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CCIIRRKKEEVVNNÝÝ  ZZBBOORR  EECCAAVV  NNAA  SSLLOOVVEENNSSKKUU  KKEEŽŽMMAARROOKK  

  

HHVVIIEEZZDDOOSSLLAAVVOOVVAA  1188,,  006600  0011  KKEEŽŽMMAARROOKK 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

SSPPRRÁÁVVAA  OO  ŽŽIIVVOOTTEE  CCIIRRKKEEVVNNÉÉHHOO  ZZBBOORRUU    

EECCAAVV  NNAA  SSLLOOVVEENNSSKKUU  KKEEŽŽMMAARROOKK  

ZZAA    RROOKK    22001166,, 

 
 
 
 
 
 

prečítaná na výročnom zborovom konvente Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok, ktorý sa konal 
12. februára 2017 so začiatkom o 900 hodine v auditóriu lýcea v rámci služieb Božích pod vedením 

Ernesta Chritza – zborového dozorcu a Mgr. Romana Porubäna – zborového farára 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Matúš 5,1-3 

1Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch, sadol si a jeho učeníci pristúpili k nemu. 2Prehovoril a začal 
ich učiť: 3Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. 

  
 
 
 
 
 
 
 

Auditórium lýcea 
Kežmarok, 12. február 2017 
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PPRROOGGRRAAMM    BBOOHHOOSSLLUUŽŽIIEEBB:: 
 
1. Oslovenie 
2. Predspev: Najsvätejší 
3. Konfiteor 
4. Pieseň: 484 
5. Sláva, pozdrav, kolekta 
6. Evanjelium: Marek 10,35-40 
7. Vyznanie všeobecnej viery kresťanskej 
8. Pieseň: 284 
9. Kázeň, oznamy a milodary 
10. Pieseň: 657/17 
11. Výročný zborový konvent za rok 2016 
12. 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 

13. Ukončenie s podaním rúk 
14. Organová hudba na záver 

PPRROOGGRRAAMM    VVÝÝRROOČČNNÉÉHHOO    ZZBBOORROOVVÉÉHHOO    KKOONNVVEENNTTUU:: 
 
1. Otvorenie – privítanie, zb. dozorca Ernest Chritz 
2. Prečítanie a schválenie programu 
3. Zvolenie overovateľov zápisnice 
4. Schválenie zápisnice z minuloročného konventu 
5. Diskusia ku kňazskej správe, ktorá bola 

konventuálom k dispozícii v písomnej podobe 
6. Prijatie jednotlivých správ zborovým konventom 
7. Prijatie plánovaných úloh na rok 2017 
8. Schválenie rozpočtu na rok 2017 
9. Voľné návrhy 

1100..  Záver, poďakovanie  

  

  
 

NNÁÁVVRRHH    UUZZNNEESSEENNÍÍ 

 

Uznesenie 1/2017/K 
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil zápisnicu z výročného konventu 
CZ ECAV na Slovensku Kežmarok konaného 7. februára 2016. 

 

Uznesenie 2/2017/K 
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil v celosti predloženú správu 
o živote CZ ECAV na Slovensku Kežmarok za rok 2016. 

 

Uznesenie 3/2017/K 
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil návrh plánovaných úloh 
hospodárenia na rok 2017, tak ako boli predložené. 

 

Uznesenie 4/2017/K 
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil rozpočet na rok 2017, tak ako bol 
predložený. 
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Homília 
 

Aj malé dieťa vie, že kľúč sa používa na to, aby sme odomkli zamknuté dvere. Ak sme kľúč stratili, sme 
postavení odrazu pred niekoľko problémov. Prvým a základným z nich je, ako sa dostaneme do svojho bytu 
a potom prichádzajú ďalšie problémy. Pred šestnástimi rokmi sa mi stalo, že som si v nedeľu, tesne pred 
deviatou, zabuchol dvere na fare. Prvý problém, ktorý u mňa nastal, bol samozrejme ten, ako sa dostanem na 
faru. A z tohto vyplýval ďalší problém, ktorý v danej chvíli sa mi zdal omnoho vážnejší. V tom zabuchnutom byte 
bola v kufríku nedeľňajšia kázeň. A tak som absolvoval menšie dobrodružstvo, keď som liezol od záhrady 
pivničným oknom do fary. No najprv som sa vyzliekol z nedeľňajších nohavíc a košele, aby som ich neroztrhal 
a nezašpinil. I na tomto úsmevnom príbehu si môžeme uvedomiť, že kľúč je skutočne dôležitý a prostredníctvom 
neho sa môžeme bez problémov dostať tam, kde potrebujeme.  

Aké kľúče na otváranie dverí sme používali v roku 2016? Koľko dverí ľudských sŕdc sme otvorili svojím 
svedectvom viery? To sú otázky, na ktoré by sme si dnes mali pravdivo odpovedať. Z kázne na vrchu som dnes 
prečítal prvé blahoslavenstvo: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské.“ Ono nestojí na 
prvej pozícii náhodou. Pán Ježiš vedel, prečo ho povedal ako prvé. Ono je akýmsi kľúčom ku všetkým ostatným 
blahoslavenstvám. Ak máme tento kľúč, ak si osvojíme jeho znenie, ak pochopíme, o čo v ňom ide, tak omnoho 
ľahšie budeme rozumieť ostatným blahoslavenstvám. Poradie, v akom ich povedal Ježiš Kristus, nie je náhodné. 
V tomto poradí môžeme vidieť duchovnú logickú postupnosť, ktorá je dôležitá pre rast kresťana, pre osvojovanie 
si duchovného charakteru. Tak ako dieťa sa postupne vyvíja v dospelého človeka, tak rovnako i kresťan si krok 
za krokom osvojuje Kristov duchovný charakter. No k tomu ako kľúč je dôležité pochopiť práve toto prvé 
blahoslavenstvo.  

V kráľovstve Božom niet ani jedného, kto by nebol chudobní duchom. To je základná charakteristická 
vlastnosť kresťana. Bez tejto vlastnosti nie je možné, aby sme patrili do kráľovstva Božieho, aby sme sa stali 
občanmi tohto kráľovstva. Všetky ostatné vlastnosti, o ktorých hovoria ďalšie blahoslavenstvá v kázni na vrchu, 
sú výsledkom tohto prvého.  

Čo je podstatou Ježišových slov, ktoré povedal v úvode svojej kázne na hore? Čo je tak dôležité na 
tomto blahoslavenstve, že stojí na prvom mieste? O čom hovoria tieto slová? Hovoria o základnej podmienke pre 
vstup do kráľovstva Božieho, pre získanie spasenia, získanie večnosti. Ak chceš byť, drahý brat a sestra, 
občanom nebeského kráľovstva, tak je potrebné, aby si vyprázdnil svoje vnútro, odstránil z neho všetko, čo je na 
prekážku. Jedine tak sa môžeš stať obyvateľom kráľovstva Božieho. Všetci veľmi dobre vieme, že touto 
prekážkou je hriech. Človek sa do tohto sveta už rodí hriešny. Každý jeden z nás od svojej prirodzenosti sme 
hriešni a túto hriešnu prirodzenosť sme zdedili po svojich prarodičoch Adamovi a Eve. A práve kvôli hriechu 
nemôžeme vstúpiť do kráľovstva Božieho. To, čo je teraz dôležité a k čomu nás vyzýva toto prvé 
Blahoslavenstvo, je, aby sme odstránili, vyprázdnili zo svojho života hriech, ktorý je nám na prekážku. Vstúpili 
sme do reformačného roka a ak má v našej cirkvi i v našom živote prebehnúť reformácia, tak je potrebné z nášho 
života odstraňovať hriech a napĺňať ho hodnotami Kristovho evanjelia. V tejto intencii sa chceme pozrieť aj na 
uplynulý rok a život nášho cirkevného zboru.  

Kým všetky ostatné blahoslavenstvá hovoria, akým obsahom, akými hodnotami charakteru máme 
napĺňať svoj život, ako napríklad byť žalostiacim, krotkým, milosrdným, čistého srdca, tvorcom pokoja a podobne, 
tak toto blahoslavenstvo nám nehovorí o napĺňaní, ale o vyprázdňovaní. Byť chudobný v duchu znamená 
odstrániť niečo z môjho života, vyprázdniť moje vnútro, ktoré je pošpinené hriechom, vzdať sa svojho starého „ja“. 
Skôr než príde v našom živote k nejakému povstaniu, musí najprv prísť pád. A tak dôležitým pravidlom evanjelia 
je, že prv než u človeka dochádza k obráteniu, znovuzrodeniu, prv než človek príjme Ježiša Krista za svojho 
osobného Spasiteľa, tak tomuto procesu predchádza usvedčenie z hriechu. Len si spomeňme na staručkého 
Simeona, ktorý držal v rukách malého Ježiša a Márii, Jeho matke, povedal: „Ajhľa, Tento je položený na pád a na 
povstanie mnohým v Izraeli“ (L 2,34) Ježiš Kristus bol poslaný na to, aby v mojom a tvojom živote nastal pád 
starého „ja“, a tak mohlo v nás povstať nové „ja“ – Kristus. A to je jediný predpoklad, ako sa stať občanom 
kráľovstva nebeského, ako nastúpiť na cestu chudoby v duchu. To je predpoklad toho, že i cirkevný zbor bude 
duchovne rásť.  
 Byť chudobný v duchu znamená, nový začiatok s Ježišom Kristom ako mojím Spasiteľom. No dôležité 
je, aby sme si uvedomili, že predpoklady na tento nový začiatok nikto z nás nemá. Každý pokus urobiť to 
z vlastnej sily je dopredu odsúdený. Jedine Ježiš Kristus je ten, ktorý nás z toho pádu môže zodvihnúť a budovať 
v nás niečo nové. My sme na to veľmi úbohí a slabí a sami to nikdy nedokážeme. Neraz si kladieme otázku: Ale 
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ako s tým súvisia slová „Blahoslavení chudobní v duchu.“ Čo tieto slová majú spoločné so znovuzrodením 
a obrátením?  
 Mnohí na tieto slová sa dívajú ako na vyzdvihovanie chudoby. Ale to nie je správny pohľad. Biblia nikde 
neučí, že chudoba je niečo dobré. Chudobný nemá o nič bližšie ku kráľovstvu nebeskému ako bohatý. Chudoba 
nám nezaručuje duchovnosť. Ježiš Kristus tu hovorí o chudobných v tom zmysle, že takíto ľudia nie sú ovládaní 
duchom tohto sveta. Hovorí tu o chudobných, ktorí sa nespoliehajú na svoj majetok, na svoje sily a schopnosti. 
To, o čo ide Ježišovi Kristovi pri človeku, ktorý sa znovuzrodí, je chudoba ducha a tá spočíva v uvedomení si 
vlastnej závislosti na Bohu. V tejto súvislosti si položme otázku: Ako sme sa v minulom roku vnímali ako 
kresťania pred Bohom? Ako tí, ktorí sme v každom ohľade na ňom závislí, alebo ako tí, ktorí sú si strojcami 
svojho vlastného šťastia?  

Byť závislý na Bohu, byť chudobní duchom, to nie je vo svete obľúbené. Prečo? Pretože svet stále 
zdôrazňuje sebadôveru, sebarealizáciu, spoliehanie sa na seba a oproti tomu toto blahoslavenstvo hovorí o tých, 
ktorí uznávajú svoju úbohosť a poníženosť pred Bohom. Svet nám hovorí: Ak sa chceš v živote presadiť, tak si 
konečne ver. Ak chceš mať úspech v povolaní, vyvolaj u toho druhého dojem dôvery a potom to možno niekam 
dotiahneš. To je princíp, podľa ktorého beží život v dnešnej dobe – ver sebe, presaď sa, preraz, realizuj svoje 
schopnosti, ktoré v tebe driemu, aby ich poznal celý svet. Nikto, kto sa chce dnes na trhu práce presadiť, tak sa 
neprezentuje ako človek plný hriechu a nehodnosti.  
 Ani v cirkvi nie je populárne byť chudobný v duchu. Mediálne kauzy, ktoré mala a má i naša cirkev, sú 
toho dôkazom. Generálne presbyterstvo z takýchto ľudí, ako je napríklad senior Ivan Mucha – ktorého médiá 
označili ako pornofarára, urobí svojím nezmyselným vyhlásením hrdinu. Po piatkovom presbyterstve je to hanba 
a hnus. Obhajujeme sami seba, svoje zvrhlosti, niet v nás štipky pokory a vonkoncom nám nezáleží na cirkvi, ale 
na sebe. Apoštol Pavel nám ale hovorí: „Lebo nie seba kážeme, ale Krista Ježiša, Pána (2K 4,5).“ To, čo sa deje 
i v našej cirkvi, to vôbec neslúži ku cti a chvále Božej. Svojím nekonaním a zakrývaním pravdy predsedníctvo 
ECAV hlboko dehonestovalo túto cirkev a úrady, ktoré v nej zastávajú. Modlime sa za nich, aby si uvedomili, čo 
znamená byť chudobný duchom.  
 Čo teda znamená byť chudobný duchom? Neznamená to, že by sme mali byť nepriebojní, ostýchaví, 
akísi nemastní-neslaní tvorovia, či mátožné bezfarebné bytosti, ktorým by chýbala sila a odvaha. Mnohí si myslia, 
že práve v tomto nájdu chudobu ducha. No poznáme však od prirodzenosti takýchto ľudí, ktorí sa nevtierajú, 
a ani netlačia do popredia, ale stoja vždy v ústraní. Takí sa už narodili. Hovorili sme však, že prirodzené 
vlastnosti nemajú nič spoločného s blahoslavenstvami. Byť chudobný duchom neznamená ani potlačenie svojej 
vlastnej osobnosti. Luther to hľadal v kláštore, kde bičoval svoje telo. Nenašiel to. Vonkoncom nie je potrebné, 
aby sme dezertovali zo života, a tak sa stali chudobní duchom. Byť chudobný duchom – to neznamená len niečo 
predstierať, o niečo sa snažiť, čo vonkajší svet pozoruje a pozitívne hodnotí. Ak sa človek vydá takouto cestou, 
tak pred Bohom dokazuje pravý opak.  
 Koho teda môžeme označiť ako chudobného duchom? Na uvedenie príkladov nám najlepšie poslúži 
Božie slovo. Chudobný duchom bol napríklad sudca Gideon. Keď bol izraelský národ sužovaný Midjáncami, 
vtedy Pán Boh cez anjela povolal Gideona do služby, aby ich oslobodil od Midjáncov a Gideon na to zareagoval 
takto: „Ach, Pane, čím mám vyslobodiť Izrael? Hľa, môj rod je najchatrnejší v Menaššem a ja som najmladší 
v dome môjho otca. Hospodin mu riekol: Keď budem ja s tebou, porazíš Midjáncov ako jedného muža.“ (Sud 
6,15.16) Ďalej to bol duch Mojžiša, ktorý sa cítil byť nehodným vyslobodiť izraelský národ spod egyptského 
otroctva. Bol si vedomý svojej nedostatočnosti a neschopnosti a na Božie poverenie odpovedal: „Kto som ja, aby 
som šiel k faraónovi a aby som vyviedol Izraelcov z Egypta? I riekol mu: Veď ja budem s tebou.“ (2M 3,11.12) 
Rovnakého ducha nachádzame aj pri Dávidovi, ktorý povedal: „Kto som ja, Hospodine Pane, a čo je môj dom, že 
si ma doviedol až sem?“ (2S 7,18) Dávid bol prekvapený nad milostivým Božím konaním. To isté môžeme vidieť 
aj pri prorokovi Izaiášovi, ktorý vyznáva: „Beda mi, som stratený, lebo som mužom nečistých perí a bývam 
uprostred ľudu nečistých perí, pretože Kráľa, Hospodina mocností, videli moje oči.“ (Iz 6,5) Na všetkých 
uvedených príkladoch si môžeme uvedomiť jednu dôležitú vec. Každý z týchto Božích mužov bol postavený pred 
nejakú zodpovednú úlohu, no ani jeden z nich sa nevystatoval pred Bohom svojimi schopnosťami, silou či 
bohatstvom, ale všetci si uvedomovali svoju závislosť na Bohu. Vedeli, že bez Božej pomoci a milosti by v tejto 
úlohe totálne zlyhali. A to je to, čo máme rozumieť pod pojmom „chudobný duchom“ – závislosť na Bohu.  
 Nielen Stará zmluva nám poskytuje príklady. Takýmto príkladom chudoby v Novej zmluve je pre nás 
apoštol Peter, ktorý podľa prirodzenosti bol priebojný, sebaistý a mal značnú dávku sebadôvery. Keď však 
spoznal Ježiša Krista pri lovení rýb ako Mesiáša, padá pred Ním na kolená a vyznáva: „Odíď odo mňa, Pane, 
lebo som hriešny človek.“ (L 5,8) Chudobu duchom môžeme pozorovať i u apoštola Pavla, ktorý bol človekom 
veľkých schopností a tie v ňom pestovali pýchu. No pri stretnutí sa s Ježišom Kristom na ceste do Damašku sa s 
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pyšného prenasledovateľa cirkvi stal pokorný služobník Ježiša Krista. A o tom, čo mu bolo dovtedy ziskom, 
vyznáva: „... uznal som pre Krista za stratu. A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie 
Ježiša Krista, svojho Pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal“ (F 
3,7.8) 
 Avšak najviac chudobu duchom môžeme vidieť v živote Pána Ježiša Krista, ktorý vzal na seba podobu 
človeka. Bol Bohom, no nikdy si na to nepotrpel. Z čoho to vyplývalo: On sám hovoril: „Ja nič nemôžem činiť sám 
od seba;..., pretože nehľadám svoju vôľu, ale vôľu Toho, kto ma poslal.“ (J5,30) Inokedy povedal: „Slová, ktoré 
vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý je vo mne, koná svoje skutky.“ (J 14,10) Pozrime sa na 
Ježišove modlitby, s akou odovzdanosťou sa kladie do rúk nebeského Otca: „avšak nech sa stane nie moja vôľa, 
ale Tvoja.“ (L 22,42) Keď vidíme, ako sa modlí celé hodiny, vtedy začneme spoznávať Jeho chudobu duchom, 
Jeho úplnú závislosť na Bohu. 
 Toto je teda význam slov „Blahoslavení chudobní v duchu.“ Byť takým človekom – to znamená: zbaviť 
sa pýchy, sebaistoty, sebadôvery a byť si úplne vedomý toho, že pred Bohom nie som ničím, že som na Ňom 
úplne závislý v každom ohľade – v živote i pri smrti. Znamená to, že ak sme sa stali kresťanmi, nebudeme sa 
viacej spoliehať na to, čím sme od prirodzenosti, nebudeme budovať na tom, čo sme získali a poznali, nebudeme 
si zakladať na sláve, peniazoch a univerzitách, lebo to všetko pred Bohom sú „smeti“, ako to označil apoštol 
Pavel. Ak si uvedomíme, že pred Bohom sme skutočne úbohí, padnime na kolená a prosme o Jeho milosť aj pre 
práce v tomto roku slovami: Pane, nemám nič, čo by som Ti mohol priniesť, ale úplne sa spolieham na Teba. 
Amen.  
 

Modlitba: 
 Milostivý náš Bože! V pokore svojho srdca padáme pred Tebou a uvedomujeme si svoju úbohosť 
a nehodnosť, uvedomujeme si, ako sme závislí každého dňa na Tebe, na Tvojej milosti a na Tvojom požehnaní. 
Odpusť nám, keď neraz v našom živote vládne pýcha, sebavedomie, túžba po moci a egoizmus, ktorý Ti nedáva 
možnosť, aby si nás formoval k obrazu Svojmu. Vidíme to aj v cirkvi, u samotných vrcholných predstaviteľov. 
Vkladáme ich do Tvojich rúk. Nedovoľ, aby svojím konaním ďalej vrhali zlé svetlo do Tvojej cirkvi, ale otvor im oči, 
aby spoznali svoju nehodnosť a závislosť na Tebe. Duchom svojím Svätým nás obnov, aby sme naďalej rástli v 
poznávaní Ježiša Krista, ktorý zvíťazil nad hriechom a ktorý má moc zvíťaziť nad ním i v našom živote. Odpusť 
nám, keď v minulom roku sme Ti neraz nedovolili, aby si nás budoval. Daj nám silu v tomto roku vložiť sa do 
Tvojich rúk s dôverou, očakávajúc na Tvoju pomoc a požehnanie, aby sme boli použiteľní v tomto svete pre rast 
kráľovstva Božieho. Vypočuj nás, drahý Bože, keď k Tebe spoločne voláme: 

Otče náš, ktorý si v nebesiach! 
 Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš 
každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojím! I neuvoď nás do 
pokušenia! Ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky. 

Sláva Bohu: Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. 
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Úvod 
 

 Pri pohľade na rok 2016 sa človeku mnohé veci objavujú pred očami, zvlášť, keď si ich začnem 
pripomínať listovaním vo svojom osobnom kalendári. Vtedy sa mi ako film v mysli objavujú rôzne 
udalosti a príbehy, ktoré človek zažil. Niektoré boli milé, povzbudivé a radostné, no prišli i chvíle, ktoré 
neboli až také príjemné.  

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok hoci má svoju právnu subjektivitu, predsa svojím 
poslaním nie je samostatná jednotka, ktorej by sa netýkali záležitosti, odohrávajúce sa na úrovni 
seniorátu, dištriktu či celej ECAV, zvlášť, ak zborový farár pôsobí v rôznych grémiách cirkvi. 
 Rád by som sa pozrel na uplynulý rok očami biblického textu: „Blahoslavení chudobní v duchu, 
lebo ich je nebeské kráľovstvo.“ Keď si uvedomujem, čo tento text znamená, tak neraz sa mi chce 
plakať, pretože čoraz viacej vnímam a zároveň sa presviedčam o tom, že ako cirkev, od tých najvyšších 
predstaviteľov počnúc, sme stratili zo zreteľa, čo to znamená byť chudobní v duchu. Presne pravý opak 
sa nám dostáva do cirkvi, a tak táto cirkev nemôže byť ani požehnaním pre spoločnosť, dokým si 
neuvedomíme tú skutočnosť, že nie moje plány, vízie a mocenské chúťky sa majú realizovať v cirkvi, 
ale Božie plány, ktoré sú dokonalé a prinášajú požehnanie ako pre jednotlivca, tak i pre cirkev a celú 
spoločnosť. Mocenské boje, ktoré prebiehajú v cirkvi, hoci by sa niekto na tomto konštatovaní 
pohoršoval a  dal mi možno napomenutie či disciplinárne konanie, absolútne nezodpovedajú tomuto 
blahoslavenstvu. Stačí si len prečítať každý týždeň Evanjelický posol spod Tatier, ktorý je svojou 
úrovňou obrazom toho, v akom stave sa nachádza naša cirkev.    
 Blahoslavenstvá, ktoré Ježiš povedal, by mali charakterizovať život kresťana a tak aj život 
cirkvi. Vtedy je cirkev prínosom pre spoločnosť a stáva sa morálnou autoritou, keď sú predovšetkým na 
nej jasne viditeľné Ježišove blahoslavenstvá. Ale čo vidno na našej ECAV? Mediálne kauzy, ktoré sme 
mali bohaté v minulom roku, nám neprispeli k dôvere a morálnej autorite v spoločnosti. Neprispeli ani 
k vnútornému pokoju. Bratia farári, ktorí sú už viac rokov v službe cirkvi, alebo na dôchodku, konštatujú, 
že toľko nepokoja, ktorý vyústil do disciplinárnych konaní, trestných oznámení a nevraživosti ešte v 
tejto cirkvi nebolo. A tak ECAV na Slovensku naplno potrebuje prežiť tú skutočnosť, o ktorej hovorí prvé 
blahoslavenstvo: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“ Reformačný rok, do 
ktorého sme vstúpili, je k tomu dobrou a vhodnou príležitosťou.  
 No v prvom rade je potrebné začať od seba. Reformácia to nie je o okázalých slávnostiach 
a prezentácii toho, čo všetko nám v cirkvi funguje. Reformácia je predovšetkým o sebareflexii vo svetle 
Božieho slova a o následnom pokání. Nikto z nás nemôže prirodzenou cestou uskutočniť 
blahoslavenstvá vo svojom živote, tak ako ich povedal Ježiš Kristus. Duchovné kvality, ktoré sa nám 
ponúkajú prostredníctvom blahoslavenstiev, sú pre nás darom, o ktorý je potrebné prosiť pre svoj život. 
V Ježišových blahoslavenstvách nejde o prirodzené vlastnosti, ale o duchovné kvality, ktoré môžeme 
prijať pôsobením Ducha Svätého v nás. Som vďačný Pánu Bohu, že mnohí aj z nášho cirkevného zboru 
vnímajú toto blahoslavenstvo a podľa neho aj žijú. To vidno nielen na ich duchovnom živote, ale aj na 
obeti, ktorú prinášajú pre spoločenstvo cirkvi v službe pre svojich bratov a sestry.    
 Každý jeden z nás, bez ohľadu na to, čím podľa prirodzenosti sme, máme byť kresťanmi podľa 
blahoslavenstiev. A nielenže máme nimi byť, ale nimi i môžeme byť. To je sláva Kristovho evanjelia. 
Evanjelium Ježiša Krista môže aj z toho najpyšnejšieho človeka urobiť človeka, ktorý je chudobný 
duchom. Ak žijeme podľa blahoslavenstiev, tak potom na našom živote jasne vidno rozdiel od života 
nekresťana. No tento rozdiel v dnešnej pluralitnej spoločnosti nám svet akoby zotrel. On si našiel 
prístup do cirkvi prostredníctvom nás ľudí a hriechu, a tak cirkev zosvečtela. Rozlíšenie medzi 
kresťanom a nekresťanom dnes nie je také zreteľné, akoby sa žiadalo. Cirkev zažívala časy, keď tento 
rozdiel bol oveľa viac viditeľnejší. 
 Slávou Kristovho evanjelia je, keď cirkev sa absolútne od sveta odlišuje. Ľudia sú tak stvorení, 
aby jej posolstvu naslúchali, hoci to robia niekedy so značnou nechuťou. A vtedy prichádza obživenie. 
A to isté musí platiť aj o nás ako jednotlivcoch. My sa nemáme podobať tomuto svetu, my musíme byť 
čo najviac odlišní od tohto sveta. To znamená, že našou ambíciou by malo byť čo najviac sa podobať 
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Kristovi. Čím viacej sa mu budeme podobať, tým viacej sa budeme líšiť od každého, kto nie je 
kresťanom. Naši predkovia takto dokazovali svoju vieru. Skúsme to aj my ako potomkovia tých, ktorí si 
budú tohto roku pripomínať 300. výročie pamiatky posvätenia Dreveného artikulárneho kostola. 
 Správa, ktorú vám predkladám a štatistické údaje, ktoré sú v nej sumarizované, sú do značnej 
miery svedectvom o tom, do akej miery sme sa prispôsobovali tomuto svetu a ako sme vo svojom živote 
boli ochotní prijímať duchovné bohatstvo blahoslavenstva: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je 
nebeské kráľovstvo.“ Uvedomujem si, že prijať túto duchovnú kvalitu, aby prinášala v našom živote 
a následne aj v spoločenstve cirkevného zboru bohaté ovocie, si vyžaduje určitú obeť. No bez tejto 
obete to nejde. Aj Pán Ježiš nám hovorí: „Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som 
krotký a pokorný v srdci, a nájdete si odpočinutie duše (Mt 11,29).“ Sami zvážte, do akej miery sme boli 
v cirkevnom zbore ochotní túto obeť priniesť. Apoštol Pavel v liste Rímskym nám hovorí: „Prosím vás 
teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, vašu 
rozumnú službu Bohu (R 12,1).“ To dokážeme vtedy, keď sa staneme chudobní v duchu.   
 

  
1.  Bohoslužobný život zboru 

 
a) Služby Božie 
 Nie je náhoda, že Pán Ježiš kázeň na hore začína blahoslavenstvami. Prostredníctvom nich 
chce nám poukázať na jednu dôležitú skutočnosť. Kresťan, ktorý prijal pre svoj život evanjelium Ježiša 
Krista, tak taký kresťan je blahoslavený a toto blahoslavenstvo by sa malo odzrkadľovať v celom jeho 
živote, v jeho konaní i v správaní. Inak by sme mohli povedať, že slovo „blahoslavený“ charakterizuje 
kresťanstvo. Kresťanská cirkev a spoločenstvo kresťanov by malo byť blahoslavené – šťastné. No pri 
pohľade na súčasný stav cirkvi vo svete a nehovoriac už o ECAV na Slovensku, vôbec nemáme dojem, 
že by cirkev svojím svedectvom viery vyjadrovala práve túto skutočnosť.  
 Jedným zo zdrojov, kde človek môže čerpať pre svoj duchovný život blahoslavenstvo, je 
nedeľa. Spoločenstvo cirkvi, ktoré sa stretáva v deň Kristovho vzkriesenia, robí tak nielen kvôli tomu, 
aby si pripomínalo túto vzácnu udalosť, ale aby sme sa predovšetkým navzájom posilňovali, budovali vo 
viere, a tak mocneli v známosti Božej – prežívali tú skutočnosť, čo to znamená byť blahoslavený. 
Nedeľné spoločenstvo, prežité spolu s ostatnými bratmi a sestrami by malo byť pre každého kresťana 
nesmiernym šťastím. Každému jednému pokrstenému človeku by malo záležať na tom, aby sa stal 
účastníkom tohto spoločenstva, pretože spoločenstvo bratov a sestier, v ktorom sa zvestuje slovo Božie 
a prisluhujú sa sviatosti a ktorého hlavou je Ježiš Kristus, ho robí šťastným. Podľa nelichotivých 
štatistík, nedeľné bohoslužby sú pre väčšinu kresťanov utrpením. A tak sa ich radšej ani nezúčastňujú. 
Takýto je obraz súčasného kresťanstva v spoločnosti, ale rovnako aj obraz nášho cirkevného zboru. 
Pokiaľ sa čas trávený v spoločenstve cirkvi pre nás nestane dobre investovaným časom, šťastným 
časom, tak ľudia na tejto zemi a ani v našej spoločnosti nebudú žiť šťastný život a nič zásadného sa 
vôkol nás nezmení.  

Kde sú dnes ľudia šťastní? Kde radi trávia svoj čas, keď to nie je spoločenstvo cirkvi? Ku komu 
si dnes ľudia pestujú vzťah, keď to nie je Boh a spoločenstvo bratov a sestier? Šťastie, to je veľký 
pojem a stojí pred ľuďmi ako trvalý objekt ich snaženia. Celý svet túži po šťastí, ale je smutné ho 
pozorovať, akými cestami ho ľudia hľadajú. Ak by som to zúžil len na okruh cirkevného zboru, tak či tak 
mám hlavu v smútku pri pohľade na viac ako 80% ľudí, ktorí šťastie hľadajú mimo Boha, mimo 
spoločenstva cirkvi. Ale to je cesta, ktorá vedie človeka v konečnom dôsledku do biedy. Ona sa môže 
zdať peknou, slušnou, poctivou či dokonca humanistickou. To všetko robí ľudí šťastnými iba na čas, no 
v konečnom dôsledku to zväčšuje ich biedu a problémy. Túto skutočnosť mnohí dnes nechcú pochopiť 
a ani prijať.  

Hriech vždy človeku ponúka šťastie, akúsi výnimočnosť. V ušiach mi ustavične rezonujú slová 
diabla, pri prvom pokúšaní človeka: „ ... a budete, ako Boh,... (1M 3,5).“ Hoci hriech ponúka človeku 
šťastie, vždy ho vedie k nešťastiu a do konečnej biedy a zúfalstva. Boh nám však nedáva šťastie, ktoré 
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by nás malo ničiť, ale šťastie, ktoré buduje človeka. Ak chceš byť šťastný, tak Ježiš nám hovorí: Tu je 
cesta. Príď do spoločenstva cirkvi, počúvaj Božie slovo, prijmi Ježiša Krista do svojho života, zdieľaj 
spoločenstvo so svojimi bratmi a sestrami, nechaj sa nimi povzbudiť, ale i druhých povzbudzuj a budeš 
blahoslavený – šťastný.  

 

KKEEŽŽMMAARROOKK:: 
 Služby Božie v Kežmarku sa konali pravidelne každú nedeľu a každý cirkevný sviatok. Od 
Nového roka po  5. nedeľu po Sv. Trojici (26. 06. 2016) sme sa stretávali v Novom kostole. Od sviatku 
Petra a Pavla (29. 06. 2016) po 16. nedeľu po Sv. Trojici (11. 09. 2016) sme prichádzali do Dreveného 
artikulárneho kostola. Od 18. nedele po Sv. Trojici (25. 09. 2016) 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. Výnimočne sa tento čas 
upravuje iba pri slávnostných príležitostiach, ktoré sú spojené s nejakou pripomienkou cirkevného 
výročia. Počas 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. 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 o jedenkrát 
menej ako v roku 2015.  

V úrade seniora Tatranského seniorátu som v roku 2016 nastúpil do posledného roku 
šesťročného funkčného obdobia, ktoré mi končilo 28. augusta 2016. Do tohto času mi z pozície seniora 
Tatranského seniorátu vyplývali rôzne služobné povinnosti, ktoré boli dôvodmi na zastupovanie 
v domácom cirkevnom zbore. Počas jednotlivých nedieľ sa vystriedali pri mojom zastupovaní 
nasledovní bratia farári a sestry farárky  

 

 Dátum Nedeľa Zastupujúci 

1. 06. 01. 2016 Zjavenie Krista Pána Ľubomíra Mervartová, kaplánka TAS 

2. 24. 01. 2016 Deviatnik Ľubomíra Mervartová, kaplánka TAS 

3. 03. 04. 2016 1. nedeľa po Veľkej noci Ľubomíra Mervartová, kaplánka TAS 

4. 10. 04. 2016 2. nedeľa po Veľkej noci Ľubomíra Mervartová, kaplánka TAS 

5. 29. 05. 2016 1. nedeľa po Sv. Trojici Ľubomíra Mervartová, kaplánka TAS 

6. 29. 06. 2016 Petra a Pavla Ľubomíra Mervartová, kaplánka TAS 

7. 03. 07. 2016 6. nedeľa po Sv. Trojici Ľubomíra Mervartová, kaplánka TAS 

8. 05. 07. 2016  Cyril a Metod Ľubomíra Mervartová, kaplánka TAS 

9. 10. 07. 2016 7. nedeľa po Sv. Trojici Viktor Sabo, vojenský duchovný 

10. 07. 08. 2016 11. nedeľa po Sv. Trojici Viktor Sabo, vojenský duchovný 

11. 14. 08. 2016 12. nedeľa po Sv. Trojici Viktor Sabo, vojenský duchovný 

12. 11. 09. 2016 16. nedeľa po Sv. Trojici Ľubomíra Mervartová, kaplánka TAS 

13. 06. 11. 2016 24. nedeľa po Sv. Trojici Viktor Sabo, vojenský duchovný 

 
 V cirkevnom zbore sme v uplynulom roku už tradične prijali zvesť slova Božieho z úst brata 
farára Miroslava Erdingera a to na 10. nedeľu po Sv. Trojici (31. 07. 2016) – tzv. nedeľu kajúcu. Brat 
farár Miroslav Erdinger ukončil svoje pôsobenie v Cirkevnom zbore ČCE Praha-Kobylisy, vzhľadom na 
to, že bol zvolený za zborového farára v Cirkevnom zbore ČCE Mělník. 
 Slovom Božím pri 230. výročí pamiatky posvätenia chrámu Božieho v Ľubici, ktorá sa 
uskutočnila 18. septembra 2016 na 17. nedeľu po Sv. Trojici, nám poslúžil dôstojný brat biskup Mgr. 
Slavomír Sabol. 16. 10. 2016 na 21. nedeľu po Sv. Trojici sme si pripomenuli slávnostnými službami 
Božími 110. výročie prevozu Imricha Thököliho. Zvesťou slova Božieho pri tejto príležitosti nám poslúžil 
emeritný biskup Východného dištriktu Mgr. Igor Mišina.  
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Na nemeckých ekumenických službách Božích (25. 06. 2016) v rámci Karpatsko-nemeckých 
dní zvesťou slova Božieho poslúžil dôstojný brat biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku Mgr. 
Slavomír Sabol a rímskokatolícky farár z Vrbova Andrej Legutky.  

Priemerná účasť na nedeľných službách Božích v Kežmarku v roku 2016 bola 108 
poslucháčov. Oproti minulému roku sa nám návštevnosť znížila o 9 poslucháčov.   

Ľudia na rozdiel od zvierat majú pomerne slabé inštinkty a sú veľmi málo biologicky predurčení 
pre život v konkrétnom prostredí. Človek nemá krídla, plutvy ani srsť, ostré pazúry, zobák či klepetá. 
Máme veľmi slabé zmysly v porovnaní so psami, mačkami či netopiermi. Človek zle počuje, vidí a skoro 
nič necíti. No napriek tomu sme neobyčajne prispôsobiví. Keďže nemáme svoje prirodzené prostredie, 
tak si ho musíme vytvoriť. Sme schopní osídliť celú zemeguľu, žiť na polárnom kruhu i v rovníkových 
oblastiach. Sme schopní kdekoľvek sa zabývať, pretože si svoj prirodzený svet vytvárame sami.  

Človek je teda voči svojím biologickým danostiam relatívne slobodný. No hoci túži po slobode, 
aby bol jeho život šťastný, tak neraz sloboda je pre nás „desivá“, pretože nás vrhá do etických dilem, 
existencionálnych kríz a núti človeka rozhodovať sa a voliť. K takýmto voľbám človek nevyhnutne 
potrebuje spoľahlivé vodítka. Potrebuje vedieť, čo si má myslieť a ako jednať. Preto je tu náboženstvo, 
preto je tu cirkev, ktorá sa stretáva v nedeľu a predkladá pred človeka určité normy, spôsob života, 
hodnotové princípy, ktoré človeka robia šťastným, po čom od nepamäti túži. 

Na jednej strane vidíme nesmiernu túžbu človeka po šťastí. Na druhej strane sa nám ponúka 
spôsob, ako šťastie dosiahnuť – respektíve ako prijať šťastie pre svoj život, no vo svojej slobode nie 
sme ochotní sa podrobiť týmto pravidlám, pretože ich vnímame ako zväzujúce a zotročujúce. Ak chce 
človek dosiahnuť skutočné šťastie, bez ohľadu na to, čím vo svojej prirodzenosti je, mal by sa stať 
kresťanom podľa blahoslavenstiev. Nielenže človek má byť kresťanom, ale ním aj môže byť. Evanjelium 
Ježiša Krista má moc meniť človeka. Len my mu to musíme dovoliť. Už som povedal, že človek vo 
svojej podstate je neobyčajne prispôsobivý. Ak sa prispôsobíme pravidlám blahoslavenstiev, tak potom 
uvidíme tú úžasnú zmenu nielen vo svojom živote, ale aj v živote cirkvi a spoločnosti. 

Bez spoločenstva cirkvi, ktorá sa predovšetkým stretáva na nedeľných bohoslužbách, to nejde. 
Bez poznania toho, čo znamenajú Kristove slová: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské 
kráľovstvo.“, to nejde. Iba vtedy, keď si človek pred Bohom uvedomí svoju chudobu, keď si uvedomí to, 
že nemá čo Bohu predložiť a prijme to, čo mu Boh ponúka skrze svoje slovo a sviatosti, tak sa stáva 
blahoslaveným – šťastným. A to predovšetkým počujeme v nedeľu na bohoslužbách a keď 
pristupujeme k stolu Pánovmu a vyznávame hriechy. Ale koľkí túžime i v našom cirkevnom zbore, aby 
sme boli chudobní v duchu a tak blahoslavení? Byť chudobný v duchu, to nie je populárne, pretože to 
znamená vzdať sa svojho „ja“, svojej vôle a prijať pre svoj život Božie „ja“, Božie pravidlá. 

Dnešný svet predovšetkým zdôrazňuje spoliehanie sa na seba a sebarealizáciu. Ak sa chceš 
v živote presadiť, tak si ver. Táto predstava riadi život ľudí od nepamäti. Čo je napríklad podstatou 
dobrého obchodu podľa moderných predstáv? Je to vyvolanie dojmu dôvery. Chceš mať úspech, tak 
vyvolaj dojem, že si mužom úspechu. To je princíp, podľa ktorého beží život v súčasnej dobe. Ver sebe, 
presaď sa, preraz, realizuj schopnosti, ktoré v tebe driemu, aby ich poznal celý svet. Ale prináša toto 
všetko šťastie do života človeka? Možno do určitého času, ale v konečnom dôsledku nás to vedie do 
záhuby, pretože evanjelium Ježiša Krista nám hovorí presne pravý opak: „Blahoslavení chudobní 
v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské.“ Keď si toto uvedomíme, a keď zatúžime po takomto šťastí, tak 
aj počet ľudí na nedeľných bohoslužbách bude iný, pretože odrazu začneme vnímať, čo má skutočnú 
hodnotu pre život človeka a čo tú hodnotu nemá, aj keď sa tvári ako hodnota.   

Priemerná účasť na všetkých, teda bežných nedeľných, slávnostných a iných službách Božích 
v roku 2016 bola 107 poslucháčov, čo je menej o desať poslucháčov ako v roku 2015. Ak by sme mali 
vyjadriť návštevnosť v percentách z prihlásených členov cirkevného zboru, ktorých evidujeme 772 k 31. 
decembru 2016 vrátane fílií, tak služieb Božích sa zúčastňuje 19,17% členov zboru.  
 Texty k zvesti slova Božieho som si vyberal podľa agendálneho poriadku alebo vlastného uváženia 
k téme danej nedele. Je prirodzené, že svojimi kázňami reagujem na dianie vo svete, v  spoločnosti, v cirkvi, 
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ale i v našom cirkevnom zbore. Božie slovo nám predsa hovorí do konkrétnych situácií a len na nás zostáva, 
do akej miery sme ochotní prijať toto slovo a rešpektovať ho v každodennom živote. 
 Na starozmluvné texty zaznela kázeň 19x, na evanjeliové 33x a na epištolické 14x. Čítané a 
spievané liturgické texty boli vyberané podľa Tranovského kalendára, v ktorom na každú nedeľu je určený 
poriadok čítania biblických textov. Služby Božie počas celého roka sa konali v súlade s Chrámovou agendou 
okrem niekoľkých výnimiek, ktoré sa uskutočnili podľa charakteru nedele:  

Predpôstna nedeľa (07. 02. 2016) – uskutočnil sa výročný zborový konvent za rok 2015; Nedeľa 
Cantate (24. 04. 2016) – s vystúpením spevokolu; Nedeľa po Vstúpení (08. 05. 2016) – Nedeľa matiek 
s vystúpením detí z nedeľnej besiedky,  1. slávnosť svätodušná (15. 05. 2016) – konfirmácia v Novom 
kostole; 14. nedeľa po Sv. Trojici (28. 08. 2016)  – začiatok školského roka s vystúpením detí; 20. nedeľa po 
Sv. Trojici (9. 10. 2016) – poďakovanie za úrody zeme.  

Večerné pôstne a adventné služby Božie sa konali vo štvrtok o 1800 hodine v auditóriu lýcea 
s priemernou účasťou 25 ľudí, čo je o troch poslucháčov menej ako v roku 2015. 

Pôstny modlitebný týždeň sa v našom cirkevnom zbore minulého roku uskutočnil v čase od 22. 
-26. februára 2016. Jednotlivým zamysleniami nám poslúžil domáci brat farára Roman Porubän. Téma 
pôstneho modlitebného týždňa bola: Pád do hriechu a jeho následky. Počas jednotlivých večerov sme 
spoločne uvažovali nad témami: 1) Pokušenie a pád; 2) Odhalenie priestupku; 3) Trest; 4) Kain a Ábel; 
5) Následky bratovraždy. Priemerná účasť na pôstnom modlitebnom týždni bola 35 poslucháčov, čo je 
o troch poslucháčov viac ako v roku 2015. 

V adventnom modlitebnom týždni (05. – 09. 12. 2016) sme sa zamýšľali nad témou: 
Neočakávané zmeny pri stretnutí s Ježišom. Počas piatich večerov nám na jednotlivé témy poslúžili 
zvesťou slova Božieho bratia farári z Tatranského seniorátu: 1) Ježiš mení rezignáciu na naplnenie – 
Roman Porubän; 2) Ježiš mení smútok zo smrti na radosť – Ján Matis;  3) Ježiš mení chuť po moci na 
odovzdanú službu – Daniel Midriak; 4) Ježiš mení odsúdenie na odpustenie – Tibor Molnár; 5) Ježiš 
mení opustenosť na spoločenstvo – Eva Germanová. Priemerná účasť na adventnom modlitebnom 
týždni bola 28 poslucháčov, čo je o siedmich menej ako v roku 2015. 

Služby Božie v Domove dôchodcov Náruč sa konali každý druhý utorok v mesiaci s priemernou 
účasťou 12 poslucháčov, čo je o jedného menej ako v roku 2015. Týchto služieb Božích sa zúčastňujú 
obyvatelia domova dôchodcov v priemere deväť ľudí a troch poslucháčov tvoria naše sestry zo zborovej 
diakonie. V rámci týchto služieb Božích tu bola prislúžená trikrát Večera Pánova, a to v pôste, po 
Kajúcej nedeli a v advente. Na službách Božích v domove dôchodcov ma jedenkrát zastupovala sestra 
farárka Ľubomíra Mervartová.  

Nemecké služby Božie sa v našom cirkevnom zbore konali v minulom roku jedenkrát, a to pri 
príležitosti karpatsko-nemeckých dní 26. júna 2016. Zvesťou slova Božieho nám poslúžili dôstojný brat 
biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol a rímskokatolícky farár Andrej Legutky.  

Organovým sprievodom počas celého roka nás sprevádzal Roman Uhlár, ktorý zostal 
v cirkevnom zbore jediným kantorom a túto službu vykonáva nielen v Kežmarku, ale aj na všetkých 
filiálkach. Vzhľadom na to, že pracuje v Košiciach, na pôstnych a adventných večierňach a modlitebnom 
týždni nám poslúžil organovým sprievodom brat farár Roman Porubän. 

Od počiatkov stredoveku patrí organová hudba k bohoslužobnej liturgii. Svedčia o tom mnohé 
diela organovej literatúry, ktoré sú zároveň hudobným duchovným pokladom našej cirkvi. Bachova 
organová tvorba natoľko zviditeľnila Evanjelickú cirkev vo svete, že jeho diela sa hrávajú nielen 
v protestantských kostoloch, ale aj v Rímskokatolíckej cirkvi. Dobrá kázeň, kvalitná cirkevná hudba 
a Božie požehnanie, to skutočne umocňuje vieru človeka, ktorý potom prichádza domov z bohoslužieb 
oslovený. Kežmarok za posledné roky mal „šťastie“ na dobrých kantorov. Týmto sa chcem poďakovať 
i súčasnému kantorovi Romanovi Uhlárovi, ktorý obetuje svoj čas nielen pri hudobnom stvárňovaní 
bohoslužieb, ale rovnako aj pri sprevádzaní zborového spevokolu.  

Vo svojich modlitbách myslime aj na nášho bývalého a dlhoročného kantora Petra 
Duchnického, ktorý sa vrátil na konci septembra z ústavnej liečby z Plešivca. Prosme Pána Boha, aby 
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jeho zdravotný stav sa stabilizoval a vo svojom živote mohol byť užitočný v oblasti kompozície, ale 
i kantorskej služby.  
 K bohoslužobnej činnosti neodmysliteľne patrí i služba kostolníčky, ktorú v cirkevnom zbore 
vykonáva 12 rokov sestra Božena Ferencová. Aj táto služba je náročnou službou, hoci ju neraz berieme 
ako samozrejmosť. I za túto službu sa jej chcem v mene predsedníctva cirkevného zboru poďakovať 
a popriať jej pevné zdravie, trpezlivosť a Božie požehnanie.  

 

K Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kežmarok patrí  8 fílií, a to:   

 

VVEEĽĽKKÁÁ  LLOOMMNNIICCAA:: 
 V roku 2016 sa v tejto fílii konali služby Božie pravidelne každú druhú nedeľu o 1030 h. s priemernou 
účasťou 14 poslucháčov, čo je o troch poslucháčov viacej ako v roku 2015. Na bohoslužbách sme sa 
spoločne stretli 16-krát, čo je o dvanásťkrát menej ako v roku 2015. Posledné bohoslužby vo filiálke Veľká 
Lomnica sa uskutočnili na 18. nedeľu po Sv. Trojici (25. 09. 2016) vzhľadom na to, že na interiéri kostola 
a sakristie prebiehali rekonštrukčné práce. Od tejto nedele až doposiaľ sa služby Božie uskutočňujú vo 
filiálke Huncovce.  

V minulom roku v rámci služieb Božích bola na tejto filiálke prislúžená 1-krát sviatosť Večere 
Pánovej. Dary milosti pri stole Pánovom prijalo 5 ľudí (1M + 4Ž)  

Srdečne sa chcem poďakovať manželom Wenczelovcom za kostolnícku službu, ktorá si tiež 
vyžaduje veľkú obetavosť týkajúcu sa nielen otvárania a zatvárania kostola, ale aj kosenia kostolnej záhrady 
a udržiavania poriadku. Organovým sprievodom vo Veľkej Lomnici nám poslúžil počas celého roka Roman 
Uhlár. 

 

HHUUNNCCOOVVCCEE:: 
 Služby Božie v tejto filiálke sa v uplynulom roku začali konať na Poďakovanie za úrody zeme 
(09. 10. 2016). V rámci služieb Božích deti z Ľubice poslúžili pripraveným programom a piesňou. 
V uplynulom roku sme sa vo filiálke Huncovce k počúvaniu Božieho slova stretli 8-krát. Služby Božie sa 
tu konali od Poďakovania za úrody zeme každú druhú nedeľu o 1030 h. V rámci služieb Božích bola 2-
krát prislúžená sviatosť Večere Pánovej, ktorej sa zúčastnilo 31 ľudí (12M + 19Ž).  

 

SSTTRRÁÁNNEE  PPOODD  TTAATTRRAAMMII:: 
V minulom roku sa v tejto filiálke konali bohoslužby osemkrát, čo je o 1-krát viac ako v roku 2015. 

K počúvaniu Božieho sme sa stretávali na: 1. pôstnu nedeľu (14. 02. 2016); II. slávnosť Veľkonočnú (28. 03. 
2016); Svätú Trojicu (22. 05. 2016); 9. nedeľu po Sv. Trojici (24. 07. 2016); 16. nedeľu po Sv. Trojici (11. 09. 
2016); 22. nedeľu po Sv. Trojici (23. 10. 2016); 2. nedeľu adventnú (04. 12. 2016) II. slávnosť vianočnú (26. 
12. 2016) V priemere sa týchto bohoslužieb zúčastnilo 15 ľudí, čo je o dvoch ľudí menej ako v roku 2015. 
V rámci služieb Božích na 1. nedeľu pôstnu tu bola prislúžená aj sviatosť Večere Pánovej.  

V uplynulom roku sa uskutočnila z kostola jedna pohrebná rozlúčka so sestrou Izoldou Mrozekovou, 
dlhoročnou pokladníčkou vo filiálke Stráne pod Tatrami, ktorú Pán života a smrti odvolal z tejto časnosti po 
dlhej chorobe 2. októbra 2016 vo veku  nedožitých 76. rokov na večnosť. Posledná rozlúčka so zosnulou sa 
uskutočnila 4. októbra 2016 o 1300 h. z kostola.  

 

RRAAKKÚÚSSYY:: 
Vo filiálke Rakúsy sa služby Božie v minulom roku nekonali. 

 

ĽĽUUBBIICCAA:: 
 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 jedenkrát viacej ako v roku 2015. Priemerná 
účasť na nedeľných službách Božích v Ľubici bola 27 ľudí, čo je o dvoch ľudí menej ako v roku 2015 
Priemerná účasť na všetkých bohoslužbách nedeľných i sviatočných bola 36 ľudí. Na tento matematický 
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priemer mala vplyv slávnosť – 230. výročie pamiatky posvätenia kostola, ktorej sa zúčastnili aj 
Kežmarčania vzhľadom na to, že v Kežmarku služby Božie v tú nedeľu neboli.  
 Ako po iné roky, aj tohto roku deti, ktoré navštevujú hodiny náboženskej výchovy na Základnej 
škole v Ľubici, pripravili program na Pamiatku posvätenia chrámu (18. 09. 2016) a na Štedrý večer (24. 
12. 2016). V rámci služieb Božích tu bola prislúžená 7x Večera Pánova . Dary milosti prijalo 178 ľudí, čo 
je oproti roku 2015 o 27 ľudí menej (70 M + 108 Ž).  

Kostolnícku službu v tejto fílii vykonávajú manželia Jendrušákovci, za čo im srdečne ďakujem. 
Táto služba si vyžaduje, aby jej človek obetoval zo svojho osobného voľna značný čas. Sme vďační, že 
sa tejto služby zhostili a už niekoľko rokov ju v zodpovednosti pred Bohom a ľuďmi konajú. V mene 
predsedníctva cirkevného zboru im prajem veľa Božieho požehnania a zdravia ako toho telesného, 
potrebného k tejto službe, tak i toho duchovného, potrebného k životu časnému i tomu večnému. 

Pokladníckou službou nám slúžia dlhé roky sestry Janka a Vierka Siskové, za čom im tiež patria 
úprimné slová vďaky. Nech ich Pán Boh naďalej dáva dostatok sily a múdrosti k spravovaniu aj 
finančných milodarov, ktoré sa v tejto filiálke vyzbierajú.  
 Organovým sprievodom počas minulého roku tu poslúžil Roman Uhlár.  

VVRRBBOOVV:: 
 V minulom roku sa v tejto filiálke nekonali služby Božie.  

 

TTVVAARROOŽŽNNÁÁ:: 
 V minulom roku sa tu nekonali služby Božie. 

 

ŽŽAAKKOOVVCCEE:: 
 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 2016 sme pokračovali rozoberaním starozmluvnej knihy 
Jóbovej. Od druhej kapitoly sme sa postupne zaoberali Jóbovými priateľmi Elifázom, Bildadom 
a Cófarom, ktorí Jóba prišli potešiť v jeho ťažkom utrpení. Každý jeden z nich sa postupne prihováral 
Jóbovi a každý z nich hľadal príčinu nešťastia, ktoré Jóba postihlo. Všetci sa zhodli na tom, že Jób sa 
musel niečím previniť voči Pánu Bohu, keď ho Boh takýmto spôsobom trestá. No Jób odmieta túto 
konštrukciu a nie si je vedomý toho, že by sa nejakým zásadným spôsobom bol previnil voči Pánu 
Bohu. Ak nie on, tak to potom boli jeho deti. To bola ďalšia výčitka, ktorá pochádzala z Bildadových úst.  
 Problematika utrpenia v Jóbovej knihe je náročná nielen na prípravu jednotlivých biblických 
hodín, ale aj na samotné zorientovanie sa v tejto biblickej knihe. No na druhej strane nám Jóbova kniha 
poukazuje aj na tú skutočnosť, čím všetkým človek prechádza na ceste viery. Povedané slovami nášho 
kázňového textu: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“ Až keď Jób 
vyprázdnil svoje ja, a stal sa úplne závislým na Bohu, až vtedy začal chápať zmysel svojho utrpenia 
a postupne sa mu začínal odkrývať závoj, ktorým doposiaľ bolo zahalené jeho utrpenie.  
 Problematika utrpenia v Jóbovej knihe nás priviedla aj k tomu, ako by sme mali pristupovať 
k ľuďom, ktorí sa nachádzajú v ťažkom utrpení. Odstrašujúcim príkladom sú pre nás Jóbovi priatelia, 
ktorí sa nedokázali ani len na chvíľu vcítiť do situácie, akú Jób prežíval. V konečnom dôsledku sa mu 
stali supmi, ktorí ho prišli svojimi teologickými debatami psychicky zdeptať. Aj to sa nám môže stať pri 
pastorálnej návšteve chorého človeka. Namiesto potešenia prinášame ešte väčšiu bolesť. Dávajme si 
pozor, aby naše návštevy chorých a nemocných, ktorí sa nachádzajú v takomto utrpení, neboli pre nich 
ešte väčším utrpením. 

Pripomeňme si niekoľko medzníkov na Jóbovej ceste viery. Najprv si Jób vo svojom utrpení 
žiada smrť, pretože nevidí iného východiska zo svojej situácie, nevidí ako uniknúť svojmu utrpeniu. 
Vtedy Jób vyznáva: „Tak teda prestaň a nechaj ma, nech trochu pookrejem, kým pôjdem a nevrátim sa 
do ríše tmy a tieňov smrti (Jób 10,20.21). No vzápätí mení svoje prianie, pretože si uvedomuje, že Boh 
je všemohúci a jeho údel môže zmeniť. Vtedy počúvame vyznanie: „Kiežby si ma uchoval v podsvetí 
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a ukryl ma, kým tvoj hnev neprestane, vymeral by si mi lehotu a potom si na mňa spomenul (14,13).“ 
Vidíme, že Jób sa nakoniec nevzdáva svojho Boha, aj keď Jeho cestám nerozumie. Uvedomuje si, že 
napriek tomu, že ho jeho priatelia obviňujú z hriechu, Boh predsa najlepšie vie, či urobil niečo zlé alebo 
nie. A tak jeho nádej je týmto smerom posilňovaná. Preto môže vyznať: „Veď aj teraz – môj svedok je 
v nebesiach, ten čo sa za mňa prihovára, je na výsostiach (16,19).“ A tak v novej odvahe sa Jób obracia 
priamo na Boha, aby On sa stal jeho ručiteľom: „Veď kto by sa zveril ako ručiteľ do mojich rúk (17,3)?!“ 
a zastal sa ho. Po počiatočnej skleslosti sme svedkami toho, ako sa Jób prepracoval až k vyznaniu: „Ja 
viem, že môj Vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad prachom (19,25)!“ Vykupiteľ je teda živý a má 
posledné slovo. 

V uplynulom roku sme sa na biblických hodinách stretli 23-krát s priemernou účasťou 17 
poslucháčov, čo je o troch menej ako v roku 2015. 
 
c) Krst Svätý 
 Ježišovo verejné účinkovanie sa začalo Krstom Svätým v rieke Jordán, kde prichádza Ježiš 
Kristus, aby sa dal pokrstiť Jánom Krstiteľom. Ten sa však zdráha pokrstiť Ježiša Krista, pretože si 
uvedomuje, že Ježiš tento krst pokánia nepotrebuje. No Ježiš vstupom do rieky Jordán sa stotožňuje 
s hriešnym zástupom, prichádzajúcim za Jánom, čím nám chce povedať: Ja beriem na svoje plecia váš 
údel, údel hriešnikov, s ktorým budem kráčať až na Golgotu, aby ste nezahynuli vo svojich hriechoch, 
ale mohli mať večný život. A tak Krst Svätý nám hovorí, že mňa ako hriešnika Boh prijíma za svoje 
dieťa. Túto skutočnosť môžem prijať iba vtedy, keď si vo svojom živote opäť uvedomíme, čo to pre mňa 
znamená: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“ Ja nemám na to 
predpoklady, aby som si Krst Svätý niečím zaslúžil. Toto je Božia milosť, ktorá sa mi ponúka, a preto 
krstíme už malé deti a nie dospelých, pri ktorých iné denominačné cirkvi zdôrazňujú vieru ako 
predpoklad krstu – ako ich zásluhu. Je to hlboké nepochopenie blahoslavenstva a samotného Krstu 
Svätého.  
 Pri Ježišovom krste môžeme vnímať tri dôležité veci. Voda, hlas a holubica. Voda tečie v rieke 
Jordán. Jordán je najnižšie miesto Zeme, skoro 400m pod hladinou Stredozemného mora. V tejto 
symbolike sa skrýva niečo dôležité. Ježiš začína zdola. Začína na najnižšom bode tejto Zeme. Nijaký 
človek nemôže zostúpiť tak hlboko, aby Ježiš nezostúpil ešte hlbšie. Tým je nám povedané, nech by 
sme akokoľvek hlboko padli, Ježiš aj tam dokáže zostúpiť a podať nám pomocnú ruku.  
 Ježiš zostupuje do vody Jordánu. Skôr ako život vtečie do Mŕtveho mora, tak ako sa vlieva aj 
rieka Jordán do Mŕtveho mora, On obracia jeho prúd. Zachytáva nás, hriešnych ľudí, ktorí sa tak často 
nechávame unášať prúdom. Berie nás so sebou hore až na Golgotu, kde mocnosti diabla a smrti musia 
popustiť svoje zovretie, kde bremená sú nám sňaté a my nachádzame nový život.  
 Hlas je Otcov hlas z nebies. Hovorí Ježišovi o tom, kto je Ježiš: „Toto je môj milovaný syn, 
v ktorom som našiel zaľúbenie (Mt 3,17).“ Tieto slová sú na jednej strane adresované Ježišovi Kristovi, 
ale na druhej strane každému, kto sa necháva pokrstiť v meno Trojjedinného Boha. Tieto slová sa 
stávajú slovami pre mňa, ak skrze Krst Svätý patrím Ježišovi Kristovi. Keď sme v Kristovi, ako to apoštol 
Pavel s obľubou vyjadruje, čo je Jeho, stáva sa aj naším. Boh si nás tak v Krste Svätom vyvolil a má 
plán s naším životom.  
 Holubica je pri Ježišovom krste symbolom Ducha Svätého, ktorý zostupuje na Ježiša. Duch 
Svätý nie je holubica. Prichádza však v podobe holubice. Holubica je taký milý vtáčik, vrúcny a prítulný. 
Ak sme však príliš hluční, odlieta od nás. To je asi dôvod, prečo je nám tak ťažké porozumieť Duchu 
Svätému. Musíme sa naučiť stíšiť sa a modliť. Veľa vecí sa vtedy dá do pohybu. Odrazu sa aj nebo 
otvára nad nami a my začneme chápať, ako sa nebeský Otec chce o nás postarať a urobiť nás svojimi 
deťmi. Vtedy začíname vnímať ako chce Boží Syn z nás sňať ťarchu našich vín, aby sme sa stali 
slobodnými a narovnali si chrbát. Vtedy začíname chápať Ducha Svätého ako nášho pomocníka nielen 
pre prítomnosť chvíle, ale i budúcnosť nášho života. 
 V uplynulom roku sme v našom cirkevnom zbore pokrstili 13 detí. Z toho boli 4 chlapci, 9 
dievčat. V rámci služieb Božích sa Krst Svätý uskutočnil 6 - krát. Krst Svätý ako sviatosť má svoje 
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vrcholné miesto na bohoslužbách, pretože spoločenstvo cirkvi prijíma pokrsteného za svojho člena 
a zároveň toto spoločenstvo nesie zaň aj zodpovednosť.  
 
d) Konfirmácia 
 Konfirmačná príprava detí v minulom roku prebiehala pravidelne každý pondelok o 1500 h. 
v zborovej miestnosti v lýceu. Na hodinách postupne preberáme konfirmačnú príručku: Verím 
a sľubujem a zároveň pracujeme s Bibliou. Nechcem z roka na rok poukazovať na jeden a ten istý 
problém, ako si konfirmandi nenosia so sebou všetky potrebné vyučovanie pomôcky. Do značnej miery 
je to vizitka aj samotných rodičov, ako im záleží na príprave svojho dieťaťa ku konfirmácii. Je ťažké učiť 
niekoho orientovať sa v Biblii, keď si Bibliu so sebou nenosí. Je ťažké niekoho naučiť orientovať sa 
v Evanjelickom spevníku, keď spevník v niektorých rodinách vôbec nemajú.  

V zmysle Cirkevnoprávnych predpisov (CPP – Záväzné úpravy 4/1996 pre cirkevnozborovú 
prax) má sa každý konfirmand pravidelne zúčastňovať konfirmačného vyučovania v rozsahu 100 
vyučovacích hodín počas dvoch rokov. Súčasťou konfirmačnej prípravy je práca s Bibliou 
a s Evanjelickým spevníkom. Počas dvoch rokov by sa mal konfirmand naučiť naspamäť minimálne 30 
piesní z Evanjelického spevníka, niekoľko výpovedí z Biblie, mal by vedieť spamäti aspoň 5 Žalmov. 
Nároky na konfirmačnú prípravu sú do značnej miery zadefinované v našich CPP. Samotní rodičia ich 
však neraz spochybňujú a dieťa ospravedlňujú v tom zmysle, že je to strašne veľa, čo po nich farár 
chce, veď to ani v škole sa nemusia toľko učiť.  
 Uvedomujem si jednu dôležitú skutočnosť, že ak pri rodičoch nie je prítomné blahoslavenstvo: 
„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“, ak toto blahoslavenstvo nevidia deti 
uplatňovať vo svojej rodine, tak veľmi ťažko je im hovoriť o veciach viery, ktoré sú pre nich akoby 
rozprávkovou krajinou. To znamená, že ak deti pri svojich rodičoch nevidia, ako v ich živote koná 
evanjelium Ježiša Krista, ako ich ono usvedčuje z hriechu a ako sa tak stávajú chudobní duchom, keď 
pred Boha predstupujú s prázdnymi rukami, tak potom ťažko je chápať základné pravdy a princípy 
Kristovho evanjelia, pretože sú vzdialené realite, v ktorej žijú.  
 V uplynulom roku sa uskutočnila slávnosť konfirmácie 15. mája 2015 na I. slávnosť svätodušnú. 
Konfirmované boli 4 dievčatá. Slávnosť konfirmácie prebehla v Novom evanjelickom kostole. Chcem 
však poukázať na jednu nie celkom dobrú skutočnosť, ktorá sa stala pri tejto slávnosti. V rámci celej 
slávnosti k Večeri Pánovej pristúpilo 16 ľudí. Ak od toho čísla odpočítam konfirmandky, tak k Večeri 
pánovej okrem nich pristúpilo 12 ľudí. To číslo je na zamyslenie. Sviatosť Večere Pánovej počas 
konfirmácie neslúži iba pre konfirmandov, či pre najbližšiu rodinu konfirmandov, ale pre nás všetkých. 
Je smutné, aký príklad dávame konfirmandom, ktorí k stolu Pánovmu pristupujú po prvýkrát. Namiesto 
toho, aby sme im ukázali, že tu tvoríme spoločenstvo s Kristom, tak my sami sa od tohto spoločenstva 
odťahujeme, pretože by sme boli na bohoslužbách o 10 minút dlhšie. Žiaľ, potom sme ani my 
nepochopili o čom je prvé blahoslavenstvo: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské 
kráľovstvo.“  
  
e)  Večera Pánova 
 Pán Ježiš nám hovorí v Kázni na hore, že kresťan je jediný, koho možno označiť za 
„blahoslaveného“, to znamená „šťastného“. V tejto súvislosti má nezastupiteľné miesto sviatosť Večere 
Pánovej. Aké? Už som spomenul, že hriech, ktorý vládne vo svete, človeku ponúka šťastie, ale 
v konečnom dôsledku ho vedie do nešťastia. To nešťastie spočíva v tom, že nás oddeľuje od Pána 
Boha, od vzťahu s Ním, od vzťahu Otca a dieťaťa. Večera Pánova má preto v tomto smere 
nezastupiteľné miesto, pretože pri spovedi vyznávame svoje hriechy, prijímame odpustenie a nanovo 
zažívame radostné spoločenstvo so živým Kristom.  A tak od stola Pánovho môžeme odchádzať ako tí, 
ktorí sú blahoslavení – šťastní, lebo Boh vo svojej láske a milosti nám odpustil všetky naše hriechy, ak 
sme ich v pokore a úprimnosti svojho srdca vyznali.   
 Ak chce byť človek naozaj šťastný – blahoslavený, tak bez Večere Pánovej to nejde. Tento 
prostriedok Božej milosti potrebuje k svojmu životu každý pokrstený kresťan. Aj Martin Luther vo svojom 
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Veľkom katechizme nás vyzýva: „Kto chce byť Kristovým učeníkom, nech pamätá na sviatosť 
a zachováva ju nie z donucovania ako ľuďmi nútený, ale pretože je poslušný Kristovi a Jemu chce 
konať po vôli.“ Luther ďalej hovorí, že ten, kto dlhú dobu nepristupuje k sviatosti, potupuje sviatosť. Na 
základe blahoslavenstiev môžeme povedať, že taký človek nemôže byť blahoslavený. Práve pri stole 
Pánovom sa moja myseľ spája s Kristovou, moje „ja“ sa stáva súčasťou Božieho „ja“. Toto je tá 
skutočnosť, o ktorej hovorí Ježiš Kristus vo svojom prvom blahoslavenstve: : „Blahoslavení chudobní v 
duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“  

Večera Pánova v cirkevnom zbore v Kežmarku spolu s filiálkami sa v roku 2016 prisluhovala 
28-krát, čo je o 2-krát viac ako v roku 2015. V rámci služieb Božích v Kežmarku to bolo 10-krát, mimo 
služieb Božích 1-krát (Veľký Piatok). 3-krát dary Večere Pánovej prijali obyvatelia Domova dôchodcov 
Náruč a 3-krát sa Večera Pánova prisluhovala na stretnutí dôchodcov, ktoré organizovala ZbD CZ 
ECAV na Slovensku Kežmarok. Vo Veľkej Lomnici v rámci Služieb Božích bola prislúžená Večera 
Pánova 1-krát, v Huncovciach 2-krát, v Stráňach pod Tatrami 1-krát a v Ľubici 7-krát. 

Dary milosti v roku 2016 aj s filiálkami prijalo spolu 1027 hodovníkov (čo je o 77 hodovníkov 
menej ako v roku 2015), a to 347 mužov (o 37 menej ako v roku 2015) a 680 žien (o 40 menej ako 
v roku 2015). Doposiaľ Večera Pánova mala z roka na rok stúpajúci charakter. Už tretí rok 
zaznamenávame klesajúci charakter.  

 
 

2. Pastorizácia 

 
a) Pastorálne návštevy 
 Za uplynulý rok som urobil 73 pastoračných návštev v domácnostiach, o ktorých si vediem 
v bohoslužobnej knihe záznamy. Oproti roku 2015 je to o 1 návštevu viac . Tieto návštevy sa uskutočňujú 
podľa potreby. Väčšinou sa s rodinou stretávam pri pohrebe, krstoch, konfirmácii, sobášoch, životných 
jubileách alebo pri rôznych rodinných príležitostiach.  
 
 
b) Zborová diakonia 

Členky diakonie v počte 4 sme sa v roku 2016 snažili napĺňať poslanie zborovej diakonie. 
Vykonávali sme návštevnú službu v domácnostiach a tiež v nemocnici. Pri okrúhlych výročiach sme 
našich spolubratov a spolusestry povzbudili blahoželaním a pri osobnom stretnutí aj malou 
pozornosťou. 

Naďalej sa konali v pravidelnom čase - druhý utorok v mesiaci služby Božie v Domove 
dôchodcov Náruč, kde v súčasnosti žije 13 členov ECAV. Počas  adventu sa uskutočnilo vystúpenie 
detí a odovzdanie vianočných balíčkov. Pri príležitosti stých narodenín sestry Wawrekovej sa brat farár 
a sestra Ferencová zúčastnili oslavy v DD Náruč. Dobrým zvykom sa stali aj služby Božie s Večerou 
Pánovou uskutočňované trikrát v roku  - Smrtná nedeľa, Kajúca nedeľa a 3. adventná nedeľa v zborovej 
miestnosti. Po skončení Bohoslužieb je vždy pripravené posedenie s malým občerstvením. Tieto 
stretnutia sú požehnaním pre všetkých zúčastnených. 

Zborová diakonia má aj samostatné financie, ktoré získava z milodarov, za ktoré srdečne 
ďakujeme. V roku 2016 sme dostali  183,70€, ešte z roku 2015 sme mali zostatok 576,79€. Výdaj za rok 
2016 bol 179,37€ a k 31.12.2016 nám v pokladni zostalo 581,12€. V tomto roku sme prijali aj vecný dar 
od sestry Kristíny Božekovej, ktorá na 3. adventnú nedeľu vyrobila pre našich starších a obyvateľov 
domova dôchodcov darčeky. 

Ďakujeme aj ostatným členom cirkevného zboru, ktorí nám pri našej službe pomáhajú. Ak by 
ste vedeli o niekom, kto by prijal našu službu, dajte vedieť členkám ZD alebo na farskom úrade. 
 

Správu vypracovala: Mária Kitová, vedúca Zborovej diakonie v Kežmarku. 
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3. Práca misijná 

 
a) Aktivity zboru 

 

02. 01. 2016  sme sa zúčastnili spoločnej mládeže Tatranského seniorátu, ktorá sa uskutočnila 
v Medzinárodnom mládežníckom centre ICHTHYS vo Veľkom Slavkove. Prítomných 
privítal brat farár Vladimír Maťaš, ktorý pôsobí v Tatranskom senioráte ako mládežnícky 
farár. 

03. 01. 2016  v auditóriu lýcea už po piatykrát zaznela Malá vianočná hudba v podaní Kvarteta Ad 
gloriam Dei. Toto kvarteto tvoria členovia Symfonického orchestra Slovenského 
rozhlasu, Orchestra opery a baletu Slovenského národného divadla ako aj Štátnej 
opery Košice a ich hostia. V interpretáciách rôznych skladieb sa nám tohto roku 
predstavili: 1. husle – Jozef Ostrolúcky; 2. husle – Jana Vozníková; violončelo – Gregor 
Regeš; barytón Juraj Adamuščin; flauta Dominika Križalkovičová; gitara Marek 
Kamenický; klarinet – Michal Vozník.  

04. 02. 2016    pri príležitosti 100. výročia smrti Dr. Vojtecha Alexandera bola na budove Evanjelického 
lýcea v Kežmarku odhalená busta tejto významnej osobnosti, priekopníkovi 
röntgenológie v Uhorsku.  

05. 02. 2016  sa uskutočnil v reštaurácii Severka 8. Ples kežmarských evanjelikov, ktorý  otvorila 
naša konferenciérka Barbora Kaprálová. Prítomných srdečne privítala a dala slovo 
domácemu bratovi farárovi a seniorovi Tatranského seniorátu ECAV na Slovensku 
Romanovi Porubänovi. Ten sa prítomným v krátkosti prihovoril a zároveň privítal medzi 
nami aj manželov Germanovcov z Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Spišská Belá.  

07. 02. 2016  sa v našom cirkevnom zbore v auditóriu lýcea uskutočnil Výročný zborový konvent, na 
ktorom sa zhodnotil uplynulý rok 2015 po duchovnej i hospodárskej stránke. Prítomní 
konventuáli dostali správu o živote Cirkevného zboru ECAV na Slovenku Kežmarok 
týždeň dopredu v písomne podobe, ku ktorej sa mohli na konvente vyjadriť.  

08. 02. 2016  sme sa rozlúčili v nádeji vzkriesenia a večného života V Novom kostole so Soňou 
Galušovou, ktorá v našom cirkevnom zbore pôsobila ako sprievodkyňa v Novom 
kostole.  

21. 02. 2016  sa uskutočnil v auditóriu lýcea koncert s názvom Antonín Dvořák – Hudba života. Toto 
hudobno-dramatické prevedenie v podaní klaviristky Júlie Grejtákovej, herca a režiséra 
Petra Cibulu a speváka Mariána Lukáša (bas) nám priblížilo život a dielo Antonína 
Dvořáka vo svetle Biblických písní.  

13. 03. 2016  sa uskutočnilo pôstne stretnutie dôchodcov v zborovej miestnosti aj s prislúžením 
Večere Pánovej.  

25. 03. 2016  sa uskutočnil o 1700 h. v Novom kostole Veľkopiatočný koncert v podaní Musica 
Temporis. Na organe sa nám predstavila Marta Gáborová, violončelo: Matej Tkáč, 
priečna flauta: Alžbeta Sivčáková, husle: Michaela Pavlíková. V ich interpretácii zazneli 
diela od J. S. Bacha, Carla Philipa Emanuela Bacha a Marce Dupreho.  

02. 04. 2016  sa uskutočnil o 1500 h. v spoločenskom dome CULTUS v Ľubici 2. detský ples. Tohto 
roku bol zameraný na včielky. Všetkých účastníkov od detí až po rodičov sme vyzvali, 
aby prišli na ples oblečení v žltočiernej farbe ako včielky. 

11. – 15. 04. 2016 sa v našom cirkevnom zbore  v auditóriu lýcea uskutočnil slovenský ProChrist, ktorý 
bol vysielaný z Ružomberka. Témou tohtoročného online prenosu bola: Láska bez 
konca. Prvým rečníkom bol Bolek Taska, ktorý hovoril na tému: Zmysel! Je každý 
strojcom svojho šťastia? Ako druhý rečník sa nám predstavil zborový farár Cirkevného 
zboru ECAV na Slovensku Nitra Ivan Eľko, ktorý rozprával na tému: Zlyhanie! Koniec 
dobrý – všetko dobré. V tretí večer nám poslúžil Božím slovom riaditeľ Evanjelizačného 
strediska Slavomír Slávik, ktorý hovoril na tému: Veriť! Nejde to? Vo štvrtý večer sa 
zamýšľal nad témou: Utrpenie! Je zdieľané utrpenie polovičné utrpenie? brat farár 
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Ľubomír Ďuračka, ktorý pôsobí v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Považská 
Bystrica a v posledný večer tejto evanjelizácie sa k nám prihovoril brat senior 
Turčianskeho seniorátu Marián Kaňuch s témou: Láska! Láska zaslepuje.  

23. 04. 2016  sa uskutočnil v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Štrba KonfiDeň Tatranského 
seniorátu, ktorého sa zúčastnili aj naši konfirmandi. Téma tohto stretnutia bola: 
Prenesení. Tú výstižne charakterizoval samotný plagát, ktorý znázorňoval mladého 
človeka prichádzajúceho na pokraj priepasti.  

11. 05. 2016  v meste Kežmarok sa po prvýkrát uskutočnil projekt s názvom: Noc literatúry. Na 
Slovensku sa tento európsky projekt konal už po ôsmykrát. Jeho cieľom bolo a do 
budúcnosti aj bude zoznámiť čitateľa s dielami európskych autorov na netradičných 
miestach, kde sa čítali jednotlivé úryvky. V Lyceálnej knižnici čítal knihu Mitterrandov 
klobúk od Antoinua Lauraina známy herec a riaditeľ Divadla Andreja Bagara v Nitre Ján 
Greššo. 

15. 05. 2016  sa uskutočnila v našom cirkevnom zbore na 1. slávnosť svätodušnú slávnosť 
konfirmácie, ktorej predchádzala dvojročná konfirmačná príprava vrcholiaca v písomnej 
a ústnej skúške konfirmandov. Konfirmovaní boli: Jančušková Erika, Neupauerová 
Zuzana, Libiaková Vladislava a Svitanová Chiara.  

20. 05. 2016 sa uskutočnil v Drevenom artikulárnom kostole o 1730 h. koncert medzinárodného 
detského sláčikového orchestra, ktoré tvorili deti zo Základnej umeleckej školy Antona 
Cígera v Kežmarku a deti Panstwowej szkoly muzycznej z Bochne v rámci pojektu „Na 
strunach“.  

22. 05. 2016  popoludní o 1500 h. v auditóriu lýcea sa uskutočnila kandidačná porada predsedníctiev 
Tatranského seniorátu k voľbe seniora Tatranského seniorátu (TAS). 

29. 05. 2016  v evanjelickom chráme Božom vo Veľkej Lomnici sa uskutočnil charitatívny koncert 
Lenky Filipovej pod záštitou nadácie Miroslava Šatana a Občianskeho združenia 
Lomničania Lomničanom. Výťažok z koncertu vo výške 1000,- € bol odovzdaný priamo 
na koncerte trom hendikepovaným občanom obce Veľká Lomnica, ktorí sú odkázaní na 
vozíček.  

4. júna 2016  sa uskutočnil vo filiálke Ľubica Deň detí. Tohto roku sme sa rozhodli, že nepôjdeme na 
poznávací výlet za krásami Slovenska, ale že túto krásu budeme obdivovať vo svojom 
vlastnom prostredí, ktoré nám poslúžilo na to, aby sme sa vžili do situácie izraelského 
národa, ktorý odchádzal z Egypta a putoval 40 rokov púšťou, až kým vošiel do 
zasľúbenej Kanaánskej krajiny.  

9. – 10. 06. 2016  sa uskutočnil 51. Literárny Kežmarok (LK). Jeho spoluorganizátorom bol aj Cirkevný 
zbor ECAV na Slovensku v Kežmarku. LK bol venovaný Kežmarku a jeho vzťahu 
k Tatrám a zároveň si pripomínal 420. výročie prvého výletu kežmarských študentov do 
Tatier.  

19. 06. 2016 V cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Levoča v evanjelickom kostole sa uskutočnilo 
vystúpenie spevokolov Tatranského seniorátu. Do tohto podujatia sa zapojil aj náš 
zborový spevokol. Jednotlivými zamysleniami pomedzi vystúpenia poslúžil dôstojný brat 
biskup zo Sliezkej evanjelickej cirkvi Stanislav Pietak. Toto stretnutie bolo venované aj 
380. výročiu vydania Cithary Sanctorum.  

25. 06. 2016 v Drevenom artikulárnom kostole sa uskutočnili ekumenické nemecké služby Božie 
v rámci osláv karpatských Nemcov. Zvesťou slova Božieho poslúžil dôstojný brat biskup 
VD ECAV na Slovensku Slavomír Sabol a rímskokatolícky farár Andrej Legutky 
z Vrbova.  

29. 06. – 05. 07. 2016 cirkevný zbor zorganizoval pre dospelých výlet do Prahy, kde sme si prezreli 
reformačné pamiatky Prahy a spoznávali históriu metropoly Čiech a strednej Európy. 
V rámci nášho spoločného pobytu sme navštívili aj miestny Slovenský evanjelický 
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cirkevný zbor. Stretli sme sa so superintendentom Mariánom Čopom a na nedeľných 
bohoslužbách sme poslúžili zaspievaním dvoch piesní.  

08. 07. 2016 v Drevenom artikulárnom kostole sa uskutočnil koncert v rámci Európskeho ľudového 
remesla, na ktorom sa nám prezentoval Štátny komorný orchester Žilina pod vedením 
dirigenta Slovenského rozhlasu Adriána Kokoša so sólistami Evou Hornyákovou 
a Róbertom Smiščíkom. V druhej polovici koncertu sa nám predstavila Kristína. 

10. 07. 2016  v Drevenom artikulárnom kostole sa uskutočnil koncert Jany Kirschner so svojou 
kapelou.  

27. 07. 2016 sa uskutočnilo vystúpenie zborového spevokolu v domove dôchodcov Náruč. 
Hodinovým program sme obyvateľov domova dôchodcov potešili spevom duchovných 
piesní i klasickej hudby. V programe vystúpili Dávid Jendrušák - spev, Michaela 
Pavlíková - husle, Lukáš Trautenberger – klavír, Roman Porubän - klavír  a Ján 
Bachleda – prednes. 

28. 07. 2016  v Novom evanjelickom kostole sa uskutočnil organový koncert pri príležitosti 266. 
výročia smrti Johanna Sebastiána Bacha, na ktorom sa nám predstavila organistka 
Marta Gáborová, Karin Loudová – soprán, Matej Tkáč – violončelo, Michaela Pavlíková 
– husle a Lukáš Trautenberger – klavír. 

31. 07. 2016  v zborovej miestnosti sa uskutočnilo stretnutie dôchodcov aj s prislúžením Večere 
Pánovej. Zvesťou slova Božieho na tomto stretnutí poslúžil brat farár Miroslav Erdinger. 
Žiaľ, že na toto stretnutie prišli iba dve ženy.  

03. 08. 2016 zborový spevokol pozdravil v Spišskej Belej svojho člena Jána Piegera, ktorý sa zo 
zdravotných dôvodov nemôže už zúčastňovať nácvikov.  

30. 08. 2016  v Drevenom artikulárnom kostole sa uskutočnil benefičný koncert Operné Gala 2016, 
v ktorom vystúpili Júlia Grejtáková – klaviristka, Peter Berger – tenor, Pavol Kubáň – 
barytón a Mária Porubčinová – soprán. Výťažok z tohto koncertu bol odovzdaný 
neziskovej organizácii Svetielko pomoci na zriadenie mobilného hospicu pre deti.  

04. 09. 2016 spevokol Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok poslúžil zaspievaním troch 
piesní spolu s ďalšími spevokolmi z Tatranského seniorátu pri Dištriktuálnom dni 
východného dištriktu, ktorý sa konal v Poprade v Aréne. Domáci brat farár Roman 
Porubän poslúžil liturgiou a zároveň dirigoval spojené spevokoly.  

06. 09. 2016 v Drevenom artikulárnom kostole sa uskutočnil koncert Lucie Bílej. V závere koncertu, 
ako poďakovanie, zaznela pieseň Desatero na melódiu piesne od Leonarda Cohena: 
Haleluja. 

10.- 11. 09. 2016 sme sa zúčastnili spolu s ďalšími artikulárnymi zbormi zájazdu do maďarského mesta 
Šoproň, kde sme si pripomenuli 335. výročie vydania šopronských artikúl. Po príchode 
do mesta, oboznámili sme sa s jeho históriou a večer nám poslúžil domáci brat farár 
Roman Porubän prednáškou, v ktorej účastníkom zájazdu bližšie ozrejmil priebeh 
konania šopronského snemu, na základe ktorého si mohli evanjelici postaviť artikulárne 
kostoly. V nedeľu na službách Božích kázal brat biskup Slavomír Sabol. 

15. 09. 2016 sme sa zúčastnili v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Švábovce Dňa Tatranského 
seniorátu. Téma tohtoročného stretnutia bola: Sme ospravedlnení? Popoludní medzi 
nás prišli umelci z Košíc, ktorí nám odprezentovali život a dielo hudobného skladateľa 
Antonína Dvořáka a vznik jeho Biblických písní.  

18. 09. 2016 sme si na slávnostných službách Božích vo filiálke Ľubica pripomenuli 230. výročie 
pamiatky posvätenia tohto chrámu. Medzi nás prišli aj zástupcovia rímskokatolíckej 
cirkvi a gréckokatolíckej cirkvi, ktorí prítomných na bohoslužbách pozdravili. Zvesťou 
slova Božieho poslúžil dôstojný brat biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku 
Slavomír Sabol.  

02. 10. 2016 v rámci medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola sa konal v Drevenom 
artikulárnom kostole a v Novom kostole organový koncert za účasti manželky 
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zosnulého Ivana Sokola Geru Sokol. V interpretácii Lary Schaffner zo Švajčiarska nám 
zazneli rôzne organové diela od svetoznámych skladateľov. 

05. 10. 2016 v evanjelickom kostole v Poprade sa uskutočnil koncert spojených spevokolov 
Tatranského seniorátu v sprievode Slovenského komorného orchestra, ktorý dirigoval 
Ewald Danel. Spoločne sme nacvičili od  Antonína Dvořák: Spívejte Hospodinu píseň 
novou a Hospodin jest můj Pastýř. 

16. 10. 2016 na slávnostných službách Božích sme si pripomenuli 110. výročie od prevozu telesných 
pozostatkov Imricha Thököliho. Zvesťou slova Božieho nám poslúžil dôstojný brat 
emeritný biskup Východného dištriktu Igor Mišina. 

20. 11. 2016 v auditóriu lýcea sa uskutočnilo školenie presbyterov Tatranského seniorátu. Preberali 
sme poslednú časť Veľkého katechizmu, a to Večera Pánova v chápaní Dr. Martina 
Luthera. Prednáškou nám poslúžil RNDr. Adrián Kacián, PhD., MBA. z Biblickej školy 
z Martina.  

11. 12. 2016 v evanjelickom kostole v Ľubici sa uskutočnil ekumenický koncert, do ktorého sa zapojili 
všetky cirkvi pôsobiace na území obce Ľubica. Evanjelickú cirkev reprezentoval domáci 
spevokol a Dávid Jendrušák a Roman Porubän zaspievaním piesne: Bože si povedal.  

17. 12. 2016  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.  

17. 12. 2016 Deti so svojím vianočným programom pozdravili obyvateľov Domova dôchodcov Náruč. 
Domáci brat farár sa im v krátkosti prihovoril a prečítal biblické posolstvo Vianoc.  

18. 12. 2016 sa uskutočnila v auditóriu lýcea vianočná besiedka s programom detí navštevujúcich 
hodiny náboženskej výchovy a detskej besiedky. Svojím programom nám deti priblížili 
obsah Vianoc. 

18. 12. 2016 v auditóriu lýcea sa uskutočnil štvrtý adventný koncert, na ktorom sa prezentoval aj náš 
zborový spevokol zaspievaním dvoch piesní. 

 
b) Moje aktivity, návštevy a rokovania. 

Počas minulého roka som sa pravidelne zúčastňoval kňazských porád, ktoré sa konali v našom 
senioráte a zasadnutí seniorálneho presbyterstva Tatranského seniorátu, ktorému som do 28. augusta 2016 
predsedal spolu s dozorcom TAS Ing. Milanom Zacherom. Rovnako som sa zúčastňoval aj pastorálnych 
konferencií Združenia evanjelických duchovných (ZED) Tatranského seniorátu. V regióne Spiš som členom 
Spišského dejepisného spolku a v meste Kežmarok bol som zvolený za člena komisie cestovného ruchu.  

Na biskupskom úrade VD ECAV na Slovensku som člen Muzeálnej rady VD, člen senátu 
Dištriktuálneho súdu VD a presbyter VD. Do 28. augusta som zastával vo Východnom dištrikte aj funkciu 
zástupcu biskupa VD. Vzhľadom na to, že mi nebol udelený súhlas k voľbe do druhého funkčného obdobia 
za seniora Tatranského seniorátu, dňom skončenia mandátu seniora TAS mi skončil aj mandát zástupcu 
biskupa VD. Podľa platných Cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku, zástupcom biskupa 
v príslušnom dištrikte môže byť iba niekto z funkčných seniorov Východného dištriktu. Na Synode ECAV na 
Slovensku, ktorá sa konala v dňoch 6. – 7. júna 2014 v Levoči, bol som zvolený za člena generálneho 
presbyterstva ECAV na Slovensku. V minulom roku som sa pravidelne zúčastňoval jeho zasadnutí, ktoré sa 
konali na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave. V ECAV na Slovensku zastávam funkciu predsedu 
pre chátrajúce a málo používané kostoly.  

 

19. 01. 2016 Na generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku, ako senior Tatranského 
seniorátu som sa zúčastnil výberového konania na zavedenie Elektronického 
informačného systému v ECAV.  

22. 01. 2016 Stretnutie s JUDr. Závackým ohľadom doriešenia sporu s pánom Dovjakom pri 
odovzdaní bytovej jednotky v Ľubici. 
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23. 01. 2016 Stretnutie s Radoslavom Procházkom – informácia o tom, čím cirkev a cirkevné zbory 
žijú v regióne Spiš a s akými problémami sa tu boríme. 

24. 01. 2016 Ako senior TAS zúčastnil som sa slávnostných služieb Božích v Cirkevnom zbore 
ECAV na Slovensku Spišská Belá pri príležitosti 230. výročia pamiatky posvätenia 
chrámu. 

25. 01. 2016 Zúčastnil som sa prípravného stretnutia literárnej súťaže Tranovského Mikuláš, ako 
bývalý člen predstavenstva a. s. Tranoscius, ktorý skoncipoval štatút tejto súťaže.  

01. 02. 2016 Zúčastnil som sa zasadnutia Komisie cestovného ruchu, ktorá pôsobí pri mestskom 
zastupiteľstve mesta Kežmarok. 

02. 02. 2016 Zúčastnil som sa zasadnutia Vnútromisijného výboru Tatranského seniorátu, ktorý 
pripravoval vnútromisijné podujatia pre rok 2016. 

05. 02. 2016 Zúčastnil som sa zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku, ktoré sa 
uskutočnilo v Bratislave. 

12. 02. 2016 Zúčastnil som sa rokovania presbyterstva Východného dištriktu ECAV na Slovensku, 
ktoré sa uskutočnilo v Prešove. 

19. 02. 2016 Zúčastnil som sa v hoteli Hviezdoslav korunovácie novej knihy o Kežmarku, ktorú 
zostavil brat Jaroslav Šleboda. 

29. 02. 2016 Viedol som zasadnutie presbyterstva Tatranského seniorátu, ktoré sa k svojmu 
rokovaniu stretlo v Kežmarku. 

01. 03. 2016 Zúčastnil som sa organizačného výboru Literárneho Kežmarku, ktorý zasadal na 
mestskom úrade. 

07. 03. 2016 V Liptovskom Mikuláši som sa zúčastnil školenia BOZP a PO, ktoré je povinným 
školením pre všetkých zamestnancov ECAV. 

15. 03. 2016 V Prešove na biskupskom úrade VD som sa zúčastnil porady s biskupom VD, kde sme 
preberali otázku služobného pomeru farárov v našej ECAV. 

15. 03. 2016 V Tatranskej Polianke som sa zúčastnil uvedenia knihy od PhDr. Zuzany Kollárovej, 
PhD. Dr. Michal Guhr lekár srdca a duše.  

16. 03. 2016  V Prešove na biskupskom úrade Východného dištriktu ECAV na Slovensku som sa 
stretol s maďarským konzulom, s ktorým sme preberali otázku osláv 110. výročia 
prevozu Imricha Thököliho. 

08. 04. 2016  Zúčastnil som sa zasadnutia prípravného výboru Literárneho Kežmarku, ktorý sa 
uskutočnil v našich priestoroch evanjelického lýcea. Venovaný bol kežmarským 
študentom a ich bádaniu vo Vysokých Tatrách. Pri tejto príležitosti v lyceálnej knižnici 
bola otvorená aj výstava. 

09. 04. 2016 Zúčastnil som sa slávnostných bohoslužieb v gréckokatolíckej cirkvi v Ľubici pri 
príležitosti osláv životného jubilea 50 rokov ich zborového farára Petra Fedora.  

10. 04. 2016 Ako senior Tatranského seniorátu som viedol volebný konvent k voľbe zborovej farárky 
Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Iliašovce. 

11. 04. 2016 Ako člen Združenia evanjelických duchovných (ZED) zúčastnil som sa na Táloch 
Valného zhromaždenia. 

15. 04. 2016 Bol som predvolaný k vypočúvaniu na kriminálnu políciu v Kežmarku vo veci Petra 
Duchnického a jeho ústavnej liečby, ktorú mu určil okresný súd v Kežmarku 15. 
decembra 2015. 

18. 04. 2016 Zúčastnil som sa na Všeobecnej pastorálnej konferencii, ktorá sa uskutočnila v štátnom 
divadle vo Zvolene. 

21. 04. 2016 Uskutočnilo sa na Základnej umeleckej škole Antona Cígera premietanie s Jadrom, 
ktorého som bol hosťom. V tomto premietaní som predstavil Biblickú Perziu – Irán. 

25. 04. 2016 Zúčastnil som sa vypočúvania na kriminálnej polícii v Levoči, kde ECAV na Slovensku 
podala na mňa trestné oznámenie za krytie trestnej činnosti dozorcu CZ ECAV na 
Slovensku Levoča Mgr. Branislava Kleina. 
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29. 04. 2016 Zúčastnil som sa ako senior Tatranského seniorátu valného zhromaždenia a. s. 
Tranoscius, ktoré sa konalo v Liptovskom Mikuláši. 

30. 04. 2016 Zúčastnil som sa rokovania presbyterstva Východného dištriktu ECAV na Slovensku, 
ktoré sa uskutočnilo v Prešove. 

03. 05. 2016 Viedol som zasadnutie presbyterstva Tatranského seniorátu, ktoré sa k svojmu 
rokovaniu stretlo v Kežmarku. 

04. 05. 2016 V Prešove som sa zúčastnil pohrebu sestry farárky Dariny Basárikovej, ktorá dlhé roky 
pôsobila v Tatranskom senioráte ako zborová farárka CZ ECAV na Slovensku 
Mengusovce. 

08. 05. 2016 V Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Jasenová som poslúžil prednáškou: Fenomén 
holokaustu v minulosti a dnes. 

13. 05. 2016 V Bratislave som sa zúčastnil zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV na 
Slovensku 

17. 05. 2016 Ako senior Tatranského seniorátu som sa zúčastnil v Poprade-Veľkej pohrebu brata 
farára Vincenta Blažku.  

21. 05. 2016 V Bratislave na generálnom biskupskom úrade som sa zúčastnil jednania ohľadom 
zostavenia právnej normy služobného pomeru pre farárov ECAV. 

22. 05. 2016 V Kežmarku som sa zúčastnil spolu s dozorcom CZ Ernestom Chritzom zasadnutia 
kandidačnej porady predsedníctiev cirkevných zborov Tatranského seniorátu k voľbe 
seniora TAS. Predsedníctvami cirkevných zborov TAS bol som jednomyseľne a bez 
pripomienok kandidovaný na druhé funkčné obdobie do funkcie seniora TAS. 

23. 05. 2016 Ako senior TAS zúčastnil som sa odovzdania farského úradu a agendy spojenej s jeho 
prevádzkou v CZ ECAV na Slovensku Poprad-Matejovce menovanému administrátorovi 
Mgr. Michalovi Findrovi.  

28. 05. 2016  Zúčastnil som sa v Prešove zasadnutia Dištriktuálneho konventu Východného dištriktu 
ECAV na Slovensku. 

30. 05. 2016 Zúčastnil som sa v Žiline koordinačného stretnutia synodálov k závažným problémom 
vzniknutým v ECAV, ktoré bude potrebné riešiť na Synode ECAV.  

31. 05. 2016 Po uprázdnení cirkevného zboru Poprad-Matejovce som sa zúčastnil zasadnutia 
zborového presbyterstva, na ktorom sa riešila otázka obsadenia cirkevného zboru. 

02. 06. 2016 Zúčastnil som sa zasadnutia prípravného výboru Literárneho Kežmarku, ktorý sa 
uskutočnil na mestskom úrade v Kežmarku. 

06. 06. 2016 Ako senior Tatranského seniorátu som viedol kandidačné presbyterstvo Cirkevného 
zboru ECAV na Slovensku Spišské Vlachy, ktoré sa uskutočnilo na fare 
v Krompachoch, k voľbe zborového dozorcu. 

10. – 11. 06. 2016 Ako senior Tatranského seniorátu som sa zúčastnil zasadnutia Synody ECAV na 
Slovensku, ktorá sa konala v Prešove na biskupskom úrade VD. 

15. 06. 2016 Zúčastnil som sa pojednávania na okresnom úrade v Kežmarku vo veci ústavnej liečby 
Petra Duchnického. 

16. 06. 2016 Zúčastnil som sa zasadnutia komisie cestovného ruchu, ktorá pôsobí pri mestskom 
zastupiteľstve v Kežmarku. 

18. 06. 2016 Na zborovom dni Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok som poslúžil 
prednáškou: Evanjelická cirkev a židovská otázka. 

18. 06. 2016 Zúčastnil som sa spoločného nácviku spevokolov Tatranského seniorátu v Levoči, ktorý 
som viedol. 

24. 06. 2016 Ako člen organizačného výboru Literárneho Kežmarku, zúčastnil som sa spoločného 
obedu v Tatranskej Lomnici. 

10. 07. 2016 Predsedal som volebnému konventu v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Spišské 
Vlachy, ktorý sa konal v kostole v Krompachoch pri voľbe zborovej dozorkyne.  
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28. 07. 2016 Na farskom úrade sa uskutočnilo stretnutie s riaditeľkou pamiatkového úradu PSK Mgr. 
Evou Semanovou ohľadom rekultivácie zelene v lyceálnom parku. 

10. 08. 2016 V Bratislave som sa zúčastnil pastorálneho rozhovoru s predsedníctvom ECAV 
k udeleniu súhlasu na voľbu za seniora ECAV. Po týždni prišlo zamietavé stanovisko.  

10. 09. 2016 V maďarskom meste Šoproň, na stretnutí artikulárnych zborov, za účasti dištriktuálneho 
biskupa VD Slavomíra Sabola som poslúžil prednáškou pri 335. výročí vydania 
šopronských artikúl. 

15. 09. 2016 V Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Švábovce, v ktorom sa uskutočnil deň TAS, 
som v závere stretnutia poslúžil krátkym príhovorom. 

19. 09. 2016 Zúčastnil som sa v Liptovskom Mikuláši Valného zhromaždenia Združenia 
evanjelických duchovných, na ktorom sa prijímal rokovací a volebný poriadok 
združenia.  

25. 09. 2016 Prešov – zúčastnil som sa stretnutia s predsedníctvom ECAV, v ktorom som ich žiadal 
o vysvetlenie k neudeleniu súhlasu k voľbe za seniora TAS, vzhľadom na to, že dôvody, 
ktoré boli predsedníctvom cirkvi uvedené, mi neboli celkom jasné a v konečnom 
dôsledku aj podľa stanoviska presbyterstva TAS boli bezpredmetné. K vysvetleniu však 
ani len nedošlo. V jednom bode odôvodnenia neudelenia súhlasu stálo: Zlyhanie 
v personálnej agende TAS. Neviem ako som mohol zlyhať v personálnych otázkach 
TAS, keď o personálnych otázkach rozhoduje zo zákona Zbor biskupov a personálna 
agenda sa vedie na generálnom biskupskom úrade. Ďalší z bodov mi vytýkal: 
Presadzovanie vlastných názorov v rozpore s cirkevnoprávnymi predpismi. Keď človek 
vyjadrí svoj názor na danú vec, ktorý nekorešponduje s názorom vedenia cirkvi, tak asi 
presadzuje svoje názory v rozpore s cirkevnoprávnymi predpismi. Nevedel som, že 
predsedníctvo ECAV je neomylné vo vysvetľovaní cirkevnoprávnych predpisov 
a riešení rôznych problémov a otázok v cirkvi. Dodnes som však na tento bod  nedostal 
vysvetlenie – ono ani neexistuje.  
Okrem toho predsedníctvo cirkvi odmietlo, aby pri tomto rozhovore bol prítomný 
dozorca TAS Ing. Milan Zacher, no na svoju obhajobu, k neudeleniu súhlasu, si bez 
môjho vedomia pozvali niekoľko členov našej cirkvi (Mgr. Peter Soták – člen gen. 
hospodárskeho výboru; Ing. Klíma – člen gen. hospodárskeho výboru; Mgr. Jaroslav 
Matys – zborový farár v CZ Spišská Nová Ves; Mgr. Ľubica Sobanská – zborová 
farárka v CZ Slovenská Ves; Mgr. Jozef Vereščák- zborový farár v CZ Poprad-Veľká; 
Mgr. Ľubomíra Mervartová – farárka na mieste seniorálnej kaplánky; Ing. Jaroslav 
Mervart – člen gen. hospodárskeho výboru). Všetci prítomní mi mali dokázať zlyhanie 
vo funkcii seniora TAS, o čom som presvedčený, že argumentačne sa im to nepodarilo. 
Ťažko sa loví v mútnych vodách, keď relevantných podkladov a dôkazov niet. Pri tomto 
stretnutí som sa cítil ako na vyšetrovačke ŠTB, ktorá vás potrebuje za každú cenu 
zlomiť a použije pritom falošne vykonštruované obvinenia, ktoré si nakoniec sami 
nevedia obhájiť. Smutné.  

11. 10. 2016 Ľubica – stretnutie na farskom úrade rímskokatolíckej cirkvi, na ktorom sa pripravoval 
adventný ekumenický koncert.  

18. 10. 2016 Kežmarok – v zborovej miestnosti sa uskutočnila kandidačná porada predsedníctiev 
cirkevných zborov TAS k voľbe dozorcu TAS.  

19. 10. 2016 V rámci osláv 110. výročia prevozu telesných pozostatkov Imricha Thököliho som 
poslúžil v hoteli Hviezdoslav prednáškou spojenou s prezentáciou o Význame 
Šopronského snemu pre evanjelickú cirkev.  

21. 10. 2016 Kežmarok – seminár pri 110. výročí prevozu telesných pozostatkov Imricha Thököliho 
na miestnom kežmarskom hrade v jeho obrazárni. Poslúžil som prednáškou: Artikulárne 
chrámy a ich význam pre evanjelickú cirkev.  
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30. 10. 2016 Poslúžil som zvesťou slova Božie vo filiáke Bušovce Cirkevného zboru ECAV na 
Slovensku Spišská Belá. 

01. 11. 2016 Poslúžil som liturgiou na spoločnej bohoslužbe na ľubickom cintoríne pri príležitosti 
pamiatky zosnulých. 

06. 11. 2016 Mělník – na slávnostných službách Božích pri inštalácii brata farára Miroslava Erdingera 
za zborového farára Cirkevného zboru ČCE Mělník som poslúžil krátkym pozdravom. 
Na bohoslužbách dopoludnia som poslúžil zvesťou slova Božieho.  

08. 11. 2016 Nový Smokovec – zúčastnil som sa Dištriktuálnej pastorálnej konferencie, ktorá sa 
venovala problematike: Renesancia spovede. 

10. 11. 2016 Zúčastnil som sa zasadnutia komisie cestovného ruchu, ktorá pôsobí pri mestskom 
zastupiteľstve v Kežmarku. 

25. 11. 2016 Prešov – zúčastnil som sa zasadnutia dištriktuálneho presbyterstva Východného 
dištriktu ECAV na Slovensku 

02. 12. 2016 Bratislava – zúčastnil som sa rokovania generálneho presbyterstva ECAV na 
Slovensku, ktoré sa konalo v zasadačke GBÚ. 

15. 12. 2016 Kežmarok – na radnici som odovzdal spolu s bratom dozorcom Ernestom Chritzom 
primátorovi mesta Kežmarok PhDr. Jánovi Ferenčákovi dekrét z Generálneho 
biskupského úradu, ktorým mesto Kežmarok bolo nominované na udelenie titulu: 
Reformačné mesto Európy. Pri tomto stretnutí sme riešili aj iné záležitosti týkajúce sa 
cirkevného zboru. 

20. 12. 2016 Spišská Belá – v adventnom čase som poslúžil v miestnom cirkevnom zbore 
prednáškou IRÁN – Biblická Perzia.  

 
c) Plánované aktivity na rok 2017  

 

08. 01. 2017  Novoročný koncert kvarteta Ad gloriam Dei 

22. 01. 2017 420. výročie smrti Gregora Horvath Stansitha, kaštieľ Strážky 

12. 02. 2017  Výročný zborový konvent za rok 2016, auditórium lýcea 

18. 02. 2017  Konfideň, Veľký Slavkov 

25. 02. 2017  IX. ples kežmarských evanjelikov, reštaurácia Severka 

20. – 24. 03. 2017 Pôstny modlitebný týždeň 

26. 03. 2017 Banská Štiavnica – udelenie titulu mestu Kežmarok – Reformačné mesto 

Európy 

31. 03. 2017 Kežmarok, Biblická olympiáda TAS 

02. 04. 2017 Poprad- Stretnutie zborov TAS pri 500. výročí reformácie – Oslobodení Božou 

milosťou 

09. 04. 2017 Pôstne stretnutie dôchodcov aj s prislúžením Večere Pánovej (6. pôstna 

nedeľa) 

15. 04. 2017 Organový koncert na Bielu sobotu v Novom evanjelickom kostole 

22. 04. 2017 Detský ples, Ľubica – Zachráň sa s Noachom 

26. – 30. 04. 2017 ProChrist 

27. – 29. 04. 2017 Sústredenie konfirmandov – Liptovská Kokava 

10. 05. 2017 Noc Literatúry s Františkom Kovárom, lyceálna knižnica 

14. 05. 2017 Nedeľa Cantáte – vystúpenie spevokolu + Deň matiek – vystúpenie detí 

20. 05. 2017 Koncert Lenky Filipovej v Drevenom artikulárnom kostole  

21. 05. 2017 Konfirmácia v Ľubici 

      05. 2017 Vzdelávanie presbyterov v rámci konferencie EVS 

03. 06. 2017 Deň detí – Po stopách reformátora Dr. Martina Luthera 
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18. 06. 2017 Stretnutie spevokolov TAS (Spišské Podhradie) 

21. 06. 2017 Vystúpenie zborového spevokolu v domove dôchodcov 

      06. 2017 Seniorátna kvapka krvi – transfúzna stanica Poprad  

27. 06. – 03. 07. 2017 Zborový výlet do Cirkevného zboru ČCE Mělník + okolie (Nelahozeves, 

Veltrusy). Večerné stretnutie s Milošom Rejchrtom, signatárom charty 77 

a Miroslavom Erdingerom, zborovým farárom CZ Mělník 

07. 07. 2017 Drevený artikulárny kostol – opera Hrad prepevný, v ktorej účinkuje zborový 

spevokol 

09. 07. 2017 Prešov, dištriktuálny deň VD – opera Hrad prepevný, v ktorej účinkuje zborový 

spevokol 

13. – 16. 07. 2017 Návšteva z Cirkevného zboru ČCE Mělník, farár Miroslav Erdinger 

      07. 2017       Koncert Jaroslava Nohavicu v Drevenom artikulárnom kostole 

24. – 29. 07. 2017 Mládežnícky výlet, Vavrišovo 

20. 08. 2017 Stretnutie dôchodcov, kajúca nedeľa. 

27. 08. 2017 Slávnostné služby Božie pri 300. výročí pamiatky posvätenia Dreveného 

artikulárneho kostola. 

 - deň Tatranského seniorátu 

- popoludní otvorenie výstavy z dejín cirkevného zboru 

 - uvedenie do života nového CD nahratého v Drevenom artikulárnom kostole 

 - organový koncert – Mgr. art. Marek Vrábel, PhD. 

      08. 2017 Misijné dni Východného dištriktu – Ľubovnianske kúpele 

      08. 2017 Operné Gala, charitatívny koncert  

03. 09. 2017 Začiatok školského roka 2017/2018 

17. 09. 2017 Stretnutie artikulárnych zborov v Kežmarku 

30. 09. 2017 Medzinárodný organový festival Ivana Sokola 

      10. 2017 KonfiDeň 

31. 10. 2017 Bratislava, opera Hrad prepevný, v ktorej účinkuje zborový spevokol 

04. 11. 2017 Kežmarok, Drevený artikulárny kostol- Uvedenie poštovej známky pri 

príležitosti 500. výročia reformácie a 300. výročia posviacky Dreveného 

artikulárneho kostola 

12. 11. 2017 Školenie presbyterov TAS, Kežmarok 

      12. 2017 Adventné duchovné koncerty 

04. – 08. 12. 2017 Adventný modlitebný týždeň 

16. 12. 2017  Spišské Vianoce 

17. 12. 2017 Stretnutie dôchodcov aj s prislúžením Večere Pánovej (3. nedeľa adventná) 

17. 12. 2017 Ekumenický koncert v Ľubici 

26. 12. 2017 Vianočná besiedka s programom detí, auditórium lýcea 

26. 12. 2017 Vystúpenie detí s vianočným programom v Domove dôchodcov 

 
d) Modlitebné spoločenstvo 

Náš nebeský Otec je svätý Boh a preto nevie klamať. Rovnako ani Jeho Syn Ježiš Kristus, ktorý 
nám hovorí: „Proste a dostanete!“ (Matúš 7,7). Prikazuje nám sa modliť a sľubuje, že nás vypočuje. 
Preto sme sa aj v uplynulom roku s dôverou stretávali každý týždeň v nedeľu pred bohoslužbami ku 
Modlitebnému spoločenstvu, ako to náš brat farár aj oznamuje. Tešíme sa na to vždy, lebo sa tam 
môžeme modliť aj za naše osobné záležitosti. Samozrejme, že prosíme aj za zbor, bohoslužby a iné 
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zborové podujatia – modlí sa len ten, kto chce. Na úvod si čítame z Božieho Slova podľa Tesnej brány, 
potom si povieme, čo má kto nového a potom spolu ďakujeme a prosíme nášho Boha, ktorý rád počúva 
volanie Svojich detí. Srdečne pozývame aj ďalších, lebo ešte máme voľné miesta... stále je za čo sa 
modliť. 

Okrem toho sa obvykle niekoľkokrát do roka stretávame aj na seniorátnom stretnutí 
Modlitebného spoločenstva. Začiatkom marca (4.- 6.) bola v Prešove výročná konferencia MoS, už 27. 
v poradí.  

V decembri sme tu mali adventný modlitebný týždeň, kde som znovu s potešením pozoroval, že 
nás pri ňom zase bolo o niečo viac účastníkov. Vďaka patrí Bohu, že nás trpezlivo pozýva ku rozhovoru 
s Ním a potom nás povzbudzuje Svojím milostivým vypočutím našich modlitieb. Stále nám pripomína: 
„Proste a dostanete!“ 

 

Správu pripravil: Mikuláš Lipták 
 
e) Zborový list 
 Uplynulý rok 2016 akosi neprial vydávaniu Zborového listu, pretože sme ho vydali iba jedenkrát, a to 
na Vianoce. Vianočné číslo bolo obsahovo bohaté. Na 100 stranách sme sa venovali nielen téme Vianoc, 
ale aj oslavám, ktoré sa uskutočnili v našom cirkevnom zbore pri príležitosti 110. výročí prevozu telesných 
pozostatkov Imricha Thököliho. Tradične ste tam našli rubriku: Povedali o, Štatistika roka 2016 – aj keď sa 
ešte do konca roka zmenila, či nejaké zaujímavé recepty, ktoré vám mohli poslúžiť počas vianočných 
sviatkov.  

Vytvoriť jedno číslo Zborového listu je poriadna fuška, zvlášť ak zo 100 strán má jeden autor 
príspevky na 65. stranách. Tým sa nechcem sťažovať, len chcem poukázať na jednu skutočnosť, že to určite 
nie je dobré. Ono tých 65 strán je potrebné napísať, pripraviť k tomu fotodokumentáciu. Oni sami nespadnú 
z neba. A to si vyžaduje popri bežných povinnostiach kopec času. Len posledná strana, kde predstavujeme 
rôzne kostoly z nášho okolia mi zaberie čas minimálne na jeden deň, pretože je potrebné vycestovať do 
miesta, kde sa nachádza kostol. Koľkokrát človek čaká za dobrým počasím, aby mohol urobiť dobré 
fotografie exteriéru, ale rovnako aj interiéru. To nie sú len štyri fotografie, ktoré sa na poslednej strane 
prezentujú. Okrem toho pri spracovávaní materiálu o danom kostole zažívam niekedy hotové dobrodružstvo, 
pretože po histórii vzniku niektorých kostolov, človek musí doslova pátrať, aby mohol napísať desať súvislých 
viet. Historický materiál, zvlášť v opustených kostoloch na Spiši, sa väčšinou nezachoval a niekedy sa veľmi 
ťažko zháňajú informácie, aby človek napísal spomenutých desať viet. 

Bol by som rád, keby sa na tvorbe Zborového listu podieľalo viacej členov cirkevného zboru, aby 
celé vydávanie tohto časopisu nestálo na štyroch ľuďoch. Ak vás niečo osloví, ak niečo prežívate, dajte to na 
papier a podeľte sa so svojou duchovnou skúsenosťou aj s ostatnými. Možno ani netušíte, koľkým tak 
pomôžete, koľkí si potrebujú prečítať práve ten váš príbeh, vašu skúsenosť, vašu praktickú radu.  

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 za pomoc pri korektúrach a Jaroslavovi Šlebodovi za grafickú úpravu a dodanie 
Zborového listu. 
 
f) Cirkevná tlač 
 C cirkevnom zbore sa odoberá nasledovná cirkevná tlač: 
1. Evanjelický posol spod Tatier – do zboru prichádza v počte 3 ks. Jeden kus sa archivuje v archíve 
cirkevného zboru. 2 kusy sú predajné pri východe z kostola po nedeľných bohoslužbách. Z pôvodných 5 
kusov sme museli zredukovať odber na dva kusy. Aj to v poslednej dobe zostávajú niektoré čísla nepredané. 
2. Cirkevné listy – z Tranoscia a. s. ich dostávame v počte 1 ks na farský úrad, ktorý sa archivuje. Oproti roku 
2015, keď do CZ prichádzalo 6 ks, sme to museli zredukovať na 1ks, pretože o tento časopis nebol záujem.  
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. 
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4. Cestou svetla – prichádza priamo na mená predplatiteľov, ktorí si ho vyzdvihnú v kostole na 
bohoslužbách. Okrem toho 10 ks prichádza aj na voľný predaj. Žiaľ, ani o tento časopis nie je záujem.  
5. Dúha – cirkevný zbor odoberá jeden kus, ktorý je k dispozícii na farskom úrade, potom sa archivuje. 
6. Rozmer - cirkevný zbor odoberá jeden kus, ktorý je k dispozícii na farskom úrade, potom sa archivuje. 
 
g) www stránka (www.ecavkk.sk) 

Počas celého roka 2016 bola v prevádzke webová stránka cirkevného zboru, o ktorú sa staral 
Miroslav Božek, za čo mu srdečne ďakujem. Stránka je podľa mojich časových možností aktualizovaná, aj 
keď nie vždy stihnem dodávať aktuálne materiály o pripravovaných akciách v cirkevnom zbore a niekedy na 
hlavnej stránke visia aj staré oznamy. Bol by som rád, keby sa niekto našiel v cirkevnom zbore, kto by si túto 
službu zobral na starosť a pravidelne dodával bratovi Božekovi aktuálne oznamy, pripravoval fotografie 
z akcií a iné aktuálne záležitosti, ktoré zaberú veľa času, kým sa spracujú.  

Webová stránka cirkevného zboru má slúžiť na jednej strane pre nás domácich, kde si nájdeme 
aktuálne podujatia cirkevného zboru, rozpis bohoslužieb, Zborový list, ale zároveň táto stránka slúži aj pre 
širokú verejnosť, ako zdroj informácií o histórii Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok, histórie 
jednotlivých kultúrnych pamiatok vo vlastníctve zboru s časovým rozpisom, kedy je ich možné navštíviť. To 
znamená, že webová stránka slúži aj pre turistov, cestovné kancelárie, ale zároveň i pre našich obchodných 
partnerov.  

V uplynulom roku sme zaznamenali 11744 prístupov, čo je o 481 prístupov menej ako v roku 2015 
(Stav počítadla k 31. decembru 2016: 89 287 prístupov). V priemere na deň to predstavuje, že na našu 
stránku si kliklo 33 ľudí, čo je o 1 človeka menej ako v roku 2015.  

   
h) Cvičenie pre ženy 

Ženy na svojom cvičení sa stretávajú každý utorok o 1800 h. 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 poradíme či 
pomôžeme riešiť rôzne problémy. Obraciam sa na všetky žienky v našom cirkevnom zbore, aby sa 
nebáli a prišli si s nami zacvičiť – nebojte sa, telocvičňa je dosť veľká, určite sa 
pomestíme. Využime možnosť, ktorú nám náš cirkevný zbor poskytuje.  

 

Správu pripravila: Justína Sutorová 
 
i) Kresťanský klub dôchodcov 
 Aj v roku 2016 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 
 
j) Spevokol 
 Zborový spevokol sa v roku 2016 stretával pravidelne každú stredu o 1800 h v auditóriu lýcea 
pod vedením brata farára Romana Porubäna okrem letných prázdnin. Skúšky začínajú krátkym 
zamyslením nad Božím slovom a modlitbou, ktorú si pravidelne pripravuje Mikuláš Lipták, či niektorí 
členovia zborového spevokolu, za čo im patrí srdečné poďakovanie. Potom pokračujeme hlasovou 
rozcvičkou, opakovaním starých a nácvikom nových piesní.  

Počas roka svoju prácu spevokol prezentoval 22- krát, čo je o 2- krát viac ako v roku 2015. Na 
nedeľných bohoslužbách sa spevokol prezentoval 9- krát, na pohreboch 3- krát a 1- krát na sobáši. 9- 
krát sme poslúžili svojím vystúpením pri rôznych iných duchovných podujatiach doma i v zahraničí.  

Tohto roku sme spoločne ako spevokol neorganizovali žiadne sústredenie spevokolu, ale 
väčšina členov sa zúčastnila výletu do Prahy, počas ktorého sme mali po dva večery spoločný nácvik 
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piesní, s ktorými sme potom poslúžili na nedeľných bohoslužbách v slovenskom zbore Evanjelickej 
cirkvi augsburského vyznania v Českej republike v kostole sv. Michala v Jirchářích. Okrem toho 
spevokol sa zúčastnil aj výletu do maďarského mesta Šoproň, kde opäť poslúžil pri nedeľných 
bohoslužbách.   
 Počet aktívnych členov spevokolu sa v tomto roku zastabilizoval, no i napriek tomu stále 
potrebujeme posilniť soprán – vyšší ženský hlas, na ktorom je postavená hlavná melódia celej skladby – 
chorálu a zároveň potrebujeme posilniť aj tenor – čo je mužský vyšší hlas.  

Všetkým členom spevokolu patria úprimné slová vďaky za dlhoročnú službu, ktorou môžeme 
prispieť k duchovnému rastu nášho spoločenstva.  

 

TTAABBUUĽĽKKAA    AAKKTTIIVVÍÍTT    ZZBBOORROOVVÉÉHHOO    SSPPEEVVOOKKOOLLUU   
 

B o h o s l u ž o b n é     p r í l e ž i t o s t i : I n é    p r í l e ž i t o s t i:  
 

Bohoslužby: 
24. 03. 2016 
25. 03. 2016 
27. 03. 2016 
24. 04. 2016 
15. 05. 2016 
16. 10. 2016 
31. 10. 2016 
24. 12. 2016 
25. 12. 2016 

 
Pohreby: 

03. 01. 2016 
12. 02. 2016 
26. 11. 2016 

 
Sobáše: 

27. 08. 2016 

 

 
- Zelený štvrtok 
- Veľký piatok 
- Veľkonočná nedeľa 
- Nedeľa Cantate 
- Konfirmácia 
- 110. výročie I. Thököliho 
- Pamiatka reformácie 
- Štedrý večer 
- 1. sviatok vianočný 

  
  

- Helena Michalíková 
- Jana Liptáková 
- Ladislav Gurčík 

  
  

- Dušan Köver 
Želmíra Križanová 

 

18. 06. 2016 
 

03. 07. 2016 
 
 

27. 07. 2016 
 

11. 09. 2016 
 

18. 09. 2016 
 

05. 10. 2016 
 

11. 12. 2016 
17. 12. 2016 
18. 12. 2016 

 

- Stretnutie spevokolov TAS  
v CZ Levoča 

- Praha – vystúpenie na bohosluž-
bách v kostole sv. Michala v 
Jirchářích 

- Kežmarok – vystúpenie v Domove 
dôchodcov  

- Šoproň- 335. výročie vydania 
šopronských artikúl  

- Ľubica- 230. výročie pamiatky 
posvätenia chrámu 

- Poprad – vystúpenie spevokolu so 
Slovenským komorným orchestrom 

- Ekumenický koncert v Ľubici 
- Spišské Vianoce v Kežmarku 
- Adventný duchovný koncert v Lýceu 

 
 

4. Práca  výchovná 

 
a) Náboženská výchova 
 Deti na vyučovanie náboženstva aj v minulom roku školského roka 2015/2016 chodili do lýcea. 
1. – 4. ročník sa stretával vo štvrtok o 1500 h. a viedla ho pani učiteľka Mária Šimanská, za čo jej 
srdečne ďakujem.  5. a 6. ročník sa stretával v stredu o 1430 h., a 7. , 8. a 9. ročník sa stretával v stredu 
o 1515 h. a  Vyučovanie viedol Roman Porubän, zborový farár. Od školského roka 2016/2017 
vyučovanie náboženstva na prvom stupni prebieha vo štvrtok pre 1. ročník od 1415 h a vedie ho Roman 
Porubän a potom vyučovanie pre 2., 3. a 4. ročník prebieha od 1500 h. a vedie ho Roman Porubän. Na 
druhom stupni sa nič nezmenilo. Doposiaľ vyučovanie náboženstva na 1. stupni viedla dlhé roky sestra 
Mária Šimanská, za čo jej srdečne ďakujem. Vzhľadom na svoj zdravotný stav a podstúpené operácie 
vyučovanie náboženstva od školského roku 2016/2017 nevedie.  
 Náboženská výchova v školskom roku 2015/2016 pre stredné školy prebiehala na Gymnáziu P. 
O. Hviezdoslava v učebni francúzskeho a anglického jazyka každý pondelok o 700 h. – tzv. nultá hodina. 
a od školského roku 2016/2016 každú stredu o 700 h. Z Hotelovej akadémie Otta Brucknera navštevujú 
náboženskú výchovu štyria žiaci a z Gymnázia P. O. Hviezdoslava 6 žiaci.  
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 Vyučovanie náboženstva v Ľubici vedie brat farár Roman Porubän. Už niekoľko rokov prebieha 
pravidelne v utorok. Prvý stupeň navštevujú traja žiaci a preberajú učivo z učebnice určenej pre 4. 
ročník: Chlieb náš každodenný. K tejto učebnici je vypracovaný aj pracovný zošit, ktorý mapuje 
preberané učivo. Druhý stupeň preberá témy podľa učebnice pre 5. ročník: Život a viera. K tejto 
učebnici máme tiež k dispozícii pracovný zošit.  Na druhom stupni sa zúčastňuje náboženskej výchovy 
5 žiakov. 
 Už tretí rok vyučovanie náboženstva sa uskutočňuje aj na Základnej škole vo Vrbove, kde 
máme štyroch žiakov v ročníkoch , II., III., IV. a IX. Chcem sa poďakovať vedeniu školy za prístup 
k vyučovaniu evanjelického náboženstva a zároveň aj oceňujem vybavenie školy, ktorá umožňuje na 
hodinách náboženskej výchovy kreatívnym spôsobom využívať interaktívne tabule, prístup na internet 
a inú audio-video techniku.   
 V dnešnej pluralitnej spoločnosti, ktorá nás obklopuje rôznymi vplyvmi kultúr a natíska nám 
spôsoby života, ktoré sa nám snažia zaručiť šťastie, je veľmi dôležité, aby sa v tejto spleti vedeli 
orientovať dnešné deti, ale predovšetkým, aby mali vo svojom živote vštepený dobrý základ. Šťastie, za 
ktorým sa neraz ženú, je príliš prchavé a do času, a tak je dôležité, aby sme deti vychovávali v duchu 
blahoslavenstiev. To by malo byť pre nich smerodajné. Toto je tá skutočnosť, ktorá ovplyvňuje charakter 
človeka a dáva mu spoznať v čom spočíva skutočné šťastie. Ak chceme, aby naše deti prežívali 
opravdivé šťastie, aby vedeli v živote rozlišovať medzi hodnotami, tak blahoslavenstvá či celá Kázeň na 
hore je spôsob, ako vychovávať deti, ktorých hodnoty budú postavené na tomto základe. Vyučovanie 
náboženstva však nezmení život dieťaťa a ani jeho charakter. Vyučovanie náboženstva má dieťa utvrdiť 
a upevniť v kresťanských hodnotách, ktoré v prvom rade vidí dieťa doma, pri svojich rodičoch. Potom aj 
výchova na hodinách náboženstva je omnoho „jednoduchšia“. 
 Zo všetkých strán počujeme, ako nám vzdelanostná úroveň klesá. Aj v rôznych hodnoteniach 
v rámci celého sveta slovenské školstvo spadlo až kdesi na dno. Každý učiteľ sa sťažuje, že nároky, 
aké mal pred dvadsiatimi rokmi na žiaka, dnes nezodpovedajú ani polovici z toho. Všetci sme svedkami, 
že maturitné vysvedčenia sa rozdávajú na školách ako na páse. Maturita stratila svoju váhu, pretože 
neraz za ňou sa neskrývajú ani len učňovské vedomosti. Príčin kvôli čomu sme tak dopadli je iste veľmi 
veľa a toto nie je priestor, aby som to analyzoval. No predsa mi nedá pripomenúť tú skutočnosť, 
s ktorou sa stretávam aj na hodinách náboženskej výchovy, ako deti v dnešnej informačnej vojne sú 
zamestnané internetom a inými IT technológiami, ktoré ich okrádajú o čas. Deti čoraz horšie čítajú, píšu 
a čoraz horšie sa vyjadrujú. Ich myslenie je zakrpatené, pretože dnes už nad ničím nemusia rozmýšľať, 
všetko nájdu na Google prehliadači. A tu by sme mali mať rozum my dospelí. Je potrebné si uvedomiť, 
že deväťročné dieťa nepotrebuje mať najnovší telefón od firmy Apple či Samsung, aby mohlo aj v škole 
surfovať po internete a hrať sa rôzne hry. Varovania psychológov v tomto smere sú dosť závažné 
a nemali by sme ich brať na ľahkú váhu.  
 
b) Detské služby Božie 

Detské služby Božie (nedeľná besiedka) sa z Božej milosti v roku 2016 konali takmer každú 
nedeľu podľa vopred pripraveného rozpisu okrem prvej nedele v mesiaci a letných prázdnin, a to 27-
krát. DSB prebiehali počas hlavných služieb Božích v zborovej miestnosti budovy lýcea. DSB počas 
celého roka viedli ses. Slávka Jankurová a Eva Ciriaková.  
Podľa evidencie dochádzky sa  DSB zúčastnilo aspoň raz v roku až 28 detí. Priemerný počet detí bol 11 
(MD – 8, VD – 3). 

Hlavným cieľom, náplňou DSB je výklad biblickej lekcie so zvestovaním evanjelia nášho Pána 
a Spasiteľa Ježiša Krista, ďalej modlitby a spev na chválu a vďaku nášmu nebeskému Otcovi. Biblická 
lekcia je spojená s ďalšími aktivitami ako sú kreslenie, vystrihovanie, modelovanie, kvízy, hry, výroba 
darčekových predmetov pre mamičky a oteckov, výroba adventných vencov, nacvičovanie programu na 
Deň matiek či na Vianočnú besiedku. 

V roku 2016 sa pri vyučovaní detí na DSB preberali témy z Novej zmluvy – príbehy zo života 
Pána Ježiša týkajúce sa sviatkov cirkevného roka – vianočné, veľkonočné, a zo Starej zmluvy príbehy 
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patriarchov. Pri vyučovaní detí boli použité materiály z Detskej misie, Biskupského úradu VD, 
flanelografy a biblické interaktívne DVD zo štúdia Nádej.  

Na záver správy chcem vyjadriť vďaku Pánu Bohu  za všetky deti v našom cirkevnom zbore, ale 
aj za ich rodičov, ktorým záleží na kresťanskej výchove svojich detí. „Rodičia majú vedieť, že nemôžu 
urobiť nič lepšieho a užitočnejšieho Bohu, kresťanstvu, celému svetu, sebe samým a svojim deťom, ako 
že ich dobre vychovajú.“ (Luther)  

 

Správu vypracovala: Eva Ciriaková 
 
c) Práca s dorastom a mládežou: 

Premýšľam, čo napísať do tejto výročnej správy ohľadom dorastu za minulý rok. Veru, 
z ľudského hľadiska nie je veľmi o čom písať. Samozrejme, i toho roku sme sa stretávali a mnoho 
pekného sa udialo. A nielen pekného, ale mimoriadne požehnaného. Boli sme s konfirmandmi už 
tradične na KonfiDni v Štrbe, kde sme znova hrali zaujímavé hry, spoznávali ostatných konfirmandov 
z nášho seniorátu a mohli bližšie poznávať Pána Ježiša cez svedectvá iných kresťanov a Jeho Slovo.  

Veľmi vzácnou skúsenosťou bol Letný tábor s názvom Discovery Project (Projekt objavovania), 
ktorý bol organizovaný Vysokoškolským biblickým hnutím a podieľali sa na ňom aj študenti z Británie. 
Tento nápad vznikol u pána farára, aby sme sa tam ako dorast prihlásili a dodnes sme mu za to veľmi 
vďační. Nielenže sme zažili úžasný týždeň plný hier, projektov, tancov, zábavy, zlepšovania angličtiny, 
spoznávania ľudí z inej krajiny, z čoho vznikli nádherné priateľstvá, ale mohli sme aj zažívať 
spoločenstvo s inými, zrelšími, kresťanmi, učiť sa od nich, sledovať ich vášeň pre Krista a ochotu Mu 
slúžiť. A čo bolo hlavné, Ježišova prítomnosť tam bola zrejmá, preto sa aj náš vzťah s Ním viac prehĺbil. 
Dúfame, že sa budeme môcť tohto tábora zúčastniť aj tento rok a možno už aj v hojnejšom počte 
(„nenápadná“ reklama ).  

Ďalšou významnou akciou bolo KPM-Extra – dievčenská konferencia v Prešove s názvom Nad 
Korále, kde sme sa učili o tom, ako nás, dievčatá, vidí Ježiš, o tom, kto Ježiš vlastne je a čo v Ňom 
máme, a do tretice o výzve, ktorú nám toto poznanie dáva – ísť, činiť učeníkov všetky národy a učiť ich 
zachovávať všetko, čokoľvek nám prikázal. Tiež to bol veľmi požehnaný čas, ktorý, veríme, prinesie 
veľa ovocia. 

Tu sa však tento zoznam pomaly chýli ku koncu. Napriek pomerne častým stretnutiam 
niektorých členov, sa ešte stále nestretávame pravidelne všetci spoločne každú sobotu v našej 
dorastovej miestnosti. Dlho už o tom premýšľame, snívame, plánujeme, rozprávame, no stále sa akoby 
nepohli hory. Mám však veľkú nádej, že Jeho načasovanie je lepšie ako naše, Jeho plány vyššie ako 
naše sny a že dokončí dielo, ktoré v nás začal. A tak stále znova a znova upokojuje moje srdce, že drží 
náš dorast pevne v rukách a postupne bude odhaľovať ďalšie kroky. Očakávame Jeho konanie v tomto 
roku a zároveň sa modlíme, aby sa mocne oslávil. Pridáte sa do týchto modlitieb? Prosím, modlite sa za 
to, aby vyslal pracovníkov na svoju žatvu, skupinu mladých (a možno aj starších ) ľudí, ktorí budú mať 
zlomené srdce pre prácu s mladými a Jeho kráľovstvo. Ďakujeme! 

 

Správu pripravila: Lenka Liptáková 
  
 

Hospodárenie cirkevného zboru za rok 2016 
 

Každý rozumný hospodár si na začiatku roka naplánuje, čo by chcel počas roka urobiť na 
svojom majetku, ako ho zveľadiť, čo je nutné opraviť, prípadne ako rozšíriť svoj doterajší majetok, no 
a samozrejme musí naplánovať, koľko finančných prostriedkov ho to bude stáť. Možno sa nám to zdá 
ako jednoduchá vec, no nie vždy je tomu tak. Naplánovať správnu výšku nákladov na jednotlivé opravy 
pri tak rozsiahlom majetku, alebo na jednotlivé činnosti  a aktivity pri predpokladom príjme nie je vždy 
ľahké. Neraz pri pohľade na rozpočet sa nám môže javiť, že v niektorých častiach rozpočtu sme niekde 
inde. No vplyv na takéto odchýlky majú neraz nepredvídateľné skutočnosti, ktoré veľakrát treba riešiť 
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okamžite, ako napríklad prenajatie dlhodobo nevyužívaného priestoru, kalamitná situácia v lese, 
zakúpenie potrebného vybavenia, urobenie prác pri schválenej dotácií, alebo zamestnanie pracovníka 
prostredníctvom úradu práce. V prípade, že stojíme pred okamžitým rozhodnutím, sa však stále 
snažíme držať reality a rozhodnúť tak, aby každé takéto rozhodnutie malo kladný vplyv na 
hospodárenie zboru. Je na rozhodnutí všetkých nás, aby sme správne rozhodli, kde a koľko finančných 
prostriedkov použiť, lebo iste všetci vieme, že len kvalitné osivo v dobre obrábanej pôde prináša dobú 
úrodu.  

Práce vykonávané na jednotlivých objektoch v priebehu raka 2016 boli nasledovné: 
 

KKEEŽŽMMAARROOKK   
Gymnázium 
  - Po generálnej oprave telocvične ostal nezrekonštruovaný už len priestor chodby, ktorá spája 
priestory šatne s telocvičňou. Počas vianočných sviatkov až do polovice mesiaca január sa tieto 
priestory opravovali. Zo stien bola odstránená stará maľovka a olejový sokel. Po úprave stien hrubou 
omietkou na povrch časti sokla bola natiahnutá sieťka pomocou lepidla. Po zaschnutí a penetrácii 
podkladu boli robené vrchné omietky a maľovka. Taktiež bolo natretých päť kusov dverí a zárubní. 
Hradná 32 
 - Prehodnotením platieb za hlavný istič tohto odberného miesta a skutočnej potrebe jeho 
maximálnej hodnoty, došlo k jeho výmene na nižšiu hodnotu a to z 50 A na 25 A. Tým sa dosiahne 
úspora za mesačnú fixnú platbu, ktorá sa prejaví v ďalšom období. Tiež všetky odberné body v tejto 
budove boli napojené na jedno miesto s jedným rozvádzačom. 
Hotelová akadémia 
  - Na základe viacerých urgencií vedenia školy o zatekaní do objektu a následnej obhliadke, bola 
urobená najnutnejšia oprava strechy. Doplnené boli chýbajúce časti škridle a hrebenáčov. Utesnené 
boli plochy okolo komínov. Obhliadkou bolo zistené, že strecha je značne poškodená, krytina je 
zvetraná, dochádza k svojvoľnému vypadávaniu škridle a hrebenáčov a tým dochádza k zatekaniu do 
krovu strechy, ktorý je týmito vplyvmi už aj v častiach poškodený, preto je nevyhnutná generálna oprava 
celej strechy. 
Drevený kostol 

- Pravidelná revízia zabezpečovacieho systému, požiarnej signalizácie a hasiacich prístrojov, 
elektroinštalácie a bleskozvodu. Zistené nedostatky na elektroinštalácií boli odstránené. Hasiace 
prístroje po dobe životnosti boli vymenené za nové v počte šesť kusov. 

- Bol urobený servis na organe s jeho následným naladením.  
Lýceum  
 - Aj v tomto roku bola schválená dotácia na opravu fasády lýcea a hoci nebola schválená 
v požadovanej výške, napriek tomu sme začali v mesiaci máj s opravou, keďže šlo o poslednú etapu 
opravy fasády a to JZ strany, vrátane výmeny vchodových dverí. Obdobne, ako pri predošlých prácach, 
aj teraz práce začali stavbou lešenia a osekávaním starých omietok. Po vyčistení škár a umytí stien od 
prachu na zamedzenie vzlínajúcej vlhkosti do muriva, opäť  bola použitá technológia od firmy ATRO, 
ktorá pozostávala z neutralizácie muriva prípravkom Antisulfát a to do výšky vrchnej úrovne okien 
prízemia. Následne sa na steny naniesol sanačný špric, na ktorý bola aplikovaná hrubá sanačná 
omietka a po jej zaschnutí bola na povrch nanesená jemná sanačná omietka. Na ostatné plochy bola 
použitá klasická úprava stien pomocou špricu, hrubej a jemnej omietky. Po osadení okenných parapiet 
a oplechovaní deliacej rímsy, fasáda bola natretá penetračným náterom a dvojitým farebným náterom 
v dvoch odtieňoch. Stavebné práce boli ukončené v prvom septembrovom týždni. V mesiaci október 
bola daná zákazka na výrobu dverí z masívu duba, ktoré koncom novembra boli vymenené. 
 - Pravidelná revízia požiarnej signalizácie a hasiacich prístrojov. Servis zabezpečovacieho 
systému si vyžiadal výmenu niektorých častí, ktoré vykazovali poruchy. Obdobne väčší servis bol 
urobený na kopírovacom stroji, nutné bolo vymeniť všetky valce. 
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 - V priebehu mesiacov február až august kompletnou rekonštrukciou prešli miestnosti študovne, 
kancelária knižnice, dorastu, zborovej miestnosti, obe kancelárie farského úradu a kuchyne. V týchto 
priestoroch boli urobené nové rozvody elektroinštalácie, rozvody telefónu a internetu. Zo stien bola 
odstránená stará opadávajúca omietka. Všetky steny miestnosti boli upravené novou omietkou 
a následne vymaľované. Podlahy miestnosti sa prebrúsili, zatmelili, olištovali a po ďalšom jemnom 
vybrúsení povrch podláh bol natretý trojitým lakovým náterom. V miestnosti študovne sa všetky parkety 
museli rozobrať, nakoľko boli medzi nimi veľké medzery a neboli súdržné s podlahou. Nutné bolo urobiť 
nové debnenie podlahy pomocou OSB dosák, na ktorú boli po očistení asfaltu uložené späť pôvodné 
parkety. Najväčší problém pri týchto prácach bolo to, že práce sa robili za plnej prevádzky a aj všetok 
nábytok z každej miestnosti sme museli vyniesť a po rekonštrukcii uložiť späť. Staré svietidlá boli 
nahradené za nové úsporné, vymenili sa zásuvky a vypínače. 
 - Z dôvodu úspor a efektívneho využitia odberných miest elektriny sme v budove lýcea zrušili 
samostatný odber ( TV – hodina ), ktorý mal 125 A hlavný istič a urobili sme dve odberné miesta. Kvôli 
prevádzke dreveného kostola bola zvýšená hodnota hlavného ističa v lýceu na 50 A, aby hodnota 
istenia vyhovovala požiadavke prevádzky oboch objektov a pritom aby každý objekt mal samostatné 
meranie odberu. 
 - V mesiaci november bola na povale lýcea rozložená tepelná izolácia, čím by sa mali znížiť straty 
úniku tepla cez strop.  
 Za veľkú pomoc pri sťahovaní nábytku počas rekonštrukcie miestností a ukladaní tepelnej izolácie 
chcem poďakovať bratovi Oskarovi Jadušovi. 
Nový kostol  

- Jednou z plánovaných úloh na tento rok bola aj oprava fasády mauzólea. Po oprave omietok 
fasáda bola ošetrená novým náterom. Práce boli robené v mesiaci september. 

- Revízia zabezpečovacieho systému a hasiacich prístrojov.  
- Servis a naladenie organu. 

Fara 
- Pre poruchu kotla ÚK bol potrebný servisný zásah. 
- Rekonštrukcia elektrickej prípojky, realizovaná bola v réžii VSD Košice.   

Základná umelecká škola 
- Počas letných prázdnin bol v budove urobený nový systém vykurovania. Po demontáži starých 

vykurovacích telies a rozvodov plynu k nim, otvory vývodov spalín plynu boli zamurované. Na opravené 
omietky pod oknami boli osadené radiátory KORADO s ventilmi a termostatickými hlavicami značky 
HERZ. Pomocou oceľových rúr bol urobený nový rozvod ústredného vykurovania, na odvod spalín 
z kotlov sa musel vyvložkovať komín. Po osadení dvoch nástenných kondenzačných kotlov ( VAILANT 
eco TEC plus ) a ich napojeniu k zariadeniu kotolne ( MaR ) a prívodu plynu, bola urobená tlaková 
skúška vykurovania. Po jej úspešnosti otvory stien boli zamurované a omietnuté maltou, kovové 
rozvody kúrenia boli ošetrené dvojitým syntetickým náterom. 
   

TTVVAARROOŽŽNNÁÁ 
Kostol  

  --  Uznesením vlády SR č. 44 zo dňa 10. februára 2016 bola na výjazdovom rokovaní vlády 
v Kežmarku schválená účelová dotácia vo výške 20000,- €, určená na úhradu kapitálových výdavkov 
rekonštrukcie evanjelického kostola v Tvarožnej. Uvedené prostriedky sme použili na opravu 
podstrešnej rímsy, ktorá bola v havarijnom stave a ohrozovala bezpečnosť ľudí v bezprostrednej 
blízkosti kostola. S prácami sa začalo v mesiaci september, no práce pokračujú, nakoľko náročnosť 
opravy si vyžaduje dodržiavanie postupu prác za vhodných klimatických podmienok.  
Fara 

- Úprava elektroinštalácie pre potreby napojenia elektrického náradia použitého pri oprave 
kostola.  
Základná a materská škola  
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  - Z dôvodu havarijného stavu strechy sme museli s prácami začať už v polovici januára, došlo 
k zatekaniu a prepadávaniu latovania pod náporom snehu. Po odstránení starej pálenej škridle 
a latovania boli opravené nosné časti krovu a komíny. Na položenú fóliu boli nabité kontralaty a laty 
ošetrené náterom proti drevokaznému hmyzu. Na takto pripravený podklad bola namontovaná plechová 
krytina. Kompletne bol na celom objekte urobený nový bleskozvod, dažďové žľaby a zvody. Práce boli 
ukončené začiatkom marca. Pre plánovanú opravu fasády pristúpili sme aj k odvodneniu objektu. Po 
ukončení mrazov začiatkom apríla bol objekt obkopaný. Do výkopu bolo uložené drenážne potrubie 
a potrubie na odvod vody zo strešných zvodov. K stenám základov výkopu bola uložená NOP fólia 
a celý výkop sa zasypal drveným kamenivom, po obvode bol uložený odkvapový chodník. Všetky práce 
sme museli realizovať súbežne s obcou, nakoľko vlastníkom druhej časti budovy je práve obec a obe 
časti tvoria jeden celok budovy. 
 

HHUUNNCCOOVVCCEE 
Bistro 
 - V mesiaci december došlo k poruche plynového ohrievača vody. Nakoľko bol po dobe životnosti 
a opraviť sa nedal, museli sme ho vymeniť za nový ( Quadrika Q8 150 Gros ) s celým príslušenstvom 
na napojenie rozvodu vody a prípojky plynu. 
 

ĽĽUUBBIICCAA 
Byty - gen. Svobodu 252/135 
 - Aby nedochádzalo vplyvom počasia k poškodzovaniu vstupných dverí, boli pred vchod bytu č. 5 
a 7 vyrobené a namontované oceľové pozinkované prístrešky s bočnými stenami  z lexanu. 
 - Náter plechových striech nad bytovými jednotkami č. 5 a 6 v mesiaci jún. 
 - Po odchode nájomcu z bytovej jednotky č. 3 a do nástupu nového nájomcu, v mesiaci január 
bola opravená časť podlahy a obkladu. 
 - Väčšiu opravu si vyžiadala oprava bytovej jednotky č. 5 po spornom odchode nájomcu. V byte 
sme museli opraviť omietky, podlahy, elektroinštaláciu, namontovať nový kotol vykurovania s ohrevom 
vody a príslušenstva, namontovať radiátory s termostatickými hlavicami a izbový termostat. V časti 
kuchyne bol urobený nový obklad a dlažba, v dvoch miestnostiach plávajúca podlaha. Doplnili sa 
vodovodné batérie a sanita kúpeľne. Vymenili sme vchodové a interiérové dvere, byt sa vymaľoval 
hygienickým náterom. 
 - V dlhodobo nevyužívanej bytovej jednotke č. 7 sme museli urobiť generálnu opravu, nakoľko 
nevyhovovala hygienickým normám a potrebám bývania. Po vyriešení a spracovaní dispozície bytu sa 
začalo s kompletnou prestavbou. Vybúrali sa nepotrebné stavebné časti, upravila sa svetelná výška 
spodnej časti bytu a to znížením podlahy a odstránením obkladu stropu. Po uložení rozvodov odpadu 
a prípojok vody, plynu bol urobený základový podklad pre nové priečky a schodisko. Po vymurovaní 
priečok sa urobil elektroinštalačný rozvod s novým rozvádzačom istenia, rozvod vody, kúrenia. Do 
vybúraných dverových a okenných otvorov boli osadené nové plastové okná a plastové vchodové 
dvere. Nasledovali úpravy stien priestorov omietkami, v kuchyni, vstupnej chodbe, WC a kúpeľni s WC 
boli urobené obklady a dlažby. Osadili sa interiérové zárubne a dvere, v prízemnom WC sa namontoval 
kotol kúrenia ( Junkes ZWB 24-1 DE ), radiátory s termostatickými hlavicami, sanita kúpeľne a WC, 
vypínače, zásuvky a podlaha. Pred prestavbou bola vypracovaná projektová dokumentácia na 
plynofikáciu bytu s ohlásením stavebnému úradu. Na záver boli robené tlakové skúšky s vyhotovením 
jednotlivých revíznych správ. 
Byty - gen. Svobodu 251/133 
 - Oprava osvetlenia spoločných priestorov. 
 

RRAAKKÚÚSSYY 
Kostol 

- Na základe žiadosti RKC v Rakúsoch o prenájom nášho kostola na bohoslužobné účely sa 
následne po súhlasnom stanovisku presbyterstva uskutočnilo začiatkom októbra stretnutie priamo 
v kostole za účasti oboch strán a starostu obce. Celá podlaha v kostole bola v nevyhovujúcom stave, 
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preto predtým než sa priestory začnú využívať, nutná je generálna oprava podlahy. Samotnú pomoc pri 
oprave prisľúbil aj starosta za pomoci pracovníkov na aktivačných prácach a taktiež na základe žiadosti 
a prijatého uznesenia nám bola schválená čiastka 4000,- € na tento účel. Na základe týchto skutočností 
sme začali s prácami, hneď v októbri boli vypratané lavice z kostola, odstránená stará podlaha 
a odstránil sa betónový sokel za oltárom. Dohodnutý bol postup prác, no peniaze na tento účel doposiaľ 
obcou neboli poukázané, a tak nákup reziva ( hranolov z červeného smreka ) bol v našej réžii. 
Poďakovať sa chcem bratovi Ondrejovi Vaverčákovi za doterajšiu prácu, ktorú tam odviedol, a taktiež za 
koordináciu všetkých prác spojených s opravou. 
 

VVEEĽĽKKÁÁ  LLOOMMNNIICCAA 
Kostol 
 - Dlhodobo vzlínajúca vlhkosť do obvodového muriva spôsobovala opadávanie omietok, čo bolo 
podnetom na odstránenie omietky zo sokla a následného výrezu dlažby v potrebnej šírke po obvode 
lode kostola a sakristie. Po vysekaní dlažby bola urobená výkopová ryha, do ktorej bolo nasypané 
drvené kamenivo. Poškodené a odhnité časti lavíc boli odstránené a opravené. Vymenili sme aj okno 
v sakristii kostola. Práce sa robili v mesiaci október a november. 
Nebytové priestory, Jilemnického ul. 
 - Záujem o prenájom týchto priestorov prejavila firma HOCHS, s.r.o. so sídlom v Poprade za 
účelom zriadenia cukrárenskej výroby. Čiastočne zrekonštruované priestory nevyhovovali požiadavkám 
na zriadenie tejto prevádzky, preto objekt musel prejsť prestavbou, aby vyhovoval podmienkam zmeny 
druhu užívania stavby. Všetky práce museli prejsť stavebnými povoleniami a kolaudačným 
rozhodnutím, preto aj rozsah finančných nákladov bol značný. V prvom rade bolo potrebné zamerať 
objekt, keďže budova stála na dvoch parcelách a nebolo to zapísané na liste vlastníctva. Po tomto 
úkone bol vydaný súhlas k stavebným úpravám. V mesiacoch jún až september boli vykonávané 
rekonštrukčné práce. Odstránené boli nepotrebné a nefunkčné sociálne zariadenia, nepotrebné priečky. 
V niektorých miestnostiach sa museli urobiť nové podlahy. Doposiaľ nevymenené staré okná a dvere 
boli vymenená za nové. Staré a nevyhovujúce rozvody elektroinštalácie, kanalizácie a vody boli 
urobené nanovo. V objekte bolo namontované nové plynové vykurovanie a zriadené nové WC. Ku 
kolaudácii boli predložené revízne správy elektrorevízie a plynu, no chýbala revízna správa 
bleskozvodu, nakoľko nebol funkčný a nevyhovoval normám. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné urobiť 
projekt bleskozvodu a zrealizovať ho. Až po doložení revíznej správy bleskozvodu bol objekt po 
stavebnej stránke skolaudovaný. Opravená bola aj zvyšná časť nedokončenej fasády, vrátane 
olemovania múrov a nových dažďových zvodov a žľabov v opravovanej časti fasády. Objekt dostal 
súhlas na otvorenie prevádzky od 1.11.2016. 
 

RROOZZPPIISS  NNÁÁKKLLAADDOOVV  ZZAA  JJEEDDNNOOTTLLIIVVÉÉ  PPRRÁÁCCEE::  

   

Objekt Popis vykonaných prác € 

K
ežm

arok 

Gymnázium Rekonštrukcia chodby ( šatne – telocvičňa ) 1.269,58 

Hradná 32 Výmena hlavného ističa – prepojenie el. prípojok 323,07 

Hotelová 
akadémia 

Oprava strechy 530,00 

Drevený 
kostol  

Oprava organu, ladenie 
Oprava elektroinštalácie 

200,00 
142,72 

Lýceum 
Oprava fasády JZ strana 
Výmena dverí 

25.999,73 
4.260,96 
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Objekt Popis vykonaných prác € 

K
ežm

arok 

Lýceum 

Servis kopírky – CONICA 
Servis EZS ( zabezpečovací systém ) 
Rekonštrukčné práce ( študovňa, kancelária LK, dorast, zborová, 
kancelárie FÚ, kuchyňa ) 
                                           - elektroinštalačné práce  

517,28 
395,84 

 
 

6.353,65 

                                           - stavebné práce 
                                           - oprava podláh 
                                           - zateplenie stopu 
Reštaurovanie kníh 

8.810,55 
3.822,23 

0,00 
8.900,00 

Nový kostol Oprava exteriéru mauzólea 
Oprava organu, ladenie 

1.280,65 
200,00 

Fara Oprava kotla ÚK 
Rekonštrukcia elektrickej prípojky 

141,05 
0,00 

ZUŠ Rekonštrukcia kúrenia v celom objekte 
Stavebné práce spojené s rekonštrukciou kúrenia 

17.865,29 
874,14 

T
varožná 

Kostol Oprava podstrešných ríms 
Oprava dažďových žľabov 

19.935,61 
120,00 

Fara Oprava elektroinštalácie 46,50 

ZŠ a MŠ 
škola 

Generálna oprava strechy 
Odvodnenie objektu 

10.630,00 
2.275,75 

H
uncovce 

 
Bistro 
 

 
Výmena plynového ohrievača vody 

 
781,07 

Ľubica 

Byty 

Gen. 
Svobodu 
 

135 

Prístrešky k bytovým jednotkám č. 5 a 7                938,00 

Náter strechy nad bytovými jednotkami č. 5 a 6 888,08 

Oprava v bytovej jednotke č. 3 319,53 

GO oprava bytovej jednotky č. 5  - časť  elektroinštalačná 
                                    - časť stavebná, kúrenie, sanita 

875,00 
4.090,57 

GO oprava bytovej jednotky č. 7  - časť  elektroinštalačná 
                                    - časť stavebná, kúrenie, voda      
sanita, podlahy 
                                    - projekt plynofikácie 

989,64 
19.747,27 

 
200,00 

133 Oprava osvetlenia spoločných priestorov 49,73 

R
akúsy 

Kostol Oprava podlahy 517,36 

V
eľká 

Lom
nica 

Kostol Oprava sakristie, osekanie sokla, výrez pásu dlažby v podlahe po  
obvode kostola  

7.494,65 

Hospodársky 
objekt 

Geodetické práce – zameranie objektu 
Projektová dokumentácia a bleskozvod 
Oprava fasády  
Rekonštrukcia interiéru  

567,60 
1.758,17 
7.329,97 

24.854,50 

Spolu v €: 186.295,74 

 
V cirkevnom zbore pracovali počas roka v trvalom pracovnom pomere štyria zamestnanci. 
Z toho dvom pracovníkom prispel ÚPSVaR v Kežmarku finančnou čiastkou a to konkrétne   

sumou 2.903,36 € na prevádzkové náklady pre zamestnanca pracujúceho na chránenom pracovisku a  
pre pracovníka zamestnaného od 1. marca 2016 na obdobie 9 mesiacov prispieval sumou 95% na 
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celkovú cenu práce,  jedná sa o zamestnanca zamestnaného v rámci národného projektu „šanca na  
zamestnanie“ podľa § 54 ŠnZ. Počas celého roka na mzdu a odvody pre zamestnanca knižnice prispieval 
čiastkou 30-tich percent BÚ VD Prešov a 50-tich percent GBÚ Bratislava. Funkciu lesného hospodára počas 
roka vykonával Ing. Peter Patera. 

 

PPRREEVVÁÁDDZZKKOOVVÉÉ  AA  RREEŽŽIIJJNNÉÉ  NNÁÁKKLLAADDYY  ::  
 

Náklady Popis € 

Voda  vodné a stočné 1.665,02 

zrážková voda 804,77 

Elektrická energia  všetky objekty - okrem fary  6.128,48 

Plyn  všetky objekty - okrem fary  6.909,87 

Telefón, internet farský úrad a fara  670,48 

Inkaso  fara/plyn, elektrika    2.723,42 

Poistenie  budov, zákonné a havarijné auta  1.685,82 

Služba ochrany EZS - lýceum, drevený kostol a nový kostol  147,36 

Požiarna ochrana  PO - požiarny technik  240,04 

Dopravné náklady  služobné auto, cestovné, autobus  2.444,08 

Odvoz odpadu  lýceum  122,98 

 Revízie   EZS, EPS, PO,  elektrorevízie, bleskozvody  1.735,71 

Drobné opravy  auta,  opravy v objektoch, prevádzkový spotrebný materiál     2.635,66 

Ad. pomôcky  kancelárske potreby, toner, kopírka   254,37 

Mzdy  pracovníkov zboru  31.208,54 

Odvody  zdravotná poisťovňa, sociálna poisťovňa  10.586,04 

Dane  z nehnuteľností  1.711,47 

z úrokov, termínovaných vkladov 0,75 

z príjmu PO 47,16 

Iné výdaje  vecné a bohoslužobné  64,67 

pracovná výstroj 74,20 

Čistiace a hyg. potreby  574,47  

Stravné lístky  príplatok zamestnávateľa 55%  1.804,43 

Známky poštovné, kolky 140,30 

Poplatky za vedenie účtov 103,10 

Správne konania, RTVS, diaľničná známka, overovanie listín 223,47 

Softvér upgrade PÚ, mzdy, sk. doména, webhosting 214,76 

Spolu v €:  74.918,42 
  

  

TTEECCHHNNIICCKKÉÉ    AA    MMAATTEERRIIÁÁLLOOVVÉÉ    VVYYBBAAVVEENNIIEE::                      NNÁÁKKLLAADDYY    PPRRII    RRÔÔZZNNYYCCHH    PPRRÍÍLLEEŽŽIITTOOSSTTIIAACCHH::  

 

Nákup €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Náklad € 

Klávesový stojan 55,00 KPM - 56,70 

Keyboard, Roland BK 9 s príslušenstvom 1.734,00 Koncert  200,00 

Obrazy 2 ks – Hansen, Thököly, N. kostol 164,10 Vianočná nádielka detí 79,14               

Obrazy 4 ks - M. Luther 95 výpovedí 98,46 2. detský ples 94,15 

Kombinovaný sporák – kuchyňa lýceum 254,00 Gratulačné kytice - akcie, životné jubileá, vence 382,59 

Plastová prepravka 21 ks - lýceum 167,16 Pohostenia - koncerty, návštevy, zasadnutia 362,17 

Skriňová zostava - fara 1.068,00 Výlet členov zboru – Praha 4.536,00 

Skrinka – farský úrad 331,02 Deň detí  145,95 

Skriňová zostava – kuchyňa lýceum 907,20 Sústredenie mládeže - Bardejov 540,00 

  Ubytovanie – Šoproň 785,57 

Spolu náklad v €: 4.778,94 Spolu náklad v €: 7.182,27 
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LLEESSNNÉÉ  HHOOSSPPOODDÁÁRREENNIIEE::    
((  LLHHCC  ––  LLEESSNNÝÝ  HHOOSSPPOODDÁÁRRSSKKYY  CCEELLOOKK)) 

 

   LHC Spišská Belá - lokalita Strážky, kat. územie Kežmarok. V tomto hospodárskom celku 
v mesiaci máj bola robená v porastoch 390 10, 390 20, 390 30 na výmere 0,50 ha a na výmere 0,25 ha 
( opakovaná ) výsadba drevín, a to konkrétne 1200 ks sadeníc smreka obyčajného a 300 ks sadeníc 
buka lesného v celkovej sume 450,00 € ( 0,30 €/ ks ). V poraste 394 10 v mesiaci máj - jún bola robená 
ochrana proti burine na výmere 3,00 ha, v mesiaci august opakovaná ochrana na tej istej ploche 
a výmere v celkovej sume 1799,50 €. Niektoré porasty boli robené pomiestne a niektoré celoplošne.  
V mesiaci december porasty 390 10 o výmere 3,10 ha, 394 20 o výmere 0,35 ha, 394 30 o výmere 0,45 
ha, 394 10 o výmere 1,70 ha boli ošetrené proti obhrýzaniu lesnou zverou náterom vrcholov stromčekov 
s prípravkom Cervakol. Náklady súvisiace s náterom boli v sume 513,75 €. 
 
 V LHC Vysoké Tatry, katastrálnom území Tatranská Lomnica - lokalite Pod Fľakom, bola 
vykonávaná činnosť v pestovateľskej činnosti len v ochrane porastov proti burine vyžínaním, na poraste 
1408 – 10 o výmere 1,30 ha v sume 283,40 € a ochrane proti obhrýzaniu stromčekov Cervakolom na tej 
istej parcele a výmere v sume 97,50 €. Ďalej v porastoch 1351 a 1352 bolo urobené prerezávanie 
majetkových hraníc v sume 150,- €. 
 Aj v roku 2016 pre priaznivé klimatické podmienky nebola v oboch LHC vykonávaná skoro 
žiadna náhodná ťažba drevnej hmoty, vyťažených bolo len 7 m3 dreva a to prostredníctvom 
samovýroby v ťažko dostupnom teréne.  

Táto skutočnosť mala aj vplyv na celkový hospodársky výsledok v lesnom hospodárení. 
 

Jednotlivé náklady na pestovateľskú a lesnú činnosť v oboch LHC boli nasledovné: 
 

Popis položiek Cena bez DPH v € 

- prerezávky majetkových hraníc  150,00 

- zalesňovanie 450,00 

-  vyžínanie plôch 2.082,90 

-  ochrana porastov proti zveri 611,25 

- nákup sadeníc 281,10 

Spolu náklad: 3.575,25 

Výnos spolu za oba LHC 26,04 
  

V roku 2016 z lesných pozemkov vložených na hospodárenie do Pozemkového spoločenstva - 
družstva Ľubica bol vyplatený výnos v podiele na celkovom zisku v sume 654,11 €. 

 

Hospodárenie na lesnom majetku v správe zboru v ťažobnej a pestovateľskej činnosti počas 
roku 2017 bude pokračovať podľa LHP (lesného hospodárskeho plánu) platného od roku 2017 
nasledovne: 
 

LHC – Spišská Belá - lokalita Strážky 

 

ŤŤAAŽŽOOBBNNÁÁ  ČČIINNNNOOSSŤŤ: V roku 2017 predpokladáme náhodnú ťažbu dreva v poraste 394 10 v objeme 60 m3, 
v poraste 392 je to 40 m3 a v poraste 393 20 m3. Nálady na ťažbu predstavujú 15 €/m3, čo je celkom 
1800,- €. Predpokladaný príjem za predaj je v sume 4800,- €. 
 

PPEESSTTOOVVAATTEEĽĽSSKKÁÁ  ČČIINNNNOOSSŤŤ::  

  

Nákup sadeníc – drevina smrek 1200 ks 

Zalesňovanie porastu 390 10, 394 10 0,30 ha 

Vyžínanie v porastoch 394 10, 390 11, 390 30 5,50 ha 

Upratovanie haluziny 170,00 m3 

Ochrana proti obhrýzaniu zverou v porastoch 
394 30, 394 10, 390 10, 390 20 

6,40 ha 
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Predpokladané náklady v pestovateľskej činnosti predstavujú čiastku 2506,20 € a v ťažobnej 
činnosti čiastku 1800,- €. 
 

LHC – V. Tatry lokalita V. Tatry – Fľak 

 

ŤŤAAŽŽOOBBNNÁÁ  ČČIINNNNOOSSŤŤ::  Predpokladaná ťažba 150 m3   drevnej hmoty ( neprístupné miesta -podkôrny hmyz, 
vietor). Náklady na predpokladanú ťažbu 0,- € ( samovýroba ). Predpokladaný výnos za predané drevo 
je v sume 450,- €. V obnovnej ťažbe je predpoklad na ťažbu v objeme 600 m3 podľa nového LHP 
platného od roku 2017. Náklady spojené s ťažbou dreva sú v sume 9000,- € ( 15,- €/m3 ). 
Predpokladané tržby za predaj drevnej hmoty v sume 30000,- € ( 50,- € /m3 ). 

 

PPEESSTTOOVVAATTEEĽĽSSKKÁÁ  ČČIINNNNOOSSŤŤ:: 

 

Vyžínanie v poraste 1408  1,30 ha 

Upratovanie haluziny 650 m3 

Ochrana proti obhrýzaniu zverou v poraste 
1408 

1,30ha  

 
Predpokladané náklady na pestovateľskú činnosť sú 1781,- €.  

 Skutočný hospodársky výsledok za oba LHC bude závislý od rozsahu náhodnej ťažby a ceny 
dreva v roku 2017. Výnosy a náklady z hospodárenia na lesnom majetku z oboch LHC sú zapracované 
do rozpočtu na rok 2017.    
  

OOSSTTAATTNNÉÉ  NNÁÁKKLLAADDYY::    
  

Účel  € 

Ofery Generálna podporovňa, teológov, vzdelávanie, Svetový luteránsky 
zväz, fond misie, fond na podporu EBF, podpora utečencom, 
Bekešská Čaba, 500. výročie reformácie 

585,15 

Príspevok  Dištriktuálny príspevok  507,54 

Seniorálny príspevok  3349,64 

CZ Háj - zbierka  700,00 

CZ Iliašovce – oprava kostola 813,00 

CZ Podolínec 100,00 

Lesné hospodárenie Náklady na lesnú hospodársku činnosť       3575,25 

Nákup kníh, predplatné časopisov, plagáty, kresťanská literatúra , knihy na vyučovanie 2783,91 

Propagačné materiály – letáky, plagáty, pozvánky 301,00 

Zborový list 1970,00 

Tvorba zákonných rezerv  1948,19 

Tvorba sociálneho fondu  185,83 

Náhrada príjmu za nemoc 70,60 

Zaradenie majetku – pozemok 56300,00 

Odpis nevymožiteľných pohľadávok 958,06 

Odpisy hmotného majetku  3249,00 

Spolu náklad v €: 77397,17 
 

Pre rok 2016 boli vypracované a zaslané dva projekty na obnovu kultúrnych pamiatok, na ktoré 
sme žiadali finančné prostriedky z Ministerstva kultúry SR prostredníctvom dotačného systému na ich 
podporu v programe: 

1.Obnovme si svoj dom 
 - podprogram 1.2. Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva – 

Oprava fasády lýcea, tento projekt bol podporený sumou 13000,- € 

http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/grantovy-system/dotacie-2011/obnovme_si_svoj_dom


38 
 

- podprogram 1.1. Obnova kultúrnych pamiatok – Oprava fasády Evanjelického kostola v Ľubici, 
tento projekt bol zamietnutý. 
 Vždy sme povinní spolufinancovať každý schválený projekt a to čiastkou minimálne 5% 
z celkového rozpočtu projektu, ktorý je uvedený v žiadosti. 
 

VVÝÝNNOOSSYY  CCIIRRKKEEVVNNÉÉHHOO  ZZBBOORRUU  TTVVOORRIILLII  NNAASSLLEEDDOOVVNNÉÉ  PPOOLLOOŽŽKKYY::  

 

Výnosy – Príjmy € 

Milodary od členov  zboru  7.627,51 

Ofery   7.962,73 

Cirkevný príspevok (cirkevná daň)  6.026,50 

Predaj cirkevnej literatúry  1.177,60 

Príjem z oferníkov  1.069,90 

Úroky z vkladov  4,08 

Preplatky - (služby, ostatné)  2.593,56 

Príjem z predaja pozemkov 56.530,00 

Za zvonenie  65,00 

Milodar - vstupy do kostolov  44.379,02 

Milodary od turistov  1.002,00 

Milodar na knižnicu, vstupy  4.085,37 

Ostatné milodary 534,01 

Príjem za prenájom bytov,  nebytových priestorov, pôdy  140.127,02 

Príspevok MK SR - Dotačný systém 2016,  13.000,00 

Uznesenie vlády č. 44 na rok 2016 20.000,00 

Príspevok na LK – H.N.Š. Nemecko, sponzorský dar na LK 5.200,00 

Príspevok na mzdu pracovníčky knižnice   (VD + GBÚ) 5.948,88 

Rezerva na nevyčerpanú dovolenku 2.191,93 

Príjem z lesného hospodárenia  684,15 

ÚPSV a R Kežmarok  13.497,30 

Príjem z akcií v zbore 982,29 

Účastnícke poplatky pri akciách v CZ 5.394,00  

Výnosy spolu v €: 340.082,85 
 

Pohľadávky cirkevného zboru nesplatené k 31. 12. 2016: 
za nájom a služby – vydané faktúry, ÚPSV a R  Kežmarok,  CZ 
Batizovce, 

            Šarišsko – zemplínsky  seniorát, Grécko katolícka cirkev Žakovce, 
DPH,      

32.327,41 

Záväzky cirkevného zboru nesplatené k 31. 12. 2016: 
dodávatelia prác a služieb - došlé faktúry, nevyčerpané dovolenky 
zamestnancov za rok 2016, nevyplatené mzdy za 12. mesiac 2016, 
odvody do SP a ZP za 12. mesiac 2016 daňový úrad – rozdiel dane 
a daňového bonusu 

6864,51 

Rozdiel pohľadávok a záväzkov k 31.12.2016: 25.462,90 
 
 
 

 

SSTTAAVV  HHOOSSPPOODDÁÁRREENNIIAA  ZZAA  RROOKK  22001166::    €€ 

Celkové výnosy zboru 340 082,85 

Celkové náklady zboru 350 575,54 

Hospodársky výsledok - 10 492,69 
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Účtovné doklady za rok 2016 boli kontrolované dňa 31.01.2016 revíznou komisiou v zložení 

sestrami: Martinou Božekovou, Ing. Vierou Hanudeľovou a Slávkou Jančuškovou. Kontrolou neboli 
zistené žiadne nedostatky. Účtovníctvo a pokladňu na farskom úrade počas roka viedla sestra Anna 
Štecová, druhú pokladňu viedla sestra Želmíra Neumannová 

 

ZZBBOORROOVVÉÉ  PPRREESSBBYYTTEERRSSTTVVOO  PPRREEDDKKLLAADDÁÁ  KKOONNVVEENNTTUU  TTEENNTTOO  NNÁÁVVRRHH  PPLLÁÁNNOOVVAANNÝÝCCHH  ÚÚLLOOHH  NNAA  RROOKK  22001177::  
 

Zdaniteľné výdaje: 
Kežmarok: Nový kostol   - žalúzie: automatika otvárania  ( z roku 2016 ) 
  Hotelová Akadémia  - generálna oprava strechy 
      - oprava podlahy a dverí v maturitnej miestnosti 
 

V. Lomnica: Objekt fary   - orezanie stromov ( z roku 2016 ) 
 

Ľubica:  Bytová jednotka č. 7   - dokončenie generálnej opravy bytovej jednotky 
- oprava fasády bytového domu g. Svobodu 135/252    
( dvorová časť ) 

 

Tvarožná: Základná a materská škola - oprava fasády ( financovanie bude prostredníctvom 
obce - finančné  

prostriedky boli poskytnuté pri výjazdovom rokovaní 
vlády v Kežmarku, Uznesenie vlády č. 44 na rok 2016 ) 

  Objekt fara   - výmena betónového poklopu studne (z roku 2016 ) 
 

Les:   Práce podľa LHP na rok 2017 
 
Nezdaniteľné výdaje: 
Kežmarok: Fara  - generálna oprava strechy 
  Nový kostol - oprava kupoly a vežičiek strechy kostola 
 
 

V. Lomnica:  Kostol    - upratanie kostola po prácach súvisiacich s osekávaním sokla  
    - výroba nových kľakadiel ( z roku 2016 ) 
 

Stráne p. T.: Kostol  - výroba potrebného počtu podušiek do lavíc 
    

Ľubica:  Kostol  - orezanie stromov ( z roku 2016 ) 
   - oprava vchodových dverí 

 

Rakúsy: Kostol  - oprava podlahy a vchodu do kostola 
 

Huncovce: Kostol  - vymaľovanie interiéru kostola 
 

Ivestičný zámer:  - zakúpenie nového osobného motorového vozidla 
 
 Odoslané boli štyri projekty na získanie dotácie z grantového systému Ministerstva kultúry SR 
pre rok 2017 a to z programu Obnovme si svoj dom, konkrétne na: 

SSTTAAVV    FFIINNAANNČČNNÝÝCCHH    PPRROOSSTTRRIIEEDDKKOOVV    KK    3311..  1122..  22001166  €€ 

Pokladňa 1                                               2 040,95 

Pokladňa 2 2 435,28 

Ceniny 879,10 

Bežný účet Tatra banka 108 031,05 

Terminovaný vklad 3 - ročný 21 320,02 

Garantovaná investícia  20 001,11 

Vklad do dlhopisového fondu,  3 - ročný 30 261,89  

Spolu financie:                                       179 614,07 
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 podprogram 1.2., oprava pamiatok v lokalitách UNESCO  
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie osvetlenia a elektroinštalácie 
v Drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku,  
  podprogram 1.1., oprava kultúrnych pamiatok 

- Oprava fasády evanjelického kostola v Ľubici 
- Oprava strechy evanjelického kostola vo Veľkej Lomnici 
- Obnova ev. a. v. kostola v Tvarožnej. 

V prípade schválenia dotácie sa budú realizovať práce na jednotlivých projektoch. 
  

Na objektoch v správe zboru sa budú počas roka 2017 vykonávať pravidelné revízie 
vyhradených technických zariadení prostredníctvom zmluvných partnerov, v prípade zistených 
nedostatkov ich  odstraňovanie. 

Z týchto navrhovaných prác sa do výšky predloženého rozpočtu budú realizovať tie, ktoré budú 
posúdené ako prioritné. 

Ďalej hospodársky výbor predkladá zborovému konventu rozpočet na rok 2017, ktorý zborové 
presbyterstvo odporúča  konventu na schválenie. 

 

 Správu vypracoval Ján Scholcz, kurátor  a správca cirkevného majetku. 
 
 
 

6. Správa o činnosti Lyceálnej knižnice za rok 2016 

 
Lyceálna knižnica bola v prevádzke počas celého roka 2016, s krátkym vylúčením v mesiacoch 

február a marec, keď prebiehala v priestoroch na 1. poschodí budovy lýcea rozsiahla rekonštrukcia. 
Jediným stálym zamestnancom v knižnici zostáva naďalej p. Slavíčková. Prostredníctvom Úradu práce 
bola zamestnancom Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok  p. M. Bekešová, od 1. 3. – 31. 
10. 2016, teda po dobu 9 mesiacov a p. J. Štefaňáková, ktorá bola taktiež zamestnaná prostredníctvom 
UP od 1. 11. 2015 – 31. 7. 2016. Obidve sa striedali aj s vypomáhaním sprievodcovských služieb 
v kostoloch. Knižnica fungovala bez problémov a boli v nej vykonané tieto práce:  

 

 Prednášky a exkurzie v slovenskom, nemeckom, anglickom a ruskom jazyku pre domácich a 
zahraničných hostí a skupiny návštevníkov, vykonávala p. Slavíčková a podľa potreby v dňoch 
dovolenky aj p. Bekešová a p. Štefaňáková. 

 Výpožičky a konzultácie bádateľov z domova i zo zahraničia, s tým spojený výber požadovanej 
literatúry z knižného fondu, jej poskytnutie na prezenčné štúdium, reprografické služby – xerox, 
fotenie digitálnym fotoaparátom atď., vykonávala p. Slavíčková. 

 Vybavovanie korešpondencie - písomné dopyty bádateľov z domova i zo zahraničia, 
prostredníctvom e-mailovej pošty, vykonávala p. Slavíčková. 

 Výber a súpis tlačí 16. storočia v rozsahu približne 100 - 120 zväzkov každé 2-3 mesiace,  na 
štúdium pre Slovenskú národnú knižnicu v Martine, ktorá pracuje na katalógu tlačí 16. storočia. Po 
viacerých sťažnostiach sa táto práca na katalógu trochu urýchlila a SNK sa snaží dodržiavať 
dohodnuté termíny tak, ako bolo prisľúbené. Tento projekt sa neuveriteľne predĺžil, no  verím, že ho 
dovedieme čo najskôr do úspešného konca. Všetky práce spojené s preberaním tlačí, zmluvy 
o výpožičke, spätná kontrola a uloženie do fondu vykonala p. Slavíčková s pomocou p. Bekešovej 
a p. Štefaňákovej. 

 O čistotu a poriadok v priestoroch Lyceálnej knižnice sa starala p. Slavíčková, tak ako to bolo aj 
predtým, pomáhali aj p. Bekešová a p. Štefaňaková. Všetky práce spojené s jarným a jesenným 
upratovaním, umývanie okien, dverí, leštenie skiel na expozičných vitrínach, starostlivosť o kvety a 
pod. vykonávala p. Slavíčková s p. Bekešovou a p. Štefaňákovou. V priebehu mesiacov február a 
marec prebehla rekonštrukcia interiéru budovy lýcea, boli robené pucovky, maľovky, 
elektroinštalačné práce, výmena svetiel, brúsenie a lakovanie podláh v pracovni a študovni. Keďže 
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sa jedná o veľké priestory a počas týchto prác museli byť tieto priestory absolútne prázdne, bolo 
potrebné preniesť nielen nábytok, ale hlavne okolo 20 000 zväzkov periodík, ktoré sú uložené 
v presklených skriniach do vedľajšej miestnosti. Bolo to veľmi náročné nielen kvôli kvantu týchto 
tlačí, ale hlavne čo sa týka organizácie práce, to znamená označiť každú policu, každú skriňu, aby 
sa pri spätnom ukladaní neurobil chaos a aby bolo všetko v poriadku. Po ukončení prác sme museli 
všetko riadne vyčistiť, vyumývať a uložiť na pôvodné miesto. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí 
mi boli pri týchto prácach nápomocní – O. Tropp, J. Štefaňáková, M. Bekešová, H. Hanzelyová a O. 
Jaduš.  

11.  mája 2016 sa uskutočnila po prvýkrát v Kežmarku – Noc literatúry, u nás to bolo 
v priestoroch Jónyho knižnice. Toto čítanie z kníh je európsky projekt, uskutočnil sa ešte aj na ďalších 
miestach v Kežmarku – na hrade, v hoteli Hviezdoslav a v Galérii u sediaceho anjela. Mali sme odozvu 
z radov účastníkov, že u nás to malo tú „pravú atmosféru“, a to nielen kvôli hlavnému aktérovi – hercovi 
Jánovi Greššovi, ale kvôli celkovej atmosfére knižnice. Sme radi, že mesto Kežmarok sa zapojilo aj do 
takýchto aktivít, ktoré ho určite môžu len spropagovať a že my môžeme byť toho súčasťou. 

 

Pri príležitosti Literárneho Kežmarku, ktorý bol toho roku venovaný Tatrám a prvému výletu 
študentov kežmarskej školy na Zelené pleso, bola v priestoroch expozičnej miestnosti inštalovaná 
výstava na danú tému. Medzi exponátmi neboli len knihy, časopisy, mapy a dobové fotografie 
o Tatrách, ale aj horolezecká výstroj – staré železné mačky, snehule, kahan, čakany atď, ktoré boli 
zapožičané z Múzea v Kežmarku. V druhej vitríne boli vystavené – na porovnanie – nové mačky, 
kladivá, čakany, prilby, svorky na lezenie atď., ktoré sme mali zapožičané od p. M. Neumanna. Bolo to 
zaujímavé spestrenie expozície, za čo sa chcem obidvom vypožičiavateľom poďakovať. 

V roku 2016 nám nemecká nadácia Hermann-Niermann-Stiftung z Düsseldorftu opäť prispela 
na reštaurovanie kníh, a to znovu sumou 5200,- €. Za túto sumu sa dalo reštaurovať 8 tlačí a jeden 
rukopis. Sme vďační, že táto nadácia nás znovu podporila, nakoľko je to jediná pomoc pri reštaurovaní 
kníh. V roku 2015 sa podarilo pre knižnicu získať aj príspevok vo výške 3800,-€ na reštaurovanie 3 
veľmi poškodených tlačí, a to z Nemecka – Gustav – Adolf – Stiftung, reštaurovanie kníh prebehlo až 
v roku 2016, nakoľko peniaze prišli až koncom decembra, čo však nebol problém. 

V roku 2016 chodili študovať do prezenčnej študovne aj bádatelia, mnohí z nich navštívili 
knižnicu viackrát. Väčšinu bádateľov tvoria študenti vysokých škôl zo Slovenska, ale chodia aj naďalej 
bádatelia zo zahraničia, najmä z okolitých krajín. V súčasnosti využívajú možnosť konzultácie 
prostredníctvom internetu, tak ako som to uviedla už po minulé roky, tento trend stále posilňuje a počet 
internetových bádateľov stúpa. Je to pre nich najjednoduchší spôsob, ako so dostať ku informáciám bez 
námahy, v pohodlí domova.  

V roku 2016 sa za vstupné od návštevníkov, milodary, za predaj publikácií a rôzneho 
propagačného materiálu vyzbieralo 5087,37 €, čo je taký priemer. Väčšinu návštevníkov tvorili 
organizované školské skupiny, či už stredoškoláci, vysokoškoláci alebo základné školy z celého 
podtatranského regiónu, ale aj z Košíc, Prešova, Banskej Bystrice, Žiliny atď. Odhadujeme okolo 3000 
návštevníkov z celého sveta, pretože okrem hostí z okolitých krajín sme mali aj hostí z USA, Kanady, 
Anglicka, Írska, Švajčiarska, ale aj zo Škandinávie, Austrálie, Izraela, Nového Zélandu, dokonca aj 
z Peru. 
Prevádzka knižnice bola prispôsobená turistickej sezóne, od 1.6. do 30. 9. bolo otvorené od 8.00 do 
16.30, mimo sezóny od 1.10. do 31.5. od 7.00 do 15.00, objednané skupiny aj mimo pracovnej doby a  
v sobotu. 

Návšteva a prehliadka lyceálnej knižnice je už tradičnou súčasťou prehliadky historických 
pamiatok mesta, a to nielen pre turistov a oficiálne návštevy mesta Kežmarok, ale aj rôzne osobnosti 
mediálne známe, napr. Katka Brychtová so svojou rodinou, rodičia Adely Banášovej a ďalší. Lyceálna 
knižnica stále nedostáva štátnu dotáciu, preto naďalej všetky náklady spojené s prevádzkou hradí 
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok, to však nemá vplyv na kvalitu poskytovaných služieb, 
ktorá je porovnateľná s ostatnými knižnicami na Slovensku, ako napr. SNK v Martine alebo UK v 
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Bratislave. Naopak, knižnica má svojich stálych návštevníkov, ktorí sa k nám vracajú na návštevu so 
svojimi známymi, čo je pre nás tá najlepšia vizitka. Verím, že nasledujúce roky budú ešte úspešnejšie. 
 

Správu vypracovala Katarína Slavíčková, poverená riadením lyceálnej knižnice v Kežmarku 
 

Počet evanjelikov augsburského vyznania v jednotlivých mestách a obciach patriacich pod 
správu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok pri sčítaní obyvateľstva v roku 2011 

 
 
 
 

 Mesto, obec 
počet 

evanjelikov 
 Mesto, obec 

počet 
evanjelikov 

1. Kežmarok 674 7. Ľubica 90 
2. Veľká Lomnica 62 8. Tvarožná 2 
3. Huncovce 23 9. Vrbov 12 
4. Mlynčeky 12 10. Žakovce 11 
5. Stráne pod Tatrami 11 11. Vlkovce 1 
6. Rakúsy 8 12. Abrahámovce 6 

 
 

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky – link: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=50355 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=50355
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7. Štatistický prehľad o pohybe ľudnatosti v zbore za rok 2016 

 

  muži / 
chlapci 

ženy / 
dievčatá 

Spolu 
2016 

Spolu 
2015 

Spolu  
2014 

1. Krsty: 
4 
0/4 

9 
0/9 

13 14 18 

2. Konfirmácia: 0/0 0/4 4 9 9 

3. 

Večera Pánova: 
počas bohoslužieb v Kežmarku: 

filiálka V. Lomnica: 
filiálka Ľubica: 

filiálka Stráne pod Tatrami 
domov dôchodcov v KK: 

stretnutia diakonie: 
v domácnosti:  

v nemocnici: 

347 
251 
10 
70 
3 
12 
1 
0 
0 

680 
500 
26 
108 
6 
14 
18 
7 
1 

1027 
751 
36 
178 
9 
26 
19 
7 
1 

1104 
798 
41 
205 
0 
27 
32 
1 
0 

1146 
832 
61 
165 
9 
36 
40 
2 
3 

4. Sobáše: 3 krížne  5 10 3 

5. Požehnanie manželstva: 1 krížne  1 2 0 

7. Prestupy: 0 1 1 0 1 

8. Odhlásený zo zboru: 0 0 0 2 1 

9. Prihlásený do zboru: 3 1 4 0 1 

10. Pochovaných: 6 mužov 8 žien 14 11 18 

11. 

Náboženstvo v Kežmarku: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hotelová akadémia: 
Gymnázium P.O.Hviezdoslava: 

SOU poľnohospodárske: 
Základná škola Vrbov 

Základná škola Ľubica 
I. stupeň: 

II.stupeň: 

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

 
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 
utorok o 1515 h 
 
 
 
 
štvrtok o 1225 h 
utorok o 1235 h 
utorok o 1350 h 

64 žiakov 
 

60 žiakov 53 žiakov 

12. Počet členov cirk. zboru: 
sčítanie ľudu v roku 2001  1064 

sčítanie ľudu v roku 2011  912  
772 769 768 

13. 

Priemerná účasť na SB: 
Kežmarok: 

Ľubica: 
Veľká Lomnica: 

Domov dôchodcov: 
Stráne pod Tatrami 

 
 

 175 
107 
27 
14 
12 
15 

170 
117 
29 
11 
13 

180 
124 
27 
14 
15 

14. 

Priemerná účasť na: 
detské služby Božie 
adventné večierne: 

adventný modlitebný týždeň: 
pôstne večierne: 

pôstny modlitebný týždeň: 
biblické hodiny pre dospelých: 

 
11 
22 
29 
28 
35 
17 

 
10 
31 
35 
26 
32 
20 

 
10 
30 
30 
31 
36 
19 

 

Štatistický prehľad vypracoval Roman Porubän, zborový farár v Kežmarku 
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Z Á P I S N I C A 
z  výročného konventu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku v Kežmarku, konaného dňa 

7. februára 2016 v rámci hlavných služieb Božích v auditóriu budovy Lýcea 

 

 
 
Výročný konvent bol zvolaný na hlavných službách Božích dňa 31. 1. 2016. 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny / 63 konventuálov/ 
 

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

Zapisovateľ:  Eva Ciriaková 
 

Program:   
1. Otvorenie – privítanie, zbor. dozorca Ernest Chrit 
2. Prečítanie a schválenie programu zb. konventu. 
3. Zvolenie overovateľov zápisnice. 
4. Schválenie zápisnice z minuloročného konventu. 
5. Diskusia ku kňazskej správe, ktorá bola konventuálom k dispozícii v písomnej podobe. 
6. Prijatie jednotlivých správ zborovým konventom. 
7. Prijatie plánovaných úloh na rok 2016.  
8. Schválenie rozpočtu na rok 2016. 
9. Odpredaj pozemku. 
10. Voľné návrhy. 
11. Záver zbor. konventu, poďakovanie. 

 
 
1. Výročný zborový konvent otvoril br. zborový dozorca privítaním konventuálov. 
 

2. Zbor. dozorca prečítal program zbor. konventu, ktorý bol konventuálmi jednomyseľne schválený bez 
pripomienok.  

 

3. Za overovateľov zápisnice boli jednomyseľne zvolení ses. Janka Sisková a br. Emil Raffaj. 
 

4. Kópiu zápisnice z minuloročného výročného konventu obdržal každý konventuál spolu s kňazskou 
správou za rok 2015 týždeň vopred na hlavných službách Božích dňa 31.01. 2016. 

 

UZNESENIE č. 1/2016/K: 
Zbor. konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil zápisnicu z minuloročného výročného 
konventu. 
 

Hlasovanie:  za   – 63    
                    proti   –   0 
                     zdržal sa  –   0 

 

5. Diskusia ku kňazskej správe:  
- ako podnet k diskusii pripravil br. farár-senior fotoprezentáciu-prehľad, prehľad duchovných, 
hospodárskych a kultúrnych aktivít v CZ,  
- br. Lipták poďakoval za analýzu, za pripomenutie aktivít CZ,  ktoré svedčia, že CZ je iniciatívny 
a živý. Avšak len 20 % jeho členov, pričom 80 % členov žije mimo CZ. Pripomenul, že aj Pastier 
nechá stádo a ide za jednou stratenou ovcou. Ale my sme spokojní, bez iniciatívy čakáme kto príde. 
Podporil výzvu br. farára, ktorá zaznela v kázni slova    Božieho, a to pozývať svoje deti a vnúčatá do 
spoločenstva CZ.  

 

6. Prijatie jednotlivých správ zborovým konventom: 
 

UZNESENIE č. 2/2016/K: 
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Zbor. konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil v celosti predloženú správu o živote 
Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok za rok 2015. 
 

Hlasovanie:  za   – 61  (2 konventuáli odišli)   
                     proti   –   0 
                     zdržal sa  –   0 

 
7. Prijatie plánovaných úloh na rok 2016: 

- ses. Wenczelová z filie Veľká Lomnica sa dotazovala na elektrifikáciu zvonov v kostole vo Veľkej 
Lomnici, pričom br. zbor. farár-senior uviedol, že prioritou je momentálne  strecha kostola.  
- br. Lipták vyjadril vďačnosť za to, čo sa v uplynulom čase urobilo v budove Lýcea – nové okná, 
závetrie, nové kúrenie, ale napriek tomu ako nájomca priestorov v dolnej časti budovy skonštatoval, 
že si musia v kancelárii prikurovať,  pretože jeho kolegyňa bola 3 mesiace PN. Zároveň poprosil, aby 
sa hľadalo systémové riešenie, aby teplota v kancelárii bola aspoň 21°C. 
- ses. Slavíčková uviedla, že v knižnici majú 16 st. Podľa nej je termostat nevhodne umiestnený 
v kancelárii, kde si kolegyňa tiež zo zdravotných dôvodov prikuruje, pričom termostat automaticky 
vyhodnotí, že je teplota optimálna a kúrenie sa vypne. Navrhla dať snímač teploty do inej miestnosti.  
- br. správca vysvetlil, že staré kúrenie fungovalo tak ako sa nastavilo. Staré kotle stacionálne boli 
vymenené za nové kondenzačné kotle. Termostat sníma vnútornú aj vonkajšiu teplotu budovy. 
Netreba zabúdať, že budova je kamenná. Kúrenie je nastavené na automatiku. Výhoda 
kondenzačného kúrenia je, že využíva teplo, ktoré ide do komína,         čím je úspornejšie ako kúrenie 
manuálne. Je tu možnosť kúriť manuálne a o rok sa uvidí, čo je efektívnejšie.  

      - ses. Štefaňáková navrhla prizvať k tomuto problému odborníka. 
      - br. zbor. farár-senior potvrdil slová br. správcu. 
      - br. zbor. dozorca podotkol, že riešenie správneho nastavenia teploty bude časovo a odborne 
náročnejšie. 

- ses. Trajčíková sa dotazovala br. zbor. farára-seniora či na stretnutí HV jednali o zriadení 
evanjelickej škôlky, o ktorej sa s ním pred časom zhovárala. 
- br. zbor. farár-senior uviedol, že na HV preberali aj iné možnosti obsadenia budovy býv. internátu. 
Podľa neho škôlka neobsadí celú budovu, len nejaké prízemie. Zároveň vyzval ses.  Trajčíkovú, aby 
podala konkrétny návrh. 

     - ses. Trajčíková uviedla, že o tom hovorila s p. Čurlíkom, ktorý ju informoval, že zriadenie takej škôlky 
trvá min.5 rokov. 

- br. zbor. farár-senior pripomenul, že škôlku je najprv potrebné dostať do systému. Ani mesto, resp. 
primátor nie je nadšený z tohto riešenia.  
- ses. Križanová navrhla, tak ako po minulé roky, v budove internátu zriadiť domov dôchodcov,  
prípadne stacionár v menšom rozsahu. 
- br. zbor. farár-senior poznamenal, že aj napriek všetkému musí byť niekto, kto si to vezme na 
zodpovednosť. Priznal, že on by to nezvládal. Podľa neho to v našich podmienkach nie je možné. Je 
potrebné zariadenie dostať to sociálneho systému. Podľa štatistiky je málo krstov. Škôlka na prežitie 
potrebuje min. 25 detí. Ostatné deti by boli cudzie, nie evanjelické. Podľa jeho skúseností vníma na 
všetkých úrovniach, že mesto Kežmarok je konfesionálne zamerané.   Pripustil, že je možné 
vypracovať štúdiu, vyčísliť náklady na príp. škôlku. Stacionár je otázny. Obsadenie či riešenie úprav 
budovy je potrebné riešiť komplexne. 
- br. Neumann pripomenul, že budova býv. internátu je obrovská. Je potrebná úplná prestavba. 
Otázkou na mieste sú naše reálne možnosti. V prípade prevádzkovania škôlky je potrebné spĺňať 
všetky hygienické podmienky. Podľa neho je potrebné vypracovať predbežnú štúdiu na úpravu časti 
priestorov a približné finančné náklady, na základe ktorých sa touto záležitosťou môže konvent neskôr 
zaoberať. 
- br. Wenczel pripomenul, že strechu vo Veľkej Lomnici je potrebné opraviť, pričom br. zbor. farár-
senior podotkol, že sme sa touto otázkou zaoberali a je v pláne prác.  Bol vypracovaný projekt na 
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rekonštrukciu strechy, ktorej náklady činili 170 tis. €, br. Neumann znížil náklady na 130 tis. €. Zároveň 
bola zaslaná žiadosť o príspevok na opravu strechy z projektu „Obnov svoj dom“. 
- br. Raffaj poprosil bratov a sestry, aby neodchádzali z kostola  počas Krstu Svätého. Je to neúcta 
k tomu malému členovi CZ, pričom br. zbor. farár-senior podotkol, že aj počas sviatosti Večere Pánovej 
niektorí odchádzajú priamo od oltára von z kostola. 
- ses. Trajčíková podala návrh na poverenie HV otázkou zriadenia, resp. vypracovania predbežnej 
štúdie nákladov na zriadenie evanjelickej škôlky v budove býv. internátu. 
 

UZNESENIE č. 3/2016/K: 
Zbor. konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil návrh plánovaných úloh na rok 2016, tak 
ako boli predložené.                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Hlasovanie:  za   – 60  (3 konventuáli odišli) 
                    proti   –   0 
                      zdržal sa  –   0 
 

8. Schválenie rozpočtu na rok 2016: 
 

UZNESENIE č. 4/2016/K: 
Zbor. konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil rozpočet na rok 2016, tak ako bol 
predložený.                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Hlasovanie:  za   – 60  (3 konventuáli odišli) 
                      proti   –   0 

                     zdržal sa  –   0 
 

9. Odpredaj pozemku: 
- br. zbor. farár-senior predniesol žiadosť o odkúpenie pozemkov spoločnosti Holding, s. r. o., 
Priemyselná 4606, 031 01  Liptovký Mikuláš, zo dňa 4. 2. 2016. Jedná sa o parcelu registra E-KN 
s par. č. 5448/2 orná pôda o výmere 3226 m2 na LV č. 4078 a pozemok par. reg. E-KN s parc. č. 
5436/3 orná pôda o výmere 2427 m2 na LV č. 1716,    spolu 5653 m2, v sume 6 €/m2. 
- br. správca vysvetlil, že o uvedený pozemok mal záujem aj bývalý Vajex. Jedná sa o pozemok pod 
zastavanou plochou. Podľa neho je potrebné uvedený pozemok vysporiadať, CZ tam nebude nič robiť, 
stoja tam 4 stavby, resp. časti stavieb. Podľa neho je však navrhovaná cena za m2 nízka. 
- br. zbor. dozorca podotkol, že aj napriek uzneseniu nepredávať pozemky CZ, jedná sa 

o komplikovaný pozemok. 
- br. Kupčo poznamenal, že je zložité určiť cenu pozemku, ktorý bol predtým ornou pôdou a dnes 

zastavanou plochou. 
- br. Bartko vyjadril nespokojnosť, že spoločnosť si najprv mala usporiadať majetkovoprávne vzťahy, 
kým začala stavať budovy, pričom br. zbor. farár-senior spolu s br. správcom vysvetlili, že sa to stalo 
pred rokom 1989 a v rámci reštitúcií sa vracali pozemky, ktoré neboli zastavané. Vtedajšia firma Vajex 
napriek tomu vrátila CZ všetky pozemky, aj z časti zastavané, čo bolo ich dobrou vôľou. 
- br. Jaduš navrhol odsúhlasiť odpredaj uvedeného pozemku a poveriť zbor. presbyterstvo 
odsúhlasením ceny za pozemok. 
 

UZNESENIE č. 5/2016/K: 
Zbor. konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok súhlasí s odpredajom pozemku parc. reg. E-KN 
s par. č. 5448/2 orná pôda o výmere 3226 m2 na LV č. 4078 a pozemku par. reg. E-KN s parc. č. 
5436/3 orná pôda o výmere 2427 m2 na LV č. 1716, spolu 5653 m2. 
 

Hlasovanie:  za   – 60  (3 konventuáli odišli)  
                      proti   –   0 
               zdržal sa  –   0 
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UZNESENIE č. 6/2016/K: 
Zbor. konvent poveruje zbor. presbyterstvo dojednaním ceny za odpredaj pozemku parc. reg. E-KN 
s par. č. 5448/2 orná pôda o výmere 3226 m2 na LV č. 4078 a pozemku par. reg. E-KN    s parc. č. 
5436/3 orná pôda o výmere 2427 m2 na LV č. 1716, spolu 5653 m2  s firmou Holding, s. r. o., 
Priemyselná 4606, 031 01  Liptovký Mikuláš. 
 

Hlasovanie:  za   – 59 (4 konventuáli odišli)  
                     proti   –   0 
               zdržal sa  –   0 
 

10. Voľné návrhy: žiadne 
 

11. Na záver br. zbor. farár-senior poďakoval všetkým konventuálom za účasť, pracovníkom za aktivitu pri 
prácach, ktoré sú spojené s  fungovaním CZ. Zároveň všetkým požehnal v ich úsilí.  

 
V Kežmarku dňa 7. 2. 2016 
 
 
 

zborový farár 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 zbor. dozorca 

overovateľ  zapisovateľ  overovateľ 
 


