a hasiacich prístrojov.
Fara

- Po výmene garážovej brány bola fasáda garáže obnovená novou omietkou, opravené boli aj odkvapové žľaby.
Na dvore bola doplnená dlažba a zriadené kompostovisko pomocou betónových blokov.
- Na kotle ústredného vykurovania bol vymenený zásobník teplej vody z dôvodu prehrdzavenia.
- Na 1. poschodí v dvoch izbách boli urobené nové omietky a po vybrúsení sa nalakovali parkety. Vrchná
chodba a schodisko bolo vymaľované.
- Na zabezpečovacom zariadení bol vymenený záložný zdroj a opravený domáci vrátnik.
ĽUBICA
Kostol
- Z poskytnutej dotácie z rozpočtu obce bol zakúpený materiál na opravu fasády kostola a taktiež bola
zreštaurovaná hnuteľná kultúrna pamiatka tzv. krucifix.
25

Cultus
- Generálnou opravou v mesiaci október prešla kotolňa. Po demontáži starých zariadení bol namontovaný
nový kondenzačný kotol TIGER – condenz 30 kW s ohrevom vody, vrátane pripojovacích prvkov vody, plynu
a nového dymovodu. Ku kotlu bol osadený hydraulický vyrovnávač a čerpadlo na čerpanie kondenzačnej vody,
keďže v miestnosti nie je odpad. Celé zariadenie bolo pripojené k pôvodnému rozvodu kúrenia a rozvodu teplej vody.
Po uvedení do prevádzky bola následne vyhotovená revízna správa.
- V technickej miestnosti boli staré a poškodené vchodové dvere a dve okná vymenené za nové plastové. Po
montáži boli opravené špalety a osadené vonkajšie a vnútorné parapety. Vo vstupe boli taktiež odstránené staré
prehnité schody, nahradené boli betónovými a povrch bol upravený keramickou dlažbou. Obdobným spôsobom boli
opravené aj schody na vstupe k bytom č. 1 a 2.
Bytový dvor s. č.: 252/135
- V týchto priestoroch sa pokračovalo v oprave fasády. Po vyrovnaní stien a osadení vonkajších parapetov,
steny boli povrchovo upravené polystyrénom , lepidlom, sieťkou a farebnou omietkou. Po odstránení poruchy
v streche bol namontovaný odkvapový lem a oplechovaná bola atika múra. Rozvodové potrubie bolo očistené
a natreté farbou. Strešný podhľad bol obložený pomocou plastových lamiel. Po poruche bola opravená aj zberná
kanalizačná šachta, opravená bola pomocou betónových skruží a novej vpuste na zber dažďovej vody. V spodnej
časti dvora bol znížený terén, upravené bolo staré schodisko z kameňa a urobený bol nový základ pre budúce
schodisko k možnej budúcej novej bytovej jednotke. Pre túto jednotku boli zakúpené aj nové plastové okná
a vchodové dvere. Aj počas roka 2020 by sme chceli pokračovať v úprave tejto dvorovej časti a oprave fasády.
- Treba sa zamyslieť aj nad novým rozvodom vodovodných prípojok k bytovým jednotkám s vhodnejším
umiestnením podružných meračov.
STRÁNE POD TATRAMI
Kostol
- Pre poškodenie strešnej krytiny a odkvapového systému bolo potrebné túto poruchu odstrániť a zamedziť
tým zatekaniu do objektu. Keďže tento objekt je posledný, na ktorom je azbestovo – cementová krytina, často
dochádza k jej praskaniu a oprava je vždy komplikovaná, preto rozhodnutie presbyterstva bolo, aby sa aj na tomto
objekte opravila strecha. Po zameraní plochy a zistení rozsahu poškodenia bol nakúpený všetok materiál potrebný
na opravu. V roku 2020 chceme uskutočniť kompletnú výmenu strešnej krytiny.
VEĽKÁ LOMNICA
Kostol
- Už treťou etapou sme pokračovali v oprave strechy. Obdobne ako predtým, najprv sa muselo postaviť
lešenie, ktoré je potrebné na bezpečnú montáž a presun materiálu. Po demontáži bola krytina ukladaná do
kontajnera a odvezená na skládku k bezpečnej likvidácii. Nasledovala demontáž latovania, úprava úžľabia,
vyrovnávala sa konštrukcia nosných častí krovu, doplnené boli krokvy a poškodené časti krovu. Po ukončení týchto
prác bola montovaná pare - priepustná fólia, kontra laty, laty, plechové odkvapové hrany a následne montáž
plechovej krytiny LP Klip 320 s lapačmi snehu a odkvapový systém. Aj na tomto objekte bola oprava opäť finančne
krytá z poskytnutej dotácie na obnovu pamiatok z dotačného systému MK SR. Oproti minulému roku práce začali
skôr, a to v septembri a ukončené boli v novembri. Touto etapou je praktický polovica kostola zakrytá už novou
krytinou.
- V interiéri kostola boli očalúnené kľakadlá.
Hospodárske objekty
- V jeseni sa začalo s orezávaním stromov, práce budú ukončené na jar do začatia vegetačného obdobia.
Bytová jednotka
- Rekonštrukcia bytovej jednotky za začala koncom marca. Prestavbou prešli všetky priestory. Ako prvá bola
urobená samostatná prípojka vody s meraním a nová kanalizácia. Po spracovaní prestavbovej štúdie bytu došlo
k odstráneniu starých zariadení bytu, vybúrali sa časti priečok, zárubne dverí, zariadenia sanity, podlahy, rozvody
vody, kúrenia a plynu. Po dispozičnej prestavbe boli urobené nové rozvody vody, odpadu, systém odvetrania,
elektroinštalácie, rozvody kúrenia a plynu. Po týchto prácach boli opravené všetky omietky stien, urobili sa obklady a
dlažby vo WC, kotolni, kúpeľni a kuchynskom priestore. Nasledovala montáž sanity ( vaňa so zástenou, sprchový
kút, umývadlo, misa WC, kúpeľňová skrinka s umývadlom a zrkadlom, vodovodné batérie ), kotla ústredného
vykurovania Junkers s príslušenstvom, radiátorov s termostatickými hlavicami, elektroinštalačných prvkov ( zásuviek,
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vypínačov ) vrátane osvetľovacích telies, ventilátorov odvetrania. V celom byte boli uložené nové plávajúce podlahy
s obvodovými lištami, osadené nové drevené zárubne a dvere, obložené vstupné schody do bytu. Vymenili sa aj
vchodové dvere do bytu, osadený bol nový elektrický rozvádzač s istením a izbový termostat Junkers. V kuchyni bola
namontovaná nová kuchynská linka s nerezovým drezom a batériou, kuchynské zariadenia ( odsávač pary, plynová
varná doska, teplovzdušná rúra, umývačka riadu ). Súčasťou prestavby bola aj úprava pivničných priestorov (
omietky, osvetlenie, maľby ) ako aj výmena hlavných vstupných dverí do objektu z ulice a vymaľovanie spoločnej
chodby. Po vykonaní revíznych správ bol objekt daný do prenájmu od 1. augusta.
TVAROŽNÁ
Objekt s. č. 20
- Rozšírenie a oprava rozvodov vody a kanalizácie.
HUNCOVCE
Bistro
- Po nahlásení nájomcu o zatekaní strechy nad sociálnymi zariadeniami, bolo zistené, že strecha má viacero
porúch, zlá olemovanie okolo komínov a poškodené dažďové žľaby a zvody. Po odstránení týchto porúch, strecha
bola očistená od hrdze a natretá dvojitým náterom.
Kostol
- Jednou z plánovaných prác na rok 2019 bolo aj vymaľovanie interiéru kostola. Hoci práce začali až
v jeseni, veľká časť priestorov kostola bola vymaľovaná. Práce boli prerušené z dôvodu zhoršených klimatických
podmienok v interiéri, čo bolo prekážkou v dodržaní technologických postupov, preto práce budú ukončené do leta
v roku 2020. Náročnosť maľovania spôsobujú veľmi zašpinené steny a množstvo lešenia, ktoré treba niekoľkokrát
postaviť a rozobrať. Je potrebné upraviť aj priestor pred oltárom, či dať namaľovať oltárny obraz podľa zachovanej
fotografie, keďže v súčasnosti na oltári je upevnený obraz.
ROZPIS NÁKLADOV ZA JEDNOTLIVÉ OBJEKTY:
Objekt
Gymnázium

Hradná 32

Drevený
kostol

Kežmarok

Lýceum
Nový kostol

Fara

Popis vykonaných prác
Výmena čerpadla v kotolni
Poskytnutie právnych služieb
Búracie práce a stavebné práce - južné krídlo
Oplechovanie atiky múra
Prípravné práce pre opravu strechy - sondy
Oprava vodovodnej prípojky
Zrezanie stromov
Rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia
Náter strechy
Oprava, čistenie odkvapových žľabov
Reštaurovanie kníh
Výmena vyvolávača poplachov EPS + EZS
Úprava a doplnenie nábytku
Omietky, dlažba
Maľovanie
Osvetlenie oltára
Zhotovenie kompostoviska
Výmena zásobníka vody v kotle ÚK
Oprava domáceho vrátnika
Oprava fasády garáž, doplnenie dlažby
Oprava dažďových žľabov
Brúsenie podláh
Oprava omietok a maľovanie
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€
164,60
1.290,00
12.049,00
564,00
582,00
903,82
150,00
37.306,73
19.320,00
420,00
5.200,00
296,80
549,60
224,54
486,78
528,12
182,18
705,00
110,85
1.076,47
429,60
801,36
2.664,71

Objekt
Kostol
Cultus
251/133

Ľubica
Bytový dvor
252/135

Popis vykonaných prác
Materiál na opravu fasády kostola
Oprava hnuteľnej kultúrnej pamiatky - krucifix
Rekonštrukcia kotolne
Oprava schodov, výmena okien a dverí
Materiál na opravu
Nákup okien a dverí
Klampiarske práce
Kanalizačná šachta
Podhľad PVC
Materiál na opravu fasády
Oprava fasády
Lešenie
Pripojenie plynu

€
1.033,72
2.196,00
4.275,50
993,25
102,20
1.623,60
984,00
124,55
243,00
2.016,55
1.260,00
156,00
83,02

Stráne p.
Tatrami

Oprava strechy a dažďových zvodov
Materiál na opravu strechy

429,60
10.080,00

3. etapa oprava strechy
Čalúnenie kľakadiel
Orezanie stromov

24.000,00
0,00
1.981,20
15.396,45

Bytová
jednotka byt č. 1

Stavebné práce – búranie, potery, omietky, maľby, obklady,
dlažby, zriaďovacie predmety, podlahy
Rozvod vody, odpad a kanalizácia ,
Vykurovanie – kotolňa a rozvody
Elektroinštalácia
Klampiarske práce
Zariadenia kuchyne
Okná a dvere

Fara

Montáž rozvodu vody
Oprava kanalizácie a prípojky vody

Bistro

Oprava strechy – soc. zariadenia

Kostol

Maliarske práce - interiér
Lešenie

Kostol
Kostol
Hospodárske
objekty

Veľká
Lomnica

4.125,04
1.316,09
964,90
372,00
1.269,40
2.711,28

Tvarožná Huncovce

134,16
248,34
1.549,20
8.717,22
1.118,00
175.510,43

Spolu v €:

V cirkevnom zbore pracovali počas celého roka v trvalom pracovnom pomere traja zamestnanci.
Od 1. januára do 30. apríla pokračoval v pracovnom pomere jeden pracovník zamestnaný cez národný projekt „
Praxou k zamestnaniu “. Čiastkou 95 % na minimálnu mzdu z celkovej ceny práce tomuto pracovníkovi prispieval
ÚPSVaR v Kežmarku a taktiež tento úrad prispieval na prevádzkové náklady pre zamestnanca pracujúceho na
chránenom pracovisku. Doposiaľ každoročne na mzdu a odvody pre zamestnanca knižnice prispieva čiastkou 30 %
percent BÚ VD Prešov a 50 % GBÚ Bratislava. Funkciu lesného hospodára počas roka vykonával Ing. Peter Patera.
PREVÁDZKOVÉ A REŽIJNÉ NÁKLADY :
Náklady
Voda
Elektrická energia
Plyn

Popis
vodné a stočné
zrážková voda
všetky objekty
všetky objekty

€
2 054,11
861,13
9 615,58
9 204,01
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Náklady
Telefón, internet
Poistenie
Služba ochrany
Požiarna ochrana
Dopravné náklady
Odvoz odpadu
Revízie
Opravy a služby
Administratívne.
pomôcky
Mzdy
Odvody
Dane
Iné výdaje
Čistiace a hyg. potreby
Stravné lístky
Známky
Poplatky za
Softvér
Spolu v €:

TECHNICKÉ

Popis
farský úrad a fara
budov, zákonné a havarijné auta, osôb
EZS - lýceum, drevený kostol a nový kostol
PO - požiarny technik
služobné auto, cestovné, autobus
Lýceum, fara
EZS, EPS, PO, Elektrorevízie
auta, drobné opravy, spotrebný materiál
ostatné služby ( ubytovanie, viazanie časopisov, vylepovanie
plagátov, karta VSE a iné
kancelárske potreby, toner, kopírka
leasing kopírka – Konica Minolta
pracovníkov zboru
zdravotná poisťovňa, sociálna poisťovňa
z nehnuteľností
z úrokov, termínovaných vkladov
z príjmu PO zo zdaniteľnej činnosti
vecné a bohoslužobné
pracovná výstroj
príplatok zamestnávateľa 55%
poštovné, kolky
vedenie účtov
Správne konania, RTVS, diaľničná známka, overovanie listín
upgrade PÚ, mzdy, sk. doména, Office, Eset, programy k PC

A MATERIÁLOVÉ VYBAVENIE:

NÁKLADY

Nákup
Vysávač malý, Nový kostol
Plastová popolnica, fara
Tanier hlboký, plytký, dezertný, 3x36 ks
Etažérka 2 ks
Chromované podnosy – 3 ks

€
74,98
73,20
558,72
42,40
41,94

Servírovací podnos 3x4 ks

132,32

Poháre 36 ks
Štamperlík 36 ks
Baterka nabíjacia
Notebook, farský úrad, knižnica 2 ks
Nerezový kôš, kuchyňa, knižnica 2 ks
Skriňa na kľúče + kľúčové závesy

21,20
43,85
38,99
1.998,00
165,60
308,40

Spolu náklad v €:

3 499,60

322,14
990,38
3 3032,17
1 1029,50
1475,38
0,00
125,47
61,21
56,27
127,92
1 767,86
248,65
215,46
299,97
706,84
82 280,18

PRI RÔZNYCH PRÍLEŽITOSTIACH:

Náklad
Deň matiek
5. detský ples
Cirkevný zbor - výlet ČR
Konfirmandi - víkendovky
Gratulačné kytice - akcie, životné jubileá,
vence
Pohostenia - akcie, návštevy, zasadnutia,
koncerty
Zborový deň
Spevokol - akcia opekačka
Deti – pečenie vianočných koláčikov
Vianočná nádielka detí
Porada farárov TAS
Zasadnutie generálneho presbyterstva
Oslavy 125. výročie NK
Spolu náklad v €:
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€
697,26
2 788,26
147,36
240,04
3 136,90
136,30
1 226,07
745,05
968,89

€
94,50
434,69
7.194,64
125,00
906,17
782,00
132,46
49,01
162,35
71,40
128,73
227,52
1.302,01
11 610,48

LESNÉ HOSPODÁRENIE:

( LHC – LESNÝ HOSPODÁRSKY CELOK )

Obdobne ako v predchádzajúcom roku aj v tomto roku hospodárska činnosť v oboch hospodárskych celkoch
bola zameraná hlavne na ochranu porastov proti burine a ochrane porastov proti ohrýzaniu stromčekov lesnou
zverou. Okrem toho boli robené prerezávky v mladých porastoch a pripravovali sa plochy na zalesňovanie. Tieto
plochy boli následne vysadené sadenicami smreka obyčajného ( 4000 ks ), borovice lesnej ( 1000 ks ) a buka
lesného ( 2000 ks ). Počas roka nebola uskutočnená žiadna úmyselná ťažba a to aj z dôvodu poklesu nákupnej ceny
dreva a taktiež nebola žiadna náhodná ťažba, nakoľko nedošlo k poškodeniu drevín vetrom či ťažkým snehom. Preto
nedošlo ani k predaju dreva a neboli ani žiadne náklady v ťažobnej činnosti, čo ovplyvnilo aj celkový hospodársky
výsledok.
Uskutočnené boli tieto práce:
LHC Spišská Belá - lokalita Strážky, kat. územie Kežmarok
V mesiaci júl bolo robené celoplošné vyžínanie burín na ploche 11,75 ha, z toho v poraste 390 40 na výmere
1,20 ha, 390 40 na výmere 1,90 ha, v poraste 394 30 na výmere 0,20 ha, v poraste 394 40 na výmere 3,55 ha,
v poraste 390 40 na výmere 0,34 ha, v poraste 394 10 na výmere 0,30 ha, v poraste 394 40 na ploche 0,60 ha,
v poraste 390 40 na ploche 2,98 ha. Spolu za vyžínanie sme zaplatili 2 228,90 € ( 230,00 € / 1 ha za celoplošné
vyžínanie a 150,00 € / 1 ha za pomiestne vyžínanie ). Za vyrezávanie nežiaducich krovín a prípravy plôch na
zalesňovanie v poraste 390 40 na výmere 0,34 ha, v poraste 394 10 na výmere 0,30 ha, v poraste 394 40 na ploche
0,60 ha sme zaplatili 992,00 € ( 800,00 € / 1 ha ). Zalesňovanie v marci a apríli bolo v porastoch 390 40 na výmere
0,30 ha, v poraste 394 10 na výmere 0,75 ha, v poraste 394 40 na výmere 0,60 ha, v poraste 394 30 na výmere 0,10
ha v celkovej sume 1 406,00 € ( 0,40 € / ks ). Sadenice boli nakúpené v hodnote 1406,00 €.
Začiatkom mesiaca november bola robená ochrana kultúr proti ohrýzaniu stromčekov náterom Cervakol na
výmere 8,09 ha, z toho v poraste 390 40 na výmere 4,04 ha, v poraste 393 30 na výmere 0,20 ha, v poraste 394 40
na výmere 3,55 ha a poraste 394 10 na výmere 0,30 ha. Za náterové práce sme zaplatili 647,20 € ( 80,00 € / 1ha ).
Prerezávky v rámci výchovy mladých lesných porastov boli robené v poraste 390 30 na výmere 2,90 ha, v poraste
391na výmere 0,50 ha, v poraste 390 30 na výmere 1,50 ha v sume 1 470,00 € ( 300,00 € / ha ).
LHC Vysoké Tatry, katastrálne územie Tatranská Lomnica - lokalita Pod Fľakom
V mesiaci júl bolo robené celoplošné vyžínanie burín v porastoch 1408 10 na výmere 2,65 ha a poraste 1408
30 na výmere 0,20 ha. Spolu za vyžínanie sme zaplatili 655,50 € ( 230,00 € / 1 ha ).
V mesiaci november bola robená ochrana kultúr proti obhrýzaniu zverou v poraste 1408 10 na výmere 2,65
ha a poraste 1408 30 na výmere 0,20 ha ochranným náterom Cervakol. Za náter sme zaplatili 228,00 € ( 80,00 € / 1
ha ).
Jednotlivé náklady na pestovateľskú a lesnú činnosť za oba LHC sú nasledovné:
Popis položiek

suma v €

- zalesňovanie
- nákup sadeníc
- prerezávky
- vyžínanie plôch
- ochrana porastov proti zveri
- výrez krovín
Spolu náklady za oba LHC
Spolu výnosy za oba LHC

2.800,00
1.406,00
1.470,00
2.884,40
875,20
992,00
10.427,60
0,00

V mesiaci august bola v lokalite Strážky LHC - Spišská Belá urobená OÚ Prešov kontrola za účelom plnenia
programu starostlivosti o lesy po dobe uplynutia LHP za roky 2006 – 2018. Skontrolovaných bolo 16,3 % celkovej
plochy porastov a to porast 390 11 – 390 12 ( obnovené lesné porasty ) a porast 390 30 ( výchovné lesné porasty )
na celkovej výmere plôch 7,09 ha. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky, obhospodarovanie lesa je v súlade
s predpisom PSL. Uvedenej kontrole predchádzala kontrola vedenia LHE ( lesnej hospodárskej evidencie ) v zmysle
Vyhlášky MPSR č. 297/2011 Z.z. Kontrolou bolo konštatované, že všetka evidencia písomná a grafická ( ročná
evidencia výkonov, karta pôvodu porastu, evidencia obnovy lesa, evidencia pestovnej činnosti a ostatných výkonov,
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súhlas na ťažbu dreva , evidencia ťažby dreva a holín, sprievodný list lesného produkčného materiálu ) je vedená
v súlade so zákonom a na predpísaných tlačivách, ktoré sú archivované.
V roku 2019 z lesných pozemkov vložených na hospodárenie do Pozemkového spoločenstva - družstva
Ľubica bol vyplatený výnos ( dividendy ) v podiele na celkovom zisku v sume 711,47 €.
Hospodárenie na lesnom majetku v správe zboru v ťažobnej a pestovateľskej činnosti v roku 2020 bude
pokračovať podľa LHP ( lesného hospodárskeho plánu ) nasledovne :
LHC – Spišská Belá, lokalita Strážky
ŤAŽOBNÁ ČINNOSŤ: V roku 2020 predpokladáme náhodnú ťažbu dreva v poraste 394 10 o objeme 60 m3, v poraste
392 a 393 je to 40 m3. Nálady na ťažbu predstavujú 15 € / m3, čo je celkom 1 500,- €. Predpokladaný príjem za
predaj je v sume 3 000,- € pri cene kalamitného dreva 30,00 € / m3.
PESTOVATEĽSKÁ ČINNOSŤ:
- vyžínanie v porastoch 394 10, 394 40, 394 30, 393 30, 390 40
- prerezávky v porastoch 394 30
- sprístupnenie približovacích a odvozných miest
- uhadzovanie haluziny v porastoch 394 10, 392, 393
- zalesňovanie v porastoch 394 40, 394 10
- nákup sadeníc
- ochrana porastov proti obhrýzaniu zverou v porastoch 394 40, 394 30,
393 30, 390 40

7,22 ha
4,00 ha
1500 m
100,00 m3
0,30 ha
1 2000 ks
7,31 ha

Predpokladané náklady v pestovateľskej činnosti predstavujú čiastku 6 535,40 € a v ťažobnej činnosti
čiastku 1 500,- €.
LHC – V. Tatry, lokalita V. Tatry – Fľak
ŤAŽOBNÁ ČINNOSŤ: Predpokladaná náhodná ťažba v poraste 1408 b 09 v objeme 20 m 3 a v poraste 1409 09 v objeme
80 m3 drevnej hmoty. Náklady na ťažbu a približovanie dreva 1 500,- €. Príprava drevnej hmoty v samovýrobe v
neprístupných miestach v objeme okolo 30 m3. Výnos za predané drevo predstavuje sumu 4 150,- €.

PESTOVATEĽSKÁ ČINNOSŤ:
- vyžínanie v porastoch 1408 10, 1408 30
- upratovanie haluziny v porastoch 1408 10, 1408 30
- ochrana proti obhrýzaniu zverou v porastoch 1408 10, 1408 30
- prerezávky v porastoch 1410
- sprístupnenie približovacích a odvozných miest
- odstraňovanie starých pletivových oplotení z porastov 1410, 1408a

2,85 ha
100,00 m3
2,85 ha
15,34 ha
1500 m
800 m

Predpokladané náklady na pestovateľskú činnosť sú 8 695,- €.
Avšak skutočný hospodársky výsledok za oba LHC bude závislý od rozsahu skutočnej ťažby a ceny dreva v
roku 2020. Výnosy a náklady z hospodárenia na lesnom majetku za oba LHC sú zapracované do rozpočtu na rok
2020. Predpokladaný záporný výsledok v hospodárení lesa je v sume – 8695,50 € a táto strata bude vykrytá
z prostriedkov rezervy, ktorá bola vytvorená na pestovateľskú činnosť v roku 2019 vo výške 9 780,90 €.
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OSTATNÉ NÁKLADY:
Účel
Ofery

Generálna podporovňa, diakonia, vzdelávanie, fond misie, fond na
podporu EBF UK, SLZ, cirkevná hudba
Príspevok
Dištriktuálny príspevok
Seniorálny príspevok
Seniorálna ofera - Vysoké Tatry
GBÚ - evanjelické noviny
Prešov - podpora obyvateľom (výbuch plynu na Mukačevskej ul. )
Lesné hospodárenie Náklady na lesnú hospodársku činnosť
Rezerva na pestovateľskú činnosť
Nákup kníh, predplatné časopisov, plagáty, kresťanská literatúra, knihy na vyučovanie
Propagačné materiály - letáky, plagáty, vstupenky, reprezentačný materiál
Zborový list
Náhrada príjmu za nemoc
Tvorba zákonných rezerv
Tvorba sociálneho fondu
Pohľadávky z konkurzu
Odpisy hmotného majetku
Spolu náklad v €:

€
606,03
512,46
776,00
100,00
160,00
2.800,00
10.427,60
9.780,90
9.050,25
534,30
290,88
89,09
2.768,17
149,37
6.197,00
6.680,00
50.922,05

V roku 2019 boli finančne podporené dva projekty na obnovu kultúrnych pamiatok, na ktoré sme žiadali
finančné prostriedky z Ministerstva Kultúry SR prostredníctvom dotačného systému v programe Obnovme si svoj
dom:
➢ podprogram 1.2. Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách UNESCO:
- Ochranný náter strešnej krytiny na Drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku podporený sumou 18 000,- €
➢ podprogram 1.1. Obnova kultúrnych pamiatok:
- 4. etapa opravy havarijného stavu strechy kostola vo Veľkej Lomnici, projekt podporený sumou 21 000,- €
- Projekt 3. etapy opravy fasády Evanjelického kostola v Ľubici pre rok 2019 nebol podporený.
Na oboch projektoch sme sa podieľali 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 kostolov - oferníky
Zbierka na osvetlenie DK
Výnosy z DFM, KTV, TV ( Tatra banka )
Preplatky - služby
- ostatné
Za zvonenie
Milodary - vstupy do kostolov
Milodary - vstupy do knižnice
Milodary - turisti
Milodary - ostatné
Príjem za prenájom bytov, nebytových priestorov, pôdy
Príjem z lesného hospodárenia
Dividendy PSD - Ľubica
MK SR - Dotačný systém 2019
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€
4.520,00
10.078,70
5.739,00
0,00
1.426,45
7.858,00
16,84
5.672,47
414,99
40,00
54.617,20
5.824,49
2.488,20
1.237,29
149.204,99
711,47
39.000,00

Výnosy - Príjmy
MF SR - Uznesenie vlády ( kostol Ľubica – fasáda )
Príspevok - H.N.Š. Nemecko ( na knižnicu )
PSK Prešov - ( na DK – rekonštrukcia osvetlenia )
Obec Ľubica - ( kostol Ľubica – fasáda )
Príspevok - VD + GBÚ ( na mzdu pracovníčky knižnice )
-Rezerva na nevyčerpanú dovolenku
ÚPSV a R Kežmarok - dohody
Príjem z akcií v zbore
Účastnícke poplatky pri akciách v CZ
Výnosy spolu v €:

€
5.000,00
5.200,00
1.000,00
1.000,00
6.644,00
3.062,92
978,87
3.082,00
8.121,20
329.939,08

Pohľadávky cirkevného zboru nesplatené k 31. 12. 2019:
za nájom a služby – vydané faktúry, ÚPSV a R Kežmarok,
Grécko- katolícka cirkev Žakovce
Záväzky cirkevného zboru nesplatené k 31. 12. 2019:
dodávatelia prác a služieb - došlé faktúry, nevyčerpané dovolenky
zamestnancov za rok 2019, nevyplatené mzdy za 12. mesiac 2019,
odvody do SP a ZP za 12. mesiac 2019, daňový úrad – rozdiel
dane a daňového bonusu, DPH na výstupe, daň z príjmu
Rozdiel pohľadávok a záväzkov k 31.12.2019:
STAV HOSPODÁRENIA ZA ROK 2019:
Celkové výnosy zboru
Celkové náklady zboru
Hospodársky výsledok

9.398,81
- 28.910,32

- 19.511,51

€
329.939,08
323.822,74
6.116,34

STAV FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV K 31. 12. 2019
Pokladňa 1
Pokladňa 2
Ceniny
Bežný účet -Tatra banka
Terminovaný vklad 3 - ročný
Vklad do dlhopisového fondu, 3 - ročný
Spolu financie:

€
4.475,41
5.051,28
1.497,80
175.977,21
21.579,62
30.619,26
239.200,58

Účtovné doklady za rok 2019 boli kontrolované dňa 31.01.2020 revíznou komisiou v zložení sestrami:
Martinou Božekovou, Slávkou Jančuškovou a Jankou Siskovou. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.
Účtovníctvo a pokladňu na farskom úrade počas roka viedla sestra Anna Štecová, druhú pokladňu viedla sestra
Želmíra Neumannová.
Zborové presbyterstvo predkladá konventu tento návrh plánovaných úloh na rok 2020:
ZDANITEĽNÉ VÝDAJE:
Kežmarok:
Hradná 32 – internát

Ľubica:
Les:

- oprava múra po sanácii južného krídla
- rekonštrukcia plynovej prípojky
- oprava strechy objektu
- demontáž starej kotolne
Bytové jednotky
- pokračovanie v oprava fasády a dvorovej časti na ulici g. Svobodu 135/252
Práce podľa LHP na rok 2020
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NEZDANITEĽNÉ VÝDAJE:
Kežmarok:
Fara
Nový kostol

Huncovce:
Ľubica:

Lýceum
Hrobové miesto
Kostol
Kostol

Stráne p. T.

Kostol

- oprava omietok v interiéri fary – pokračovanie ( prízemie )
- odstránenie vlhkosti v podlahe (chodba pivnice)
- dokončenie opravy omietok na prechode z veže do povaly strechy, oprava
omietok veže
- sakristia, oprava omietok okolo okien po výmene
- príprava zámeru na výmenu okenných výplní (loď kostola)
- návrh na osvetlenie priestorov expozičných priestorov lyceálnej knižnice
- Kray - Lány - Toperczer, oprava hrobového miesta
- vymaľovanie interiéru kostola - dokončenie
- organ ( naladenie )
- strecha ( náter )
- oprava strechy

V roku 2019 boli odoslané tri projekty na získanie dotácie z grantového systému Ministerstva kultúry SR pre
rok 2020 a to z programu Obnovme si svoj dom, konkrétne:
➢ podprogram 1.2. oprava pamiatok v lokalitách UNESCO
- vypracovanie dokumentácie – Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie
v Drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku
➢ podprogram 1.1. oprava kultúrnych pamiatok
- 3. etapa opravy fasády Evanjelického kostola v Ľubici
- 4. etapa opravy havarijného stavu strechy kostola vo Veľkej Lomnici

organu

Na objektoch v správe zboru sa budú aj počas roka 2020 vykonávať pravidelné revízie vyhradených
technických zariadení prostredníctvom zmluvných partnerov, v prípade zistených nedostatkov bude 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 2020, ktorý zborové presbyterstvo
odporúča konventu na schválenie.
Správu vypracoval Ján Scholcz, kurátor a správca cirkevného majetku.

6. Správa o činnosti Lyceálnej knižnice za rok 2019
Lyceálna knižnica bola v prevádzke počas celého roka 2019. Jediným stálym zamestnancom v knižnici
zostáva naďalej p. Slavíčková. 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.
➢ 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, objednávky prehliadok knižnice a kostolov cez internet aj v cudzích jazykoch, vykonávala p. Slavíčková.
➢ O čistotu a poriadok v priestoroch Lyceálnej knižnice sa starala p. Slavíčková, tak ako to bolo aj predtým.
➢ 7. – 9. februára natáčal v lyceálnej knižnici úvod ku svojmu filmu M. Špirko
➢ 19. februára – s p. farárom sme išli do reštaurátorských ateliérov vo Vrútkach, doniesli sme knihy na
reštaurovanie a prevzali sme si už zreštaurované knihy
➢ 9. marca sa konalo v priestoroch auditória valné zhromaždenie Spišského dejepisného spolku, následne po
skončení prehliadka knižnice
➢ 21. marca sa uskutočnila, tak ako každý rok, súťaž v prednese detí – Malý recitátorík. Deti zo všetkých
materských škôl v meste sa zišli v priestoroch auditória lýcea, p. Slavíčková bola aj členkou poroty
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➢ 12. apríla – sprevádzanie členov Slovenského spolku spisovateľov, medzi ktorými bolo aj viacero známych
osobností
➢ 5. mája – v nedeľu sme už po tretíkrát sprístupnili bezplatne priestory Lyceálnej knižnice v rámci spoločného
projektu s mestom – otvorenie letnej turistickej sezóny.
➢ 22. mája sa v priestoroch študovne konala Noc literatúry, do ktorej sme už tradične zapojení. V knižnici čítal
moderátor Televízie Markíza Peter Varinský, ktorý zožal veľký úspech a po prehliadke knižnice bol nadšený
z bohatých knižných zbierok.
➢ 13. júna sa konalo už tradične v auditóriu lýcea vyhodnotenie súťaže Literárny Kežmarok. Po odovzdaní cien si
mohli účastníci pozrieť lyceálnu knižnicu.
➢ 10. septembra sme mali možnosť privítať vzácnu návštevu – nositeľa Nobelovej ceny za chémiu prof. Dr.
Bernard Lucas FERINGA z University of Groningen v Stratingh Institute for Chemistry, Faculty of
Mathematics and Natural Sciences, jeho úprimný záujem o knižnicu bol veľkým prekvapením pre všetkých,
ktorí boli s ním, vrátane rektora Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorého pozvanie prišiel na
Slovensko. P. Slavíčková pripravila knihy z oblasti chémie a alchýmie zo 16. a 17. storočia, ktoré si mohol
podrobne pozrieť a vyjadril úžas nad bohatstvom, aké máme v našej zbierke
➢ 19. novembra bolo v kine Iskra v Kežmarku premietanie filmu História Vianoc, ktoré natáčala miestna KTV
v priestoroch knižnice. Tento krátky dokument získal doposiaľ 7 ocenení a netradičným spôsobom
zobrazuje nielen Lyceálnu knižnicu a vzácny hudobný rukopis, ktorý sa v nej nachádza, ale aj drevený
artikulárny kostol. Na tomto premietaní v preplnenom kine bola aj krátka beseda so všetkými účinkujúcimi,
okrem iného p. Slavíčková aj p. farár Porubän. Toto sú tie najlepšie spôsoby, ako spropagovať naše vzácne
dedičstvo.
➢ 1. decembra bolo otvorenie výstavy k 125. výročiu posviacky Nového evanjelického kostola. Vystavené boli
plány a dokumenty, ktoré doposiaľ nikto nevystavoval a ani neštudoval, mnohé z nich dokonca prepísali
dejiny ohľadom stavby kostola a vyvrátili mnohé mýty s tým spojené. Výstavu pripravila p. Slavíčková, na
základe nájdených materiálov bola aj vydaná publikácia.
V roku 2019 nám nemecká nadácia Hermann-Niermann-Stiftung z Düsseldorftu opäť prispela na
reštaurovanie kníh, a to znovu sumou 5200,- €. Za túto sumu sa dalo reštaurovať 6 tlačí zo 16. storočia. Sme vďační,
že táto nadácia nás znovu podporila, je to totiž jediná pomoc pri reštaurovaní kníh. Knižnica je vyčlenená z čerpania
Eurofondov, nakoľko jej zriaďovateľom je cirkev, a práve preto si pomoc nemeckej nadácie veľmi vážime a sme za
ňu vďační.
V roku 2019 chodili študovať do prezenčnej študovne aj bádatelia, mnohí z nich navštívili knižnicu viackrát.
Počet bádateľov nie je veľký, ale stále sa nájdu takí, ktorí chcú vidieť tieto originály na vlastné oči, nielen
prostredníctvom internetu. Väčšinu bádateľov tvoria študenti vysokých škôl zo Slovenska, akademická obec, ale
chodia aj naďalej bádatelia zo zahraničia, najmä z okolitých krajín. Stále poskytujeme konzultácie prostredníctvom
internetu, ktoré naplno využívajú tí, ktorí majú do Kežmarku veľmi ďaleko.
V roku 2019 sa za vstupné od návštevníkov, milodary, za predaj publikácií a rôzneho propagačného
materiálu vyzbieralo 7612,69 €, čo je približne o 2500,- € viac ako priemer. Túto sezónu môžem hodnotiť veľmi
pozitívne, čo sa návštevnosti týka. Je to nielen kvôli kvalite služieb, aké sú v knižnici poskytované, návštevníci sú
spokojní a vracajú sa so svojimi známymi alebo nás odporučia, čo je najlepšou reklamou. Toho roku sme sa zapojili
do projektu pre rodiny s deťmi pod záštitou Prešovského samosprávneho kraja – Legendárium. Je to vlastne súťaž
spojená s poznávaním nášho regiónu s možnosťou vyhrať zaujímavé ceny a zároveň tak podporiť svojou návštevou
rozmanité atrakcie, kúpaliská, hrady, múzeá, jaskyne atď. v celom Prešovskom kraji. Väčšinu návštevníkov však
tvorili organizované školské skupiny, či už stredné školy, poslucháči vysokých škôl, ale aj dôchodcovia z celého
Slovenska, čo je trochu novinka za posledné obdobie. Odhadujem okolo 4500 návštevníkov, dá sa povedať z celého
sveta. Prevádzka knižnice bola prispôsobená turistickej sezóne, od 1.6. do 30. 9. bolo otvorené od 8.00 do 16.00,
mimo sezóny od 1.10. do 31.5. od 7.00 do 15.00, objednané skupiny aj mimo pracovnej doby a v sobotu.
Mňa osobne veľmi teší, že Lyceálna knižnica je už tradične súčasťou prehliadky pre väčšinu návštevníkov
mesta Kežmarok. Je to dôkaz toho, že návštevníci sú spokojní s kvalitou našich služieb a to je podstatné. Žiaľ, stále
nedostávame štátnu dotáciu, preto naďalej všetky náklady spojené s prevádzkou hradí Cirkevný zbor ECAV na
Slovensku Kežmarok. Na záver sa chcem poďakovať všetkým členom cirkevného zboru, ktorí mi boli počas roka
s niektorými prácami nápomocní.
Vypracovala: K. Slavíčková, poverená riadením Lyceálnej knižnice v Kežmarku
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7. Štatistický prehľad o pohybe ľudnatosti v zbore za rok 2019
muži / chlapci ženy / dievčatá
1.
2.

3.

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

Krsty:
Konfirmácia:
Večera Pánova:

9
0/9
0/3
651

počas bohoslužieb v Kežmarku: 257
filiálka V. Lomnica: 9
filiálka Ľubica: 84
filiálka Stráne pod Tatrami domov dôchodcov v KK: 13
stretnutia diakonie: 2
v domácnosti: 0
v nemocnici: 0

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

11.

12.

6
0/6
0/3
365

440
18
152
26
14
1
0

4 krížne
1 krížne
1
3
0
3 muži

1
0
6/1

1. roč. – 11 žiaci
2. roč. – 9 žiaci
3. roč. – 9 žiaci
4. roč. – 7 žiaci
5. roč. – 5 žiaci
6. roč. – 6 žiaci
7. roč. – 8 žiaci
8. roč. – 3 žiaci
9. roč. – 3 žiaci

štvrtok o 1400 h
štvrtok o 1400 h
štvrtok o 1400 h
štvrtok o 1400 h
streda o 1430 h
streda o 1430 h
streda o 1515 h
streda o 1515 h
streda o 1515 h

Hotelová akadémia: 4 žiaci
Gymnázium: 1 žiak
SOU poľnohospodárske: 0 žiakov
Základná škola Vrbov 1 žiak
štvrtok o 1225 h
Základná škola Ľubica 7 žiakov
I. stupeň: 3 žiaci
utorok o 1235 h
II.stupeň: 4 žiaci
utorok o 1350 h
sčítanie ľudu v roku 2001 – 1064
Počet členov cirk. zboru:
sčítanie ľudu v roku 2011 – 912

Priemerná účasť na SB:
13.

Kežmarok:
Ľubica:
Veľká Lomnica:
Domov dôchodcov:
Stráne pod Tatrami

Spolu
2019

Spolu
2018

Spolu
2017

Spolu
2016

15

10

16

13

6
1016

5
1046

10
1166

4
1008

5
1
0
4
0
10
74 žiakov

2
0
1
1
0
13
60 žiakov

5
0
2
0
0
10
61 žiakov

5
1
1
0
4
14
64 žiakov

777

776

780

772

173

172

190

175

104
27
11
16
15

104
25
11
12
20

122
26
13
12
17

107
27
14
12
15

10
29
36
27
27
18

9
27
30
25
22
19

11
22
29
28
35
17

697
27
236
39
16
1
0

755
26
214
18
18
14
1
0

785
65
245
18
25
22
5
1

751
36
178
9
26
19
7
1

Priemerná účasť na:
14.

detské služby Božie
adventné večierne: 27
adventný modlitebný týždeň: pôstne večierne: 36
pôstny modlitebný týždeň: 28
biblické hodiny pre dospelých: 19

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
10. februára 2019 v rámci hlavných služieb Božích v auditóriu budovy Lýcea
Volebný a výročný konvent bol zvolaný na hlavných službách Božích dňa 27. 01. a 03. 02. 2019.
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny / 59 konventuálov/

Predsedanie:

Mgr. Roman Porubän, zborový farár
Ing. Jozef Horváth, zborový dozorca

Zapisovateľ:

Bc. Eva Ciriaková

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

1.

Otvorenie – privítanie, zbor. dozorca Ing. Jozef Horváth
Prečítanie a schválenie programu zb. konventu
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 2019
Schválenie rozpočtu na rok 2019
Voľba revíznej komisie
Voľné návrhy
Záver, poďakovanie

Výročný zborový konvent otvoril br. zborový dozorca privítaním konventuálov a krátkym oboznámením
s priebehom konventu.

2. Br. zbor. dozorca prečítal program zbor. konventu, ktorý bol konventuálmi jednomyseľne
schválený bez pripomienok.
3. Za overovateľov zápisnice boli zvolení br. Levocký Ján a br. Oláh Mikuláš.
Hlasovanie:
za
– 58
proti
– 0
zdržal sa
– 1
4. Br. zbor. dozorca skonštatoval, že kópiu zápisnice z minuloročného výročného konventu obdržal každý konventuál
spolu s kňazskou správou za rok 2018 týždeň vopred na hlavných službách Božích dňa 03. 02. 2019. Zároveň sa
vyjadril k plneniu uznesení, a to k uzneseniu č. 8/2018/K, týkajúci sa starostlivosti o hrobové miesto br. farára
Linbergera, ktorý sa pričinil o stavbu Nového kostola. Vysvetlil, že zbor. presbyterstvo sa touto otázkou zaoberalo
na svojom zasadnutí, kde vyjadrilo súhlas so starostlivosťou o hrobové miesto br. farára Linbergera a jeho
odkúpenie. Hrobové miesto sa nachádza na historickom cintoríne mesta Kežmarok, ktoré by sa oň malo starať, čo
bolo kritizované aj na poslednom zasadnutí zbor. presbyterstva. Ďalej uviedol, že situácia sa medzičasom
vykryštalizovala, br. Poťmák má záujem o odkúpenie predmetného hrobového miesta za účelom vytvorenia
urnového hrobu, pričom ho bude udržiavať na svoje náklady bez akýchkoľvek architektonických zásahov, s čím
predsedníctvo CZ ECAV Kežmarok súhlasí.
K uzneseniu č. 9/2018/K br. zbor. dozorca uviedol, že zabezpečenie jednotných podušiek do Dreveného
artikulárneho kostola bude realizované až v tomto roku, pretože v minulom roku sa realizovala nová
elektroinštalácia, čo spôsobilo v Drevenom artikulárnom kostole značnú prašnosť.
UZNESENIE č. 1/2019/K:
Zbor. konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil zápisnicu z výročného konventu CZ ECAV na
Slovensku Kežmarok konaného dňa 11. februára 2018.
Hlasovanie:
za
– 59
proti
– 0
zdržal sa
– 0
5. Diskusia ku kňazskej správe:
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br. zbor. dozorca skonštatoval, že správy sú spracované precízne, nie sú len o štatistike a číslach, ale
obsahujú aj osobné myšlienky br. zbor. farára, ktoré sú zároveň aj výzvou pre CZ.
br. zbor. farár podotkol, že to, čo chcel povedať napísal a nebude svoju správu komentovať. Namiesto toho
opäť pripravil stručnú videoprezentáciu toho, čo sa za uplynulý rok podarilo v CZ urobiť. Po prezentácii
poďakoval všetkým spolupracovníkom a otvoril diskusiu.
br. Levocký skonštatoval, že projekt Kampus v spolupráci mesta a VÚC je odložený, avšak je známy nový
zámer postaviť novú budovu gymnázia v priestore za Gréckokatolíckym chrámom. Sú známe informácie, že
riaditeľka gymnázia prezentovala odchod školy z budovy z dôvodu vysokého nájmu. Na základe uvedeného
sa br.Levocký spýtal, či CZ je o tom vôbec informovaný a aký má zámer s budovou gymnázia.
br. zbor. dozorca uviedol, že je to citlivá téma. CZ má záujem v tejto veci konať a mať jasnú perspektívu.
Pozná túto snahu mesta a určitých kruhov aj ich filozofiu, ktorú momentálne nebude rozvádzať. Informoval,
že v septembri minulého roku spolu s br. zbor. farárom rokovali s predstaviteľmi Prešovského
samosprávneho kraja, kde sa ústretovo dohodli, že budovy škôl budú využívané naďalej na školské účely.
Tieto závery považovali za dostatočne pozitívne a kreatívne, ktoré posúvajú veci správnym smerom. Teraz
je to otáznik. Z uvedených dôvodov predsedníctvo CZ chystá opätovné jednanie s PSK, ktorý rozhodne
o konečnom riešení predmetnej záležitosti. Osobne to br. zbor. dozorca nevidí dramaticky zle, podľa neho
nie je nič definitívne. Sú to nové vízie, podľa ktorých dnes nebudeme schopní prejudikovať vývoj ďalších
udalostí, ale budeme to všetko sledovať. Ďalej uviedol, že aj napriek nejasnostiam, zbor. presbyterstvo
súhlasí s ďalšími investíciami (napr. výmena ďalších okien) do budovy gymnázia, o ktorú je neustále
potrebné sa starať.
br. zbor. farár informoval, že sa neformálne stretol s predsedom školskej komisie VÚC Mariánom
Damankošom, ktorý uviedol, že ani VÚC zatiaľ nevie o konečných zámeroch mesta. Br. zbor. farár taktiež
vyjadril nadšenie zo septembrového rokovania s vedúcimi jednotlivých odborov VÚC, ale dnes má pocit, že
mesto nechce, aby gymnázium bolo v našej budove. Nevie, z ktorej strany sa vyvíjajú tlaky, aby mesto
realizovalo uvedený zámer s novou budovou gymnázia. Podľa neho sa vonku vypustila jedna veľká lož a to,
že Pamiatkový úrad v Prešove nesúhlasí s modernizáciou budovy gymnázia, ktorá by sa mala týkať
prístavby študentskej auly, čo údajne tvrdí aj riaditeľka gymnázia. Vysvetlil, že Pamiatkový úrad ani nemohol
dať súhlas, pretože ich o to ešte nikto nepožiadal.
br. zbor. dozorca na záver uvedenej problematiky skonštatoval, že je to živá záležitosť, na ktorej sa pracuje
a zatiaľ nie je dôvod, aby sa zbor. konvent k tomu teraz vyjadroval.
br. zbor. dozorca ďalej informoval o záležitosti prenájmu ev. kostola v Rakúsoch Rímsko-kat. farnosti
v Rakúsoch v prípade stretnutia sa s reakciou, že evanjelici sú neprajní a pod. Vysvetlil, že r.k. veriaci majú
svoj kostol na kopci, v zimných mesiacoch sa tam šmýka a ev. kostol je blízko cintorína, preto požiadali
o prenájom ev. kostola. Po dohode využívať ev. kostol však došlo k necitlivému prístupu zo strany r.k.
farnosti. Svojvoľne odstránili nejaké prvky v interiéri kostola, kostol nanovo vysvätili (akoby to predtým bola
stodola) a dokonca z neho urobili bývalý evanjelický kostol a premenovali ho, čo br. zbor. dozorca považuje
za provokatívne jednanie.
br. zbor. farár uviedol, že CZ bol najprv potešený, že ev. kostol bude využitý, bude vetraný a nebude
chátrať. Obec Rakúsy sľúbila, že zabezpečí potrebné investície, čo sa doposiaľ neuskutočnilo, aj keď
obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo pre CZ sumu 5 tis. €. V zmluve o prenájme boli dojednané konkrétne
podmienky využívania kostola r.k. farnosťou, ktoré neboli splnené. Vyjadril sklamanie, že sám r.k. farár šíri
nepravdivé informácie v tejto súvislosti. Vydanie dekrétu arcidiecéznym biskupom Sečkom o vysvätení
bývalého
evanjelického kostola a novým pomenovaním bolo dôvodom, aby zbor. presbyterstvo
nesúhlasilo s predĺžením nájomnej zmluvy, ktorá bola uzatvorená na 1 rok a jej platnosť skončila 30.
novembra 2018. Ev. kostol v Rakúsoch nebol darovaný ani predaný R.k. cirkvi. Aby sa predišlo šíreniu
ďalších nepravdivých informácií či nejakým žabomyším vojnám, br. zbor. farár navrhol starostke obce, aby
zvolala verejné stretnutie občanov, na ktorom môže vysvetliť priebeh všetkých udalostí v predmetnej
záležitosti.
br. zbor. dozorca sa vyjadril aj k správe ďalšieho cirkevného majetku, ktorý je veľký, pričom skonštatoval, že
CZ spravuje deväť sakrálnych pamiatok, jeden kostol bol v minulosti predaný Gr.k. cirkvi v Žakovciach. Pri
spätnom pohľade podľa neho cirkevný majetok sanujeme a zveľaďujeme s dobrou vizitkou. Sú však aj
otvorené záležitosti, napr. objekt býv. internátu, ktorého využitie v prvom rade viazne na prístupe mesta,
týkajúci sa vysporiadania prístupu k objektu. V súčasnosti sa veci pohli výrazným smerom dopredu, pretože
mesto ako zriaďovateľ škôl musí podľa nového zákona zabezpečiť školákom obedy a nemá k tomu potrebné
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kapacity. Uvažuje nad využitím prízemia objektu býv. internátu na zriadenie školskej kuchyne. CZ má
rozpracované aj ďalšie alternatívy využitia ďalších poschodí objektu aj cez bankové úvery, štátny fond
rozvoja bývania či cez projekty Obnov svoj dom, od ktorých financie CZ už mohol etapovito použiť na opravu
strechy kostola vo Veľkej Lomnici, fasády kostola v Ľubici, elektroinštalácie v Drevenom artikulárnom
kostole. CZ zároveň priebežne rieši aj nepredvídané situácie, ako je napr. ukončenie nájmu objektu vo
Veľkej Lomnici s firmou AWT, ktorá sa po smrti majiteľa dostala do konkurzu a ďalšie problémy, ktoré
prináša život. Pri tejto príležitosti br. zbor. dozorca poďakoval za prácu br. správcovi a kurátorovi Jánovi
Scholczovi a pracovníčke FÚ Anna Štecovej za ich vykonanú prácu. Na záver br. zbor. dozorca
skonštatoval, že správa cirkevného majetku je široká oblasť, ktorá prináša nové výzvy a nové otázky.
Pripomenul, že zbor. konvent je priestorom na akékoľvek otázky a pripomienky konventuálov, aj na tie, ktoré
možno považujú za nepodstatné.
ses. Kaprálová Barbora podotkla , že mala dopredu pripravené otázky, na ktoré už br. zbor. dozorca
odpovedal vo svojom príspevku, za čo mu poďakovala ako aj všetkým pracovníkom FÚ, ktorí pripravujú
všetku dokumentáciu, potrebnú k žiadostiam jednotlivých projektov.
ses. Križanová sa pýtala na možnosť zbierky pre potreby dofinancovania elektroinštalácie v Drevenom
artikulárnom kostole, pričom br. zbor. farár uviedol, že CZ získal časť financií z projektov a ostáva doplatiť
13 tis. €. Ses. Križanová pripomenula, že výťažok z tomboly Ev. plesu, ktorý sa bude konať dňa 1. marca
2019, bude venovaný na tento účel, čo aj br. zbor. farár odporúčal do štedrej pozornosti konventuálov.
br. zbor. dozorca sa vyjadril aj k téme nezáujmu o výlety, o ktorých sa br. zbor. farár zmienil vo svojej správe.
Skonštatoval, že účasť na týchto výletoch sa nedá nalinajkovať, že napr. rodina vyšle jedného účastníka,
záleží aj na finančných a iných možnostiach. Všeobecne sa veci menia, podľa neho čo bolo atraktívne, dnes
už nemusí. S meniacimi vecami sa menia aj nástroje aj možnosti. Zároveň pripomenul, že CZ si bude toho
roku pripomínať 750. výročie udelenia mestských práv, 310. výročie troch kežmarských mučeníkov a 125.
výročie pamiatky posvätenia Nového kostola, počas ktorých budú prebiehať v CZ tematické podujatia.
V týchto súvislostiach br. zbor. dozorca poprosil konventuálov o prípadné pripomienky, námety a doplnky aj
k duchovným aktivitám.
ses. Neumannová v súvislosti s plánovaným výletom po stopách Jána Husa navrhla najprv urobiť prieskum
a potom podľa záujmu ho organizačne pripraviť. Chápe br. zbor. farára, že bol sklamaný z minuloročného
plánovaného výletu po stopách M. Luthera, pričom podotkla, že ľudia, ktorí sa bežne zúčastňovali výletov
organizovaných CZ, mali možno v tomto prípade určite dôvody sa ho nezúčastniť, možno finančné, časové
alebo ďalšie pre nich dôležité dôvody.
br. zbor. farár poznamenal, že prieskum bol urobený, na výlet sa prihlásilo 20 ľudí, z ktorých zostalo len 7.
Tohtoročný výlet po stopách Jána Husa bude pripravovaný iným spôsobom, nebude závislý od počtu ľudí.

6. Prijatie jednotlivých správ zborovým konventom.
UZNESENIE č. 2/2019/K:
Zbor. konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil v celosti predloženú správu o živote CZ ECAV na
Slovensku Kežmarok za rok 2018.
Hlasovanie:
za
– 59
proti
– 0
zdržal sa
– 0
7. Prijatie plánovaných úloh na rok 2019.
− br. správca k predloženým plánovaným úlohám vysvetlil, že tam nie sú uvedené také úlohy, ktoré sa
vyskytnú neplánovane počas roka, a ich riešenie sa vykonáva operatívne, napr. spomínaná školská
kuchyňa, ktorá je len v štádiu návrhu. Realizovanie plánovaných úloh často závisí od dotácií z projektov,
ktorých výšku nevieme naplánovať. Z uvedeného dôvodu sú niektoré práce niekedy financované len do
polovice, avšak práca neostane nedokončená.
− br. zbor. dozorca uviedol, že tento systém plánovania úloh súvisí aj s návrhom rozpočtu na rok 2019 . CZ
z dôvodu veľkého majetku hospodári s vyššími rozpočtami ako majú iné CZ, čo však neznamená, že sa
nemusí snažiť o získavanie ďalších financií potrebných na správu majetku. Zároveň br. zbor. dozorca
poďakoval za prácu sprievodcov v kostoloch a knižnici, ktorí propagujú CZ a tým prispievajú k tomu, že plnia
finančnú stránku CZ. Úroveň je podľa neho dobrá, každý rok sa zvyšuje, vďaka čomu CZ môže realizovať
a financovať mnohé aktivity. Ďalej ocenil vzrast milodarov a ofier, aj kritiku br. zbor. farára na adresu platenia
cirk. príspevku, ktorá zlepšila disciplinovanosť pri plnení tejto povinnosti.
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UZNESENIE č. 3/2019/K:
Zbor. konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil návrh plánovaných úloh hospodárenia na rok
2019, tak ako boli predložené.
Hlasovanie:
za
– 59
proti
– 0
zdržal sa
– 0
8. Schválenie rozpočtu na rok 2019
UZNESENIE č. 04/2019/K:
Zbor. konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil rozpočet na rok 2019, tak ako bol konventu
predložený.
Hlasovanie:
za
– 59
proti
– 0
zdržal sa
– 0
9. Voľba revíznej komisie
Br. zbor. farár predložil návrh zbor. presbyterstva k voľbe členov revíznej komisie v zložení: Martina Božeková,
Slávka Jančušková, Janka Sisková.
UZNESENIE č. 5/2019/K:
Zbor. konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok berie na vedomie výsledky volieb revíznej komisie.
Hlasovanie:
za
– 58
proti
– 0
zdržal sa
– 1
10. Voľné návrhy:
− br. Raffaj uviedol ohľadom modlitieb na spoločných akciách ako sú adventné a pôstne modlitebné týždne či
biblické hodiny, že po výzve br. farára k modlitbám sa neozve ani jeden hlas, čo mu pripadá dosť trápne
a podľa neho nemôže mať z toho dobrý pocit ani br. farár. Navrhuje, aby všetci tí, ktorí majú obavy, hanbia
sa alebo sa cítia neskúsení, si pripravili modlitby doma, napísali na papier a potom ich v spoločenstve
prečítali.
− br. zbor. dozorca sa pridal k uvedenej pripomienke a ocenil zmysluplnosť modlitieb br. farára. Zároveň
povzbudil prítomných, že aj keď slová modlitby sú dôležité, netreba sa báť v spoločenstva sa prejaviť, aj keď
br. Lipták „nasadí latku vysoko“.
− br. zbor. farár poďakoval br. Raffajovi za návrh a pripomienku, pričom zdôraznil, že niekedy stačí pri modlitbe
jedna veta. Aj Ježiš Kristus kritizoval dlhé modlitby. Zároveň br. zbor. farár pripomenul aké je dôležité pre
cirkev zápasiť aj na modlitbách, čo by nám malo byť vlastné.
− br. zbor. dozorca v súvislosti so skončením volieb predsedníctva ECAV uviedol, že očakával upokojenie
situácie v cirkvi. Avšak EPST sa stal neetickým nástrojom určitej skupiny, ktorý naďalej prispieva svojimi
neobjektívnymi článkami k ďalším nepokojom. Zároveň informoval, že zbor. presbyterstvo súhlasilo
s odoslaním listu Predsedníctvu ECAV, v ktorom konštatuje znepokojenie nad tým, čo sa deje vo
vydavateľstve Tranoscius, a. s. a žiada o zmenu orgánov na čele s J. Mervartom a M. Kováčikovou.
Predmetný list je zverejnený aj na webovej stránke CZ a má mimoriadnu odozvu. V liste nejde
o usmerňovanie Predsedníctva ECAV čo má robiť, ale o podporu a vyjadrenie záujmu veci riešiť aj
radikálnejším spôsobom. Týka sa to aj vzniku Asociácie slobodných zborov ECAV, ktorí nie sú spokojní
s výsledkami volieb Predsedníctva ECAV. Podľa neho je potrebné nebyť v uvedenej veci ľahostajný
a vyjadriť „hlas zdola“, ktorý je v tomto prípade dôležitý.
− br. zbor. farár skonštatoval, že tí, ktorí odoberajú EPST vedia čo sa v časopise píše. Kritika pastierskeho
listu zboru biskupov naberá na sile, čo si podľa neho nedovolili ani v čase komunizmu. EPST sústavne
poškodzuje dobré meno cirkvi, pretože niekto túži po moci. Pripomenul, že vydavateľstvo Tranoscius vzniklo
ako misijný nástroj cirkvi, ktorý jej slúžil. Dnes je Tranoscius akciovou spoločnosťou, ktorá sa má riadiť
Obchodným zákonníkom a s ECAV má podpísanú zmluvu. Je smutné, že sa jedná iba o pár ľudí, ktorí tieto
nepokoje a ohovárania predstaviteľov ECAV realizujú cez médium ako je EPST. Zmena v orgánoch akciovej
spoločnosti je možná po zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré doposiaľ vedenie Tranoscia
nezvolalo, čím porušujú Obchodný zákonník. Br. zbor. farár ďalej uviedol, že neváhajú každé číslo EPST
využiť na propagandu záujmov určitej skupiny ľudí, ktorí spochybnili aj jeho vedenie kandidačnej porady pri
voľbe predsedníctva ECAV. Situácia v ECAV sa žiaľ, medializovala aj v televízii RTVS v hlavných správach.
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Z toho dôvodu GBÚ prijalo oficiálne stanovisko k Asociácii slobodných zborov ECAV s očakávaním
písomných podnetov od ostatných CZ, na základe ktorých môže v tejto veci vykonať príslušné kroky. Aby
cirkev nezomrela na vlastnú zhovievavosť (F. F. Ruppeldt) br. zbor. farár predniesol návrh uznesenia, ktoré
bude po odsúhlasení odoslané a. s. Tranoscius, ktorého akcionárom je aj CZ ECAV na Slovensku
Kežmarok.
UZNESENIE č. 6/2019/K:
Konvent Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok, ktorý zasadal 10. februára 2019 s poľutovaním
konštatuje, že redakcia Evanjelického posla spod Tatier:
• sa spreneverila svojmu poslaniu, s ktorým naši predkovia založili tento časopis, aby predovšetkým budoval
duchovný život Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku,
• týždeň, čo týždeň zneužíva toto periodikum na svoje propagandistické ciele, ktoré poškodzujú dobré meno
ECAV na Slovensku a zároveň ju trieštia,
• prezentuje jednostranné a neobjektívne spravodajstvo, ktoré je plné ohovárania, lží a poloprávd, a tak toto
periodikum dosiahlo nielen hranicu bulváru, ale už dávno ju prekročilo,
• prejudikuje a spochybňuje rozhodnutia súdov ECAV na Slovensku,
• sústavne osočuje riadne zvolených predstaviteľov ECAV na Slovensku, čo považujeme za neetické konanie
a profesionálne a osobnostné zlyhanie jednotlivých členov redakcie,
• neslúži záujmom ECAV na Slovensku, ku čomu ju viaže zmluva uzatvorená medzi ECAV na Slovensku
a Tranosciom a. s., ale slúži záujmom združenia právnických osôb Asociácie slobodných zborov ECAV na
Slovensku. Z toho dôvodu sa tento časopis pre nás nestáva časopisom evanjelikov na Slovensku.
Konvent Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok ako akcionár spoločnosti Tranoscius, vzhľadom na
uvedené skutočnosti žiada Predstavenstvo a. s. Tranoscius:
• aby zaradilo do programu najbližšieho Valného zhromaždenia a. s. Tranoscius nasledovné body:
1. Odvolanie predstavenstva a. s. Tranoscius
2. Odvolanie dozornej rady a. s. Tranoscius
• odvolalo redakčnú radu a šéfredaktorku EPST, pretože spôsob, akým sa prezentuje Evanjelický posol
nielen pred evanjelikmi, ale aj širokej verejnosti doma i v zahraničí, spôsobuje v obyčajných ľuďoch
nedôveru, neistotu, ba až strach a vyvoláva množstvo nezodpovedaných otázok, ktorými sa rozbíja jednota
ECAV na Slovensku.
Hlasovanie:
za
– 57 (odišla ses. Mašlonková Viera)
proti
– 0
zdržal sa
– 1
− br. správca v súvislosti s vysokými poplatkami v bankách za každý kus mince, poprosil prítomných, aby na
oferu nedávali medené peniaze.
11. Záver, poďakovanie.
Br. zbor. dozorca poďakoval všetkým konventuálom za disciplinovaný priebeh výročného konventu, ktorý síce
trval trochu dlhšie, ale bol vecný. Poďakoval všetkým, ktorí sa počas minulého roku podieľali na akejkoľvek
činnosti v CZ a vyslovil pozvanie na malé občerstvenie a neformálne rozhovory do študovne lýcea. Zároveň aj br.
zbor. farár poďakoval prítomným a na záver všetkých vyzval k tomu, aby aj tento rok využili možnosť dverí, ktoré
nám Pán Boh otvoril, aby sme CZ vnímali ako rodinu, ktorý môže obohatiť nie len jednotlivca, ale všetkých
navzájom.
V Kežmarku dňa 10. februára 2019
Mgr. Roman Porubän
zborový farár CZ Kežmarok

Ján Levocký
overovateľ

Ing. Jozef Horváth
zb. dozorca CZ Kežmarok

Bc. Eva Ciriaková
zapisovateľ
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Mikuláš Oláh
overovateľ
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PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
so sídlom: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, štatutárny orgán: PaedDr.
Milan Majerský, PhD.- predseda Prešovského samosprávneho kraja
(ďalej aj ako „PSK“)
a
CIRKEVNÝ ZBOR EVANIELICKEJ CIRKVI A. V. NA SLOVENSKU KEŽMAROK
so sídlom: Hviezdoslavova 18, 060 01 Kežmarok, IČO: 31999239, štatutárny orgán:
Ing. Jozef Horváth – zborový dozorca a Roman Porubän, zborový farár
(ďalej aj ako „ECAV“)
(spolu ďalej aj ako „strany memoranda“)

uzatvárajú

M EM OR A N D U M
o spolupráci
Preambula
Uvedomujúc si význam a dôležitosť rozvoja oblasti výchovy a vzdelávania, berúc
do úvahy snahu strán memoranda o spolupráci prispieť k rozvoju základných princípov
a cieľov výchovy a vzdelávania a berúc do úvahy snahu zabezpečiť pre študentov
adekvátne podmienky pre výkon štúdia, uzatvárajú strany memoranda toto Memorandum
o spolupráci. Cieľom spolupráce je realizácia stavby s názvom: „Škola umeleckého
priemyslu v Kežmarku a revitalizácia Gymnázia P. O. Hviezdoslava
v Kežmarku“.

Článok I
Princípy spolupráce
Strany memoranda sa za účelom dosiahnutia spoločného cieľa - realizácie stavby
s názvom: „Škola umeleckého priemyslu v Kežmarku a revitalizácia Gymnázia P.
O. Hviezdoslava v Kežmarku“. (ďalej len ,,stavba“) - dohodli na tomto základnom rámci
vzájomnej spolupráce:
1. Prešovský samosprávny kraj vyvinie úsilie zabezpečiť finančné prostriedky na výstavbu
Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku a revitalizáciu budovy
Gymnázia P. O.
Hviezdoslava v Kežmarku.
2. Prešovský samosprávny kraj poskytne pre tento účel vhodnú projektovú dokumentáciu, ktorá
bude prekonzultovaná s ECAV a mestom Kežmarok a odsúhlasená Pamiatkovým úradom.
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3. Prešovský samosprávny kraj bude stavebníkom stavby Škola umeleckého priemyslu
v Kežmarku a zároveň aj jej vlastníkom.
4. Prešovský samosprávny kraj zabezpečí kompletnú revitalizáciu budovy Gymnázia P. O.
Hviezdoslava v Kežmarku podľa projektu, rozsah revitalizácie bude podrobne
rozpísaný v nájomnej zmluve a odsúhlasený ECAV.
5. ECAV a PSK deklarujú, že vyvinú úsilie uzatvoriť nájomnú zmluvu na pozemok, na ktorom
budem prebiehať výstavba Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku ako aj okolité
pozemky nachádzajúce sa v areáli gymnázia, a to na dobu 50 rokov s možnosťou
ďalšieho predĺženia. ECAV a PSK sa taktiež budú snažiť uzatvoriť nájomnú zmluvu aj na
prenájom budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava na dobu 50 rokov. ECAV a PSK
deklarujú, že nájomné za pozemky aj budovu gymnázia bude 25.000,- € ročne na celé
obdobie nájmu s možnosťou ďalšieho predĺženia nájmu. Konkrétne podmienky nájmu budú
dohodnuté v nájomnej zmluve.
6. Strany memoranda deklarujú, že Prešovský samosprávny kraj bude vlastníkom
novovybudovanej stavby Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku a zároveň k nej bude
vykonávať správu a prevádzku, a zároveň bude vykonávať správu a prevádzku budovy
Gymnázia P. O. Hviezdoslava na dobu 50 rokov.
7. ECAV dáva súhlas na výstavbu Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku na pozemku,
ktorého je vlastníkom v súlade s projektom, tento súhlas bude vyjadrený aj v nájomnej
zmluve a v stavebnom konaní o povolení stavby.
8. Prešovský samosprávny kraj deklaruje, že vyvinie úsilie, aby začal s revitalizáciu budovy
Gymnázia P. O. Hviezdoslava a výstavbu Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku
tak, aby to dokončil do 4 rokov od účinnosti nájomnej zmluvy, za nedodržanie tejto
lehoty Prešovský samosprávny kraj bude niesť zodpovednosť, ak ECAV vznikne
v súvislosti s porušením tohto záväzku, ktorý bude zakotvený v nájomnej zmluve,
škoda.
9. Prešovský samosprávny kraj deklaruje, že oba objekty budova Gymnázia P. O.
Hviezdoslava i Škola umeleckého priemyslu v Kežmarku si po dobu 50 rokov, teda
počas celej doby nájmu zachovajú charakter vzdelávacej inštitúcie.
10. Prešovský samosprávny kraj deklaruje, že po ukončení výstavby Školy umeleckého
priemyslu v Kežmarku a revitalizácii budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
bude sa snažiť vytvoriť podmienky na udržanie a zabezpečenie výučby v oboch školách.
11. Strany memoranda deklarujú, že v Nájomnej zmluve budú dohodnuté podmienky
predkupného práva, kde Prešovský samosprávny kraj bude mať predkupne právo na
pozemok, na ktorom bude stavba Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku, zároveň aj
na budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava a pozemky pod touto budovou a pozemky
nachádzajúce sa v areáli gymnázia a ECAV bude mať predkupné právo na budovu
Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku, ktorej vlastníkom bude Prešovský
samosprávny kraj.
12. Strany memoranda budú spolupracovať a postupovať v súlade s právnymi predpismi
Slovenskej republiky, v duchu spravodlivosti, v súlade s morálnymi princípmi, zodpovedne
a čestne.
Článok II.
Doba platnosti Memoranda
Strany memoranda uzatvárajú toto Memorandum o spolupráci na dobu určitú, a to do
uvedenia Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku do prevádzky.
2.2 Memorandum o spolupráci zaniká:
a) písomnou dohodou oboch strán memoranda,
b) odstúpením od Memoranda o spolupráci v prípade, ak druhá strana opätovne poruší
ustanovenia tohto Memoranda. Odstúpenie musí byť písomné a je účinné dňom doručenia
druhej strane.
2.1
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Článok III.
Záverečné ustanovenia
3.1 Memorandum o spolupráci nadobúda platnosť dňom podpisu stranami memoranda a
účinnosť v nasledujúci deň po zverejnení memoranda v súlade so zákonom .
3.2. Právne úkony vyvolané na základe tohto Memoranda nadobudnú platnosť a účinnosť
momentom ich schválenia príslušnými orgánmi strán memoranda.
3.3 Zmeny a doplnky k tomuto Memorandu možno vykonať len písomne formou
dodatku, pričom ich platnosť je podmienená súhlasom strán memoranda.
3.4 Práva a povinnosti plynúce z tohto Memoranda ako aj zo zmlúv, ktoré budú uzavreté na
základe tohto Memoranda prechádzajú na právnych nástupcov oboch strán.
3.5 Memorandum je vyhotovené v štyroch rovnopisoch, pričom každá strana memoranda
obdrží dva rovnopisy.
3.6 Z tohto Memoranda nevyplývajú zúčastneným stranám memoranda žiadne finančné
záväzky.
V Prešove 11.02.2020

-------------------------------------

-------------------------------------

PaedDr. Milan Majerský, PhD

Ing. Jozef Horváth

predseda Prešovského samosprávneho kraja

zborový dozorca ECAV Kežmarok

----------------------------------------

Mgr. Roman Porubän
zborový farár ECAV Kežmarok
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