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

SPRÁVA O ŽIVOTE CIRKEVNÉHO ZBORU
ECAV NA SLOVENSKU KEŽMAROK
ZA ROK 2018,

predložená na výročný zborový konvent Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok, ktorý sa konal
10. februára 2019 so začiatkom o 900 hodine v auditóriu lýcea v rámci služieb Božích pod vedením
Ing. Jozefa Horvátha – zborového dozorcu a Mgr. Romana Porubäna – zborového farára

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

Ján 10,9:
9Ja

som dvere. Keď cezo mňa vojde niekto, bude spasený; vojde i vyjde a nájde pastvu.

Auditórium lýcea
Kežmarok, 10. február 2019
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PROGRAM

BOHOSLUŽIEB:

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

Oslovenie
Predspev: Najsvätejší
Konfiteor
Pieseň:
368
Sláva, pozdrav, kolekta
Evanjelium: Marek 9,38-41
Vyznanie všeobecnej viery kresťanskej
Pieseň:
218
Kázeň, oznamy a milodary
Pieseň:
266
Výročný zborový konvent za rok 2018
Pieseň:
366 / 1. verš
- Antifóna: 68
Buďte verní až do smrti, hovorí Pán.
Aby sme dostali veniec života.
- Kolekta
- Áronovské požehnanie
13. Pieseň:
366 / 2. a 3. verš
14. Ukončenie s podaním rúk
15. Organová hudba na záver

NÁVRH

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

VÝROČNÉHO ZB. KONVENTU:

Otvorenie – privítanie, zb. dozorca Ing. J. Horváth
Prečítanie a schválenie programu
Zvolenie overovateľov zápisnice
Schválenie zápisnice z minuloročného konventu
Diskusia ku kňazskej správe, ktorá bola
konventuálom k dispozícii v písomnej podobe
Prijatie jednotlivých správ zborovým konventom
Prijatie plánovaných úloh na rok 2019
Schválenie rozpočtu na rok 2019
Voľba revíznej komisie
Voľné návrhy
Záver, poďakovanie

UZNESENÍ

Uznesenie 1/2019/K
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil zápisnicu z výročného konventu CZ ECAV na Slovensku
Kežmarok konaného 11. februára 2018.
Uznesenie 2/2019/K
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil v celosti predloženú správu o živote CZ ECAV na
Slovensku Kežmarok za rok 2018
Uznesenie 3/2019/K
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil návrh plánovaných úloh hospodárenia na rok 2019 tak,
ako boli konventu predložené.
Uznesenie 4/2019/K
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil rozpočet na rok 2019 tak, ako bol konventu predložený.
Uznesenie 5/2019/K
Zborový konvent berie na vedomie výsledky volieb revíznej komisie.
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Úvod
Pán Boh nám aj v tomto roku otváral dvere pre rôzne duchovné príležitosti, na ktorých sme sa mohli
zúčastniť, a tak svoj život obohatiť o nové poznanie života viery. Rozmanitá škála otvorených dverí nám prinášala aj
nové možnosti a príležitosti. O tom, ako sme ich využívali, hovorí aj táto správa. Ľudia, ktorí študujú úspešných
podnikateľov, hovoria, že úspešní podnikatelia majú vyvinutú schopnosť „rozoznať príležitosť“. Vidia rovnaké
okolnosti, ako ich vidia všetci ostatní, ale bez hľadania si všimnú príležitosť, ktorú mnohí prehliadnu. Potom túto
príležitosť naplno využijú, a tak sa stávajú úspešnými.
Vedieť rozoznať príležitosť, to je to, čo nám častokrát v cirkvi chýba. No však schopnosť rozoznať dvere,
teda rozoznať škálu možností, ktorá neraz pred nami leží a čaká len na to, kto ju objaví, je zručnosť, ktorú sa
môžeme naučiť. Neraz okolo týchto príležitostí prechádzame bez povšimnutia a až spätný pohľad po rokoch nám
ukazuje, ako sme určité veci premárnili a nedokázali ich využiť pri duchovnom raste alebo hospodárskom
zabezpečení cirkvi či cirkevného zboru. Boh nám však jasne hovorí cez svoje slovo, ktorú príležitosť je potrebné
využiť, aby sme duchovne i hospodársky rástli, len je potrebné, aby sme mali otvorené oči, uši a srdce a s radosťou
sa zhostili týchto príležitostí – nových možností. Ak sme však príliš zahľadení do seba alebo ustráchaní, tak tento
hlas nepočujeme a príležitosti nevidíme. Snáď sa jedného dňa dokážeme naučiť ostražito očakávať nebeské
príležitosti, ktoré nám Pán Boh zosiela.
Dvere nie sú iba fyzické, cez ktoré prechádzame. Dvere, ktoré nám Boh otvára, to je voľba. Keď nám
okolnosti zavrú vonkajšie dvere, ako to urobili totalitné režimy, tak sa nám ukážu dvere, na ktorých záleží oveľa viac
– dvere, skrze ktoré vie duša opustiť strach a vstúpiť do odvahy, opustiť nenávisť a vstúpiť do odpustenia, opustiť
ignoranciu a vstúpiť do poznania. Nie vždy to znamená, že človek má odísť na iné miesto služby, pretože prostredie,
v ktorom žije a v ktorom pôsobí, mu akosi nezapasovalo. Táto skutočnosť však cirkvi hrozí vtedy, keď farár vidí
príležitosti a možnosti, ale zostáva v tomto videní a ich realizovaní sám a nenachádza pre ne podporu a nadšenie
v cirkevnom zbore, medzi presbytermi a veriacimi. Potom je prirodzené, že odchádza na iné miesto služby, kde
s radosťou prijmú jeho videnie nových možností a príležitostí, ktoré nám Pán Boh ponúka tým, že nám otvára dvere.
Božie otvorené dvere znamenajú nájsť novú, predtým nepoznanú príležitosť. A to môžeme nájsť aj na
starom mieste, ale musíme opustiť strach, nenávisť, aroganciu a ignoranciu a vstúpiť do nového poznania. Sme však
vôbec schopní vidieť nové príležitosti v prostredí najstaršieho cirkevného zboru na Spiši? Častokrát naša hrdosť na
dedičstvo predkov nám bráni odpichnúť sa z miesta, s ktorým sme bytostne spätí, a tak konečne začať vytvárať nové
hodnoty, zasadiť sa za nové veci v starom prostredí.
Najviac, čo nás pokazilo. je tá skutočnosť, že vďaka majetku, ktorý sme zdedili po predkoch, vďaka
hospodáreniu s ním a videniu zostatku na účtoch cirkevného zboru, ktoré nie sú malé, načisto sme spohodlneli
a o chvíľu si už budeme objednávať upratovací servis a neviem ešte aký ďalší servis, pretože sme si zvykli, že cirkev
nás nič nestojí. Veď máme na to peniaze, tak si to objednajme. Ale tak sa nepestuje spoločenstvo cirkevného zboru.
Tak nemôže fungovať telo Kristovo. Ak nás cirkev nič nestojí, tak taká cirkev nestojí za nič. Nepotrebujeme ju. Je
k ničomu. Môžeme ju rozpustiť. Myslím si, že o tejto skutočnosti som dosť povedal v 19. nedeľu po Sv. Trojici
v kázni, ktorá hovorila o našej pasivite a ktorá bola uverejnená aj vo Vianočnom zborovom liste. Bol by som rád,
keby sme sa aj my za niečo zasadili a niečo preto aj obetovali a nielen čakali, že farský úrad to vybaví, pozháňa
peniaze, napíše projekty, len aby nás to nič nestálo. Ak nás to nič nebude stáť, tak zahynieme. Ježiša Krista to stálo
život. Boh obetoval tú najväčšiu hodnotu. Čo sme ochotní obetovať my?
Keď sme minulého roku dávali do poriadku platenie cirkevného príspevku (tzv. cirkevná daň), tak sme zistili,
že viac ako polovica členov CZ nemala v danom roku zaplatený príspevok (401 ľudí). Niektorí z nich desiatky rokov
dozadu nemajú zaplatený cirkevný príspevok. No keď nastane v rodine udalosť pohrebu, tak rodina mi zosnulého
vykreslí ako najlepšieho kresťana. Niekedy je to až priam komické a nevkusné. Pre mňa osobne je iróniou, že idem
pochovávať najlepšieho cirkevníka, ale pritom ho vôbec nepoznám. Vtedy sa pýtam: Prečo pozostalá rodina príde
požiadať o cirkevný pohreb, keď cirkev doposiaľ nepotrebovali? Mám na to len jednu jedinú odpoveď: Pohreb nám
slúži ako poistka, ako uspokojenie, že sme urobili pre zosnulého všetko, ak by Boh skutočne existoval. No žiaľ tomu
mŕtvemu to vôbec nepomôže. Ten pohreb môže pomôcť len nám živým. A to sú opäť tie Božie otvorené dvere, pri
ktorých stojíme pred novou príležitosťou, novým rozhodnutím začať svoj život s Bohom alebo pokračovať bez Boha
po starom.
Otvorené dvere v Biblii sa netýkajú iba ľudí, ktorí pred nimi stoja. Oni so svojím požehnaním zahŕňajú aj ľudí
okolo nás. Otvorené dvere môžu byť pre mňa vzrušujúce, ale neexistujú iba pre moje dobro, iba pre mňa samého.
Ak by otvorené dvere boli iba pre mňa, tak by Boh negoval misijné poslanie, ktorým nás poveril Pán Ježiš Kristus
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skôr, než vstúpil na nebesá. Dynamická sila evanjelia nie je len pre mňa, ale aj pre ľudí okolo mňa. Táto sila
evanjelia je pre nás novou príležitosťou, ktorej sa máme zhostiť a ktorá dokáže zmeniť človeka.
Otvorené dvere nie sú iba obrazom niečoho dobrého. Oni zahŕňajú v sebe dobro, ktoré ešte nepoznáme, ale
ak sa toho dobra nezhostíme, tak dávame vo svojom osobnom živote, ale aj v cirkvi priestor zlému. Myslím si, že rok
2018 nás v tomto smere v mnohom poučil, čo to znamená, keď otvorených dverí sa zhostí urazená ješitnosť, túžba
po moci a manipulovaní s ľuďmi. Jednoducho povedané, čo sa stane, keď otvorených dverí sa zhostí zlo. Apoštol
Pavel nás na to upozornil slovami: „A nie div, veď aj sám satan premieňa sa v anjela svetla. Nie je teda veľkou
vecou, keď sa aj jeho služobníci predstavujú ako služobníci spravodlivosti. Ale ich koniec bude podľa ich skutkov (2K
11,14.15).“ V Slovenskej spoločnosti sa to prejavilo vraždou Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej. Táto
skutočnosť nám jasne ukázala, čo sa stane, keď zlo prestane byť kontrolované a dostane sa k moci. Vtedy končí
akákoľvek sloboda, akákoľvek demokracia. Táto vražda odzrkadľovala a naďalej odzrkadľuje, ako to počúvame aj
teraz v médiách, keď na povrch vyplávali nové skutočnosti, že ako spoločnosť sme upadli do morálneho bahna, do
smradľavého hnoja korupcie, ktorá pre svoj prospech neváha obetovať ľudí. A to sa deje nielen vo vysokej politike,
ale aj v tej komunálnej, len je potrebné, aby sme veci skúmali a sledovali a sami pochopíme, že cesty, mosty
a štadióny nemôžu byť tak predražené.
No nielen v spoločnosti sme mohli vnímať takúto zlú situáciu. Osobne som presvedčený, že to, čo sa dialo
počas volieb predsedníctva Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, to, akým spôsobom túto skutočnosť prezentoval
Evanjelický posol spod Tatier, nebolo tiež nič iné, ako diabolstvo, cielene diskreditujúce predstaviteľov cirkvi.
Nakoniec toto zlo vyústilo do vytvorenia Asociácie slobodných zborov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ktorá
pod rúškom očistenia a ozdravenia cirkvi túto cirkev rozbíja. Tak to konštatoval aj Pastiersky list Zboru biskupov
ECAV na Slovensku, ktorý bol vydaný 17. januára 2019. Toto konanie je potrebné rázne odsúdiť a voči iniciátorom
vyvodiť patričnú zodpovednosť.
Boh nám však v minulom roku otváral dvere i krásnych duchovných aktivít. Tradične sme mohli začať nový
rok u Chritzovcov. Nielen my, ale aj naši priatelia v Mělníku mohli prijať požehnanie prostredníctvom Kežmarského
plesu evanjelikov, ktorý prispel na opravu strechy ich kostola. Deti mali možnosť prijať požehnanie na detskom plese,
detskej besiedke a pri pečení perníkov. No obrovským zážitkom bolo pre mnohých a hlavne účinkujúcich koncert pod
vedením Ewalda Danela „Pieseň, ktorá prebúdza.“ 250 spevákov a orchester poskladaný z profesionálnych umelcov
a z domácich muzikantov Základnej umeleckej školy A. Cígera, bol skutočne zážitkom, ktorý dlho rezonoval v našich
mysliach a často sa ešte objavuje v našich spomienkach.
Boh je bohom otvorených dverí, ktoré nám prinášajú nádherné možnosti a príležitosti, len my sa ich musíme
chopiť. Ježiš nám jasne hovorí: „Ja som dvere.“ On je tými dverami, cez ktoré je potrebné prejsť, aby náš život mohol
prijať množstvo požehnania a aby sme mohli spolu so žalmistom vyznávať, že Hospodin je naším pastierom, ktorý
nás vodí na zelené pastvy. V Zjavení Jánovom pre našu cirkev, ale i do našej zborovej situácie čítame krásne
povzbudenie: „Ajhľa, otvoril som ti dvere, ktoré nikto nemôže zatvoriť, lebo hoci máš malú moc, predsa si zachoval
moje slovo a nezaprel si moje meno (Zj 3,8).“ Nech toto povzbudenie nás sprevádza aj v roku 2019, aby sme so cťou
vzývali Ježišovo meno ako meno, prostredníctvom ktorého sme zachránení.

1. Bohoslužobný život zboru
a) Služby Božie
Na ekumenickej pobožnosti, ktorá sa konala 25. januára 2019, som svoju kázeň začal slovami, že Boh je
Bohom otvorených dverí. On otvára dvere všade okolo nás. Potrebné je však, aby sme cez tie otvorené dvere vošli
dnu. Takýmito dverami sú pre nás aj služby Božie ako základná misijná aktivita cirkevného zboru. Bohoslužobný
život je otvorený pre kohokoľvek, kto chce oslavovať nášho nebeského Otca, kto chce načerpávať nových síl do
ďalších dní života, kto chce činiť pokánie a vyznávať svoje hriechy, ale rovnako aj pre toho, kto chce prosiť o silu do
rôznych zápasov, cez ktoré prechádza v každodennom živote. Služby Božie sú tu pre všetkých, ktorí hľadajú Boha,
ale aj pre tých, ktorí Ho už našli a kráčajú vo svojom živote po ceste spravodlivosti s Božou pomocou.
Kto vchádza cez otvorené dvere nášho chrámu, tak tu nachádza spoločenstvo bratov a sestier,
zhromaždených k oslave Trojjediného Boha. Na bohoslužbách k nám zaznieva Božie slovo a ak máme otvorené
srdce, tak sa nás toto slovo mocne dotýka. Neraz máme pocit, ako keby kazateľ hovoril o nás. No on nehovorí o nás,
ale Duch Boží spôsobuje, že sa nás zvesť slova Božieho dotýka. Rovnako to prebiehalo na bohoslužbách aj
v prvotnej cirkvi. V Skutkoch apoštolských čítame: „Keď to počuli, bodlo ich to v srdci, a povedali Petrovi a ostatným
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apoštolom: Čo robiť, mužovia, bratia (Sk 2,37)?“ A Peter im na to odpovedal: „Kajajte sa! A nech sa každý z vás dá
pokrstiť v meno Ježiša Krista na odpustenie hriechov. A prijmete dar Ducha Svätého (Sk 2,38).“
Ak sa toto deje aj pri nás, tak otvorené dvere bohoslužobného života prinášajú nám požehnanie do
osobného života viery, ale aj do života spoločenstva nášho cirkevného zboru. Mali by sme si však položiť otázku, do
akej miery nás Božie slovo oslovuje a do akej miery dovolíme, aby toto slovo menilo aj náš život. To sú dve roviny.
Neraz človek počuje po bohoslužbách, ako v ušiach mnohých ľudí zarezonovala kázeň. To je síce pekné, ale
častokrát táto kázeň sa ďalej nedostala. Samozrejme, že človek najprv musí počuť, ale to počuté by malo prejsť do
nášho srdca, do nášho myslenia a konania. A toto je oveľa ťažšia a zdĺhavejšia cesta. A preto nie nadarmo sa
hovorí, že určité veci počujeme, ale ako jedným uchom vošli dnu, tak druhým aj vyšli. A to je škoda. Pretože neraz sa
stávame poslucháčmi, ktorí síce počujú, ale nič z počutého neprijímajú.
Takýto stav sa musí zásadne odzrkadliť aj na živote cirkevného zboru. Nie je tomu inak ani u nás.
VYMIERAME! Štatistiky sú toho jasným dokladom. Napriek tomu, že Boh nám otvára dvere a ponúka nám
nepredstaviteľné bohatstvo svojej lásky a milosti, my nechceme dovoliť, aby Božie slovo sa nás dotýkalo. Nechceme
nič obetovať pre spoločenstvo cirkvi. Nachádzame si častokrát trápne výhovorky. A Boh sa pozerá má stále otvorené
dvere, ale nikdy nevieme, kedy sa tie dvere zatvoria, ako to čítame aj v podobenstve o Desiatich pannách. Päť z nich
prešlo cez otvorené dvere a päť zostalo pred dverami. Až keď nastala táto situácia, tak vidíme tie trápne výhovorky
pochabých panien – akýsi pokus o zvrátenie situácie, hranie na city a podobne. Ale na ženícha nič z toho neplatilo.
Dokonca im zaznievajú veľmi tvrdé slová: „Veru vám hovorím, nepoznám vás (Mt 25,1-13)!“ Tieto slová sú pre nás
akýmsi napomenutím, varovaním, ale i povzbudením. Zatiaľ aj my dvere máme stále otvorené. No jedného dňa sa
zavrú. Kedy ten deň nastane, to nikto z nás nevie, preto je potrebné, aby sme čas milosti, ktorý nám Pán Boh dáva,
nepremárnili, nepremeškali, ale vošli cez otvorené dvere a prijímali všetko z bohatstva Jeho lásky pre svoj život.
KEŽMAROK:
Služby Božie v Kežmarku sa konali pravidelne každú nedeľu a každý cirkevný sviatok. Od Nového roka po
sviatok Petra a Pavla (29. 06. 2018) sme sa stretávali v Novom kostole. Od 5. nedele po Sv. Trojici (01. 07. 2018) po
18. nedeľu po Sv. Trojici (30. 09. 2018) sme prichádzali do Dreveného artikulárneho kostola. Od 19. nedele po Sv.
Trojici (7. 10. 2018) až po koniec občianskeho roka sme sa stretávali k počúvaniu Božieho slova v Novom kostole.
Čas nedeľných bohoslužieb v našom kostole je stanovený na o 900 h. Počas rôznych cirkevných sviatkov,
ktoré pripadli na pracovné dni, sme sa stretávali na večerných bohoslužbách o 1800 h. Jedine štedrovečerné
bohoslužby a služby Božie na záver občianskeho roka sa uskutočnili o 1700 h. 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 dvakrát viac 2017. Jedenkrát sa nedeľné bohoslužby nekonali v Kežmarku, a to z toho
dôvodu, pretože v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Poprad sa konal v Aréne Dištriktuálny deň Východného
dištriktu, ktorý bol venovaný téme: Zmierenie. Na týchto bohoslužbách sme prosili odpustenie židovských
spoluobčanov a obete bývalého totalitného režimu, ktorých nie vždy sme sa vedeli zastať ako cirkev.
Počas roka bol som zastupovaný na bohoslužbách desaťkrát z rôznych dôvodov: čerpania dovolenky,
vedením zborového konventu v Spišskej Belej z poverenia brata seniora TAS, alebo poslúžením zvesti slova
Božieho v iných cirkevných zboroch ECAV na Slovensku pri ich slávnostných príležitostiach (Mělník, Liptovský
Mikuláš, Košice-Terasa). Počas jednotlivých nedieľ sa vystriedali pri mojom zastupovaní nasledovní bratia farári
a sestry farárky:
Dátum
1. 06. 01. 2018
2. 07. 01. 2018
3. 11. 03. 2018
4. 27. 05. 2018
5. 01. 07. 2018
6. 05. 07. 2018
7. 22. 07. 2018
8. 23. 09. 2018
9. 30. 09. 2018
10. 21. 10. 2018

Nedeľa
Zjavenie Krista Pána
1. nedeľa po Zjavení
4. pôstna nedeľa
Svätá Trojica
5. nedeľa po Sv. Trojici
Cyril a Metod
8. nedeľa po Sv. Trojici
16. nedeľa po Sv. Trojici
17. nedeľa po Sv. Trojici
21. nedeľa po Sv. Trojici

Zastupujúci
Ľubomíra Mervartová
Ľubomíra Mervartová
Mária Kováčová
Ľubomíra Mervartová
Viktor Sabo
Viera Zaťková
Martin Zaťko
Ľubomíra Mervartová
Viktor Sabo
Ľubomíra Mervartová
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V uplynulom roku v našom cirkevnom zbore poslúžil zvesťou slova Božieho brat farár Miroslav Erdinger z
Českobratskej cirkvi evanjelickej, a to pri príležitosti Výročného zborového konventu na Predpôstnu nedeľu (11. 02.
2018). Návšteva brata farára Erdingera s manželkou sa uskutočnila z príležitosti konania Plesu kežmarských
evanjelikov, z ktorého výťažok bol venovaný na opravu strechy mělnického kostola.
Trochu inú nedeľu ako bežné nedele sme prežívali nedeľu 4. nedeľu po Veľkej noci – CANTATE, ktorá bola
pripravená v spolupráci so spevokolom a laickými spolupracovníkmi.
Na nemeckých ekumenických službách Božích (23. 06. 2018) v rámci Karpatsko-nemeckých dní poslúžili
jednoduchou liturgiou, čítaním textov z Písma Svätého a príhovorom: za evanjelickú cirkev brat Jozef Vereščák a za
rímsko-katolícku cirkev Hermann Overmeyer z mestečka Sachrang z Bavorska. Hudobnú časť mal na starosti náš
osvedčený kantor Roman Uhlár a tromi piesňami prispela dychovka Posaunenchor z Mníška nad Hnilcom.
Priemerná účasť na všetkých bohoslužbách počas roka – to znamená na nedeľných bohoslužbách
a sviatkoch, ktoré pripadajú na pracovný deň v roku 2018 – bola 104 ľudí. Je to pokles o šesť ľudí oproti roku 2017.
Najväčšia účasť bola samozrejme na Štedrý večer (420 ľudí) a najmenšia účasť bola na II. slávnosť Veľkonočnú (38
ľudí). Aj nad týmito číslami by sme sa mali zamyslieť, pretože či sa nám to páči alebo nie, ony sú veľkou výpovednou
hodnotou o našom duchovnom živote. Na taký Štedrý večer by sme si mali pozvať kazateľa typu Ján Krstiteľ, z úst
ktorého by zaznelo: „Vreteničie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť nastávajúcemu hnevu (Mt 3,7)?“ Možno
mnohých by tieto slová pobúrili a možno niekoho aj prebudili. Viem, že nečítajú sa nám tieto riadky príjemne a ani
mne sa nepíšu ľahko, ale mali by sme si všetci klásť otázku: Ako ukázať i týmto ľuďom, ktorí prídu na bohoslužby raz
do roka, že aj pre nich má Boh otvorené dvere? Mali by sme si klásť otázku: Prečo na Štedrý večer je takáto veľká
účasť a na II. slávnosť Veľkonočnú tu nie je ani 10% zo štedrovečerných poslucháčov? Modlime sa za to, aby nám
Pán Boh dal dostatok múdrosti prichádzať i k takýmto ľuďom so zrozumiteľnou zvesťou evanjelia, ale čo je ešte
dôležitejšie – nesklamať týchto ľudí a žiť skutočným životom viery, v ktorom by nebolo rozdielu medzi tým, čo
hovoríme a tým, čo žijeme.
Priemerná účasť na nedeľných službách Božích bez toho, že by boli do tohto priemeru započítané nejaké
výnimočné nedeľné udalosti (Konfirmácia, začiatok školského roka, Pamiatka posvätenia chrámu), keď prichádza na
bohoslužby viacej ľudí, bola v uplynulom roku 100 ľudí. Toto by malo byť reálne číslo návštevnosti nedeľných
bohoslužieb v Kežmarku.
Existuje príbeh, možno je to iba legenda, o tom ako manželka Johanna Sebastiána Bacha raz, keď bol
v posteli, hrala na čembalo a nesúzvučne zahrala siedmy akord. Vadilo mu to tak veľmi, že nemohol zaspať. My
nevieme povedať, prečo to Bachova manželka urobila. Možno pre množstvo detí, ktoré vychovávala a popri tom
nemala čas na cvičenie. Možno vedela, že to Johannovi bude vadiť a chcela sa mu za niečo odplatiť. Johann
nakoniec vstal z postele, posadil sa k čembalu a zahral to správne, aby mohol pokojne spať.
A to je to, čo nám ako cirkevnému zboru, ako spoločenstvu cirkvi, chýba. Johanovi Sebastiánovi Bachovi
vadilo, keď manželka zahrala zle akord. Vstal a dal to do poriadku. My každý rok konštatujeme, ako nám klesá
návštevnosť na službách Božích. Reálne to v nedeľu aj vidíme, ale akosi nám to nevadí. Neurobíme nič preto, aby
sme pozvali niekoho na bohoslužby. Nezoberieme si duchovne na starosť svojho suseda a ani sa len neopýtame,
prečo dnes nebol v spoločenstve cirkvi. Niekedy mám pocit, ako keby nám nevadilo, že je nás menej a že sa na
bohoslužbách stretne len 38 ľudí. Je to tak náročné povedať svojím deťom: Poďme v nedeľu na bohoslužby, budeme
vás čakať na križovatke, pred kostolom a podobne? Je tak náročné zobrať na bohoslužby svoje vnúčatá, alebo
s nimi porozprávať, prečo neboli v nedeľu v kostole? Nie! Nie je to náročné. Problém spočíva v tom, že nám je to
jedno. Hoci o tom budeme hovoriť, nič neurobíme preto, aby sme niekoho pozvali na bohoslužby a aby sme sa, ak je
to potrebné, o niekoho duchovne postarali. Skúsme sa zamyslieť nad tým a dajme si záväzok, že do roka každý
jeden z nás privedie na bohoslužby jedného pravidelného návštevníka. To nie je predsa až také náročné. O rok by
som na výročnom konvente konštatoval, že sa nám návštevnosť zvýšila o 100%. Nebolo by to krásne? Zároveň by to
bolo dobré svedectvo o tom, že každý, kto prešiel Bohom otvorenými dverami na úzku cestu života a našiel pre svoj
život lásku, milosť, odpustenie a záchranu v Ježišovi Kristovi, pochopil, že si to nemôže nechať iba pre seba a že
musí vstať, ako ten Bach z postele a konať misiu vo svojom okolí. Pán Boh nech nám v tom požehnáva.
Priemerná účasť na všetkých bohoslužobných príležitostiach, teda bežných nedeľných, slávnostných a iných
službách Božích v roku 2018 vrátane fílií bola 148 poslucháčov, čo tvorí zo 776 členov cirkevného zboru 19,07%.
Texty k zvesti slova Božieho som si vyberal podľa agendálneho poriadku alebo z vlastného uváženia k téme
danej nedele. Pravidelní návštevníci bohoslužieb vedia veľmi dobre, že vo svojich kázňach reagujem aj na aktuálne
problémy ECAV, slovenskej spoločnosti i rôzneho diania vo svete. Božie slovo je predsa živé a mocné a hovorí nám do
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konkrétnych situácií života. No na nás zostáva, do akej miery sme ochotní prijať toto slovo a rešpektovať ho
v každodennom živote.
Na starozmluvné texty zaznela kázeň 13x, na evanjeliové 31x a na epištolické 23x. Čítané a spievané liturgické
texty boli vyberané podľa Chrámovej agendy, v ktorej na každú nedeľu je určený poriadok čítania biblických textov. Služby
Božie počas celého roka sa konali v súlade s Chrámovou agendou okrem niekoľkých výnimiek, ktoré sa uskutočnili podľa
charakteru nedele:
Predpôstna nedeľa (11. 02. 2018) – uskutočnil sa výročný zborový konvent za rok 2017; Nedeľa Cantate (29. 04.
2018) – vystúpenie zborového spevokolu; Nedeľa matiek – Nedeľa po Vstúpení (13. 05. 2018) bola obohatená
o vystúpenie detí z nedeľnej besiedky; I. slávnosť Svätodušná (20. 05. 2018) – slávnosť konfirmácie.
Večerné pôstne a adventné služby Božie sa konali vo štvrtok o 1800 hodine v auditóriu lýcea s priemernou
účasťou 28, ľudí, čo je o dvoch poslucháčov viac než roku 2017.
Pôstny modlitebný týždeň sa v našom cirkevnom zbore minulého roku neuskutočnil vzhľadom na to, že
v tom čase sme sprostredkovávali nemecký ProChrist. V auditóriu lýcea sme sa stretávali počas siedmich večerov
s priemernou účasťou 27 ľudí.
V adventnom modlitebnom týždni (10. – 14. 12. 2018) sme sa zamýšľali nad témou: Videli sme hviezdu.
Počas piatich večerov zvesťou slova Božieho poslúžil domáci brat farár Roman Porubän. Témy jednotlivých večerov
boli nasledovné: 1) Hviezda spája ľudí do spoločenstva pútnikov; 2) Hviezda dáva nádej a pomoc osvecujúc noc; 3)
Hviezda je znamením kráľa pre tvoj život; 4) Hviezda je znamením radosti; 5) Hviezda ukazuje inú cestu – cestu
pokoja. Priemerná účasť na adventnom modlitebnom týždni bola 35 poslucháčov, čo je o piatich viacej než v roku
2017.
Služby Božie v Zariadení pre seniorov sa konali každý druhý utorok v mesiaci s priemernou účasťou 11
poslucháčov, čo je rovnako ako v roku 2017. Týchto služieb Božích sa zúčastňujú obyvatelia domova dôchodcov
v priemere sedem ľudí a štyria poslucháči – sú naše sestry zo zborovej diakonie. V rámci týchto služieb Božích tu
bola prislúžená dvakrát Večera Pánova: po Kajúcej nedeli a v advente. V pôstnom čase sa v zariadení pre seniorov
služby Božie nekonali z dôvodu karantény. Na službách Božích v zariadení pre seniorov ma jedenkrát zastupovala
sestra farárka Ľubomíra Mervartová.
Organovým sprievodom počas celého roka nás sprevádzal Roman Uhlár, ktorému sa chcem srdečne
poďakovať za obetavosť a zodpovednú prípravu hudobného stvárnenia bohoslužieb. Jedenkrát na 10. nedeľu po Sv.
Trojici – Kajúcu (05. 08. 2018) ho zastúpila sestra koncertná organistka Mgr. art. Marta Gáborová zo Žiliny, ktorá
mala popoludní v Drevenom artikulárnom kostole koncert. Vzhľadom na to, že v čase bohoslužieb nám nefungovala
elektrická energia, bohoslužby odohrala v Kežmarku na klavíri. Na pôstnych a adventných večierňach klavírnym
sprievodom poslúžil brat farár Roman Porubän a v adventnom období nám 4-krát poslúžil brat Mgr. art. Peter
Duchnický. Pri stretnutiach dôchodcov organovým sprievodom poslúžila sestra PhDr. Nora Baráthová.
Nielen organová hudba, ale hudba ako taká je úžasný komunikačný prostriedok a častokrát to, čo nedokáže
povedať slovo, tak to povie hudba. Jej výrazové prvky podopierajú nielen chrámový spev a liturgiu, ale dotvárajú celú
atmosféru bohoslužieb. Keď som bol študentom Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v
Bratislave, tak som rád chodieval na bohoslužby do Veľkého evanjelického kostola na Panenskej ulici, pretože tam
kantoroval prof. Ján Vladimír Michalko, alebo niekto z jeho žiakov (skvelá bola Zuzana Ferienčíková). Chrámová
hudba, ktorú on prezentoval na bohoslužbách, hlboko prenikala do mysle človeka. Jednotlivé prelúdiá pred piesňami,
ich improvizácie alebo postlúdiá človeka pripravovali na tému piesne, ktorú o chvíľu spievalo celé zhromaždenie. Ak
ku tomu zaznela v kostole dobrá kázeň, tak človek naozaj odchádzal do svojho domova duchovne naplnený s Božím
požehnaním pre úlohy, ktoré ho čakali celý týždeň.
Túto skutočnosť spojenú s kantorskou službou sme v celej cirkvi veľmi podcenili a obdobie komunistického
režimu nám k tomu dopomohlo veľkou mierou. Dnes s hanbou musíme povedať, že sme si nevychovávali kantorov.
Niekedy som prekvapený z toho, že nám je pomaly jedno, kto nám zahrá a či nám niekto vôbec zahrá na organe. Ja
stále hovorím, že nájsť dobrého kantora – tak to skôr vykopem zlato. Kantorská služba je náročná na prípravu, je
náročná na čas a chce to skutočne priniesť veľkú obeť pre toho, kto si túto službu zoberie na svoje plecia. Možno
keď prídeme do kostola, tak to ani tak nevnímame, pretože je pre nás normálne, keď na začiatok bohoslužieb zaznie
organ. Ak chce niekto vykonávať kostolnícku funkciu alebo iné funkcie v cirkevnom zbore (tým tieto funkcie nechcem
znevážiť), tak k tomu potrebuje chuť slúžiť. Ak chce niekto vykonávať kantorskú službu, tak chuť slúžiť je síce
dôležitá, ale nemôže ju vykonávať bez toho, že by nevedel hrať na organe. Okrem chuti musí aj vedieť. A za tým, že
to vie, sa skrývajú roky tvrdej práce, tvrdého cvičenia. A to je to, čo si niekedy neuvedomujeme. Na to, aby sa niekto
mohol posadiť za organ, nepostačí rekvalifikačný kurz. Taký ešte nevymysleli.
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K bohoslužobnej činnosti neodmysliteľne patrí i služba kostolníčky, ktorú v cirkevnom zbore vykonáva 14
rokov sestra Božena Ferencová. Aj táto služba je náročnou službou, hoci ju neraz tiež berieme ako samozrejmosť.
Som rád, že sestra Ferencová sa tejto služby zhostila aj po operácii bederného kĺbu a naďalej ju zodpovedne
vykonáva. Chcem však poprosiť všetkých členov cirkevného zboru, aby sme pomohli sestre kostolníčke, keď nás
o to požiada osobne alebo, keď je vyhlásená spoločná brigáda pri upratovaní kostolov.
K Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kežmarok patrí 8 fílií, a to:
VEĽKÁ LOMNICA:
V roku 2018 sa v tejto fílii konali služby Božie pravidelne každú druhú nedeľu o 1030 h. s priemernou účasťou 11
poslucháčov, čo je o jedného poslucháča menej než v roku 2017. Na bohoslužbách sme sa spoločne stretli 22-krát.
V minulom roku v rámci služieb Božích bola na tejto fíliálke prislúžená 3-krát sviatosť Večere Pánovej. Dary milosti pri stole
Pánovom prijalo 26 ľudí (8M + 18Ž) čo je o 16 ľudí menej než v roku 2017
V rámci projektu Lomničania Lomničanom sa v tomto kostole uskutočnil 13. mája 2018 benefičný koncert Lucie
Bílej, ktorého výťažok poslúžil šiestim rodinám, ktoré sa starajú o ťažko postihnutých ľudí.
Srdečne sa chcem poďakovať manželom Wenczelovcom za kostolnícku službu, ktorá si tiež vyžaduje obetavosť
týkajúcu sa nielen otvárania a zatvárania dverí kostola, ale aj kosenia kostolnej záhrady a udržiavania poriadku.
Organovým sprievodom vo Veľkej Lomnici nám poslúžil počas celého roka Roman Uhlár.
HUNCOVCE:
Služby Božie v tejto filiálke sa v uplynulom roku nekonali.
STRÁNE POD TATRAMI:
V minulom roku sa v tejto filiálke konali bohoslužby sedemkrát. K počúvaniu Božieho slova sme sa stretli na: 2.
pôstnu nedeľu (25. 02. 2018), 2. slávnosť veľkonočnú (02. 04. 2018); 2. nedeľu po Sv. Trojici (10. 06. 2018); 7. nedeľu po
Sv. Trojici (17. 07. 2018); 13. nedeľu po Sv. Trojici (26. 08. 2018), na Poďakovanie za úrody zeme (14. 10. 2018); 1.
nedeľu adventnú (02. 12. 2018) a Druhú slávnosť vianočnú (26. 12. 2018). V priemere sa týchto bohoslužieb zúčastnilo 20
ľudí, čo je o troch ľudí viac než v roku 2017. V rámci služieb Božích na 2. nedeľu pôstnu a 1. nedeľu adventnú bola
prislúžená aj sviatosť Večere Pánovej, ktorej sa zúčastnilo 18 ľudí (8M + 10Ž).
Za prípravu kostola srdečne ďakujem Ottovi Wildnerovi a Monike Krišákovej a rodine Mrozekovej. Organovým
sprievodom nám na tejto filiálke poslúžil brat Roman Uhlár.
RAKÚSY:
Vo filiálke Rakúsy sa služby Božie v minulom roku nekonali. Cirkevný zbor podpísal s Rímskokatolíckou cirkvou
v Rakúsoch nájomnú zmluvu na jeden rok o bezplatnom užívaní kostola. V tejto nájomnej zmluve boli zakotvené pravidlá,
za akých môže Rímskokatolícka cirkev užívať tento kostol. Vzhľadom na to, že od samého začiatku boli tieto pravidlá
porušované, zborové presbyterstvo na svojom zasadnutí 21. januára 2019 rozhodlo nepredĺžiť nájomnú zmluvu
Rímskokatolíckej cirkvi v Rakúsoch.
K tomuto kroku nás viedlo aj nanovo vysvätenie kostola Spišským diecéznym biskupom Štefanom Sečkom bez
nášho vedomia a premenovanie na Kostol nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza. Okrem toho vo
vysviacajúcom dekréte je spomenuté, že sa jedná o bývalý evanjelický kostol. Ten kostol zostal stále evanjelickým
kostolom. Takéto majetnícke nároky sme rázne odsúdili, a tak sa rozhodli nepredĺžiť nájomnú zmluvu.
ĽUBICA:

Vo filiálke Ľubica sa v uplynulom roku konali služby Božie pravidelne každé dva týždne a vo všetky cirkevné
sviatky. K počúvaniu Božieho slova sme sa stretávali o 1030 h. Ak cirkevný sviatok pripadol na nejaký pracovný deň,
čas bohoslužieb bol posunutý na 1630 h. Štedrovečerné bohoslužby a Závierka občianskeho roka sa uskutočnili
o 1530 h. V uplynulom roku pri počúvaní Božieho slova sme sa v ľubickom chráme Božom stretli spolu 38- krát, čo je
o trikrát viac než v roku 2017. Priemerná účasť na nedeľných službách Božích v Ľubici bola 25 ľudí, čo je o jedného
človeka menej než v roku 2017. Priemerná účasť na všetkých bohoslužbách nedeľných i sviatočných bola 33 ľudí,
čo je o dvoch ľudí menej než v roku 2017.
Ako po iné roky, aj tohto roku deti, ktoré navštevujú hodiny náboženskej výchovy na Základnej škole
v Ľubici, pripravili program na začiatok školského roka (02. 09. 2018), poďakovanie za úrody zeme (14. 10. 2018)
a na Štedrý večer (24. 12. 2017). V rámci služieb Božích tu bola prislúžená 7x Večera Pánova. Dary milosti prijalo
214 ľudí (79M + 135Ž), čo je oproti roku 2017 o 31 ľudí menej.
Kostolnícku službu v tejto fílii vykonávajú manželia Jendrušákovci, za čo im srdečne ďakujem, ktorí sa aj
aktívne zapájajú do iných misijných podujatí – predovšetkým práce s deťmi (Detský ples, Pečenie perníkov s
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Mikulášom). Prajem im, aby z tejto služby mali predovšetkým radosť, ktorá by napĺňala ich život. K tomu ich pozýva
aj apoštol Pavel slovami: „Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa! Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým
ľuďom. Pán blízko (Fil 4,4.5)!“
Pokladníckou službou nám slúžia dlhé roky sestry Janka a Vierka Siskove, za čom im tiež patria úprimné
slová vďaky. Nech im Pán Boh naďalej dáva dostatok sily a múdrosti k spravovaniu aj finančných milodarov, ktoré sa
v tejto filiálke vyzbierajú.
Organovým sprievodom počas minulého roku tu poslúžil Roman Uhlár.
VRBOV:

V minulom roku sa v tejto filiálke nekonali služby Božie.

TVAROŽNÁ:
V minulom roku sa tu konali jedenkrát nemecké služby Božie. Zvesťou slova Božieho poslúžil brat farár Daniel
Midriak z Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Svit.
ŽAKOVCE:
V minulom roku sa tu nekonali služby Božie. Od konca roka 2009 evanjelický kostol prešiel kúpnopredajnou
zmluvou do vlastníctva Gréckokatolíckej cirkvi farnosť Žakovce.
b) Biblické hodiny:
Na biblických hodinách sa stretávame pravidelne každý štvrtok o 1800h. okrem pôstneho obdobia, letných
prázdnin a adventu. V roku 2018 sme pokračovali v rozoberaní najstaršieho evanjelia – Markovho. Začali sme od
druhej kapitoly a skončili sme pri Mk 7,24-30, kde sa hovorí o Sýrofeníčanke. Na jednej biblickej hodine sme pozerali
dokument: Po stopách Martina Luthera, ktorý mal byť akýmsi predstavením nášho pripravovaného letného výletu
s rovnakým názvom. No ten sa nakoniec pre malý záujem nekonal, čo je veľká škoda.
K pripravovanému výletu chcem poznamenať, že sme sa ako cirkevný zbor stali nedôveryhodnými
partnermi. Možno si ani neviete predstaviť, čo to stálo úsilia vybaviť ubytovanie v Nemecku nie na jednom mieste, ale
na piatich miestach, aby sme toho videli čo najviac, a aby sme viacej nepresedeli v autobuse. Okrem toho do
poslednej chvíle sme držali v napätí penzióny i podnikateľov v autobusovej doprave a nakoniec sme to zrušili. Ja už
nemám odvahu druhýkrát pýtať prepravcov, aby nám zabezpečili nejaký autobus, pretože podobne sa to uskutočnilo
aj s detským výletom. A tak sme sa stali minimálne pre autobusovú dopravu nedôveryhodným partnerom a úprimne
som sa hanbil a ospravedlňoval, že sme im spôsobili svojím konaním škodu. Nemám ani odvahu, aby som tam
druhýkrát zavolal a žiadal ich zabezpečiť autobus na nejaké podujatie alebo výlet.
Biblický text, na ktorom som postavil túto správu, nám hovorí o tom, že Ježiš Kristus je tými dverami, cez
ktoré je potrebné prejsť, aby sme boli spasení a aby sme našli pastvu pre svoj duchovný život. Biblické hodiny, na
ktorých sa stretávame, nám otvárajú iné poznanie biblických reálií, ako keď si doma sadneme a otvoríme Bibliu
a čítame. Biblické hodiny nám chcú ukázať, ako je potrebné sa pozerať na daný text, ako ho máme vnímať
v kontexte danej doby a čo nám chce byť týmto textom povedané pre dnešnú dobu.
Markovo evanjelium ako najstaršie evanjelium sa stalo predlohou pri písaní Matúšovho evanjelia
a Lukášovho evanjelia. Stavba týchto troch evanjelií je rovnaká, a preto im hovoríme, že sú to tzv. synoptické
evanjeliá. Markovo evanjelium sa podobá akémusi výkriku prekvapenia a obdivu. Tým, že autor vyjadruje v evanjeliu
svoje vlastné pocity, tak tým sleduje ako sprostredkovať toto evanjelium tým, ktorí nemali – ako on – to šťastie, byť
svedkami opísaných udalostí. Evanjelista sa teda usiluje vzbudiť v srdciach čitateľov pocit radostného obdivu
z Kristovho príchodu a Jeho diela spasenia, ktorý napĺňal srdce samotného Marka.
V uplynulom roku sme sa na biblických hodinách stretli 21-krát s priemernou účasťou 18 poslucháčov, čo je
o jedného menej než v roku 2017.
c) Krst Svätý
Boh nám otvára svoje dvere práve cez Krst Svätý. Prostredníctvom neho sme zaštepení ako ratolesti do
vinného kmeňa Pána Ježiša Krista. No v dnešnej dobe je častokrát krst detí spochybňovaný či už pietistami,
baptistami, adventistami alebo samotnými ateistami. Jedni kričia a dávajú do pozornosti text, ktorý je napísaný
v Markovom evanjeliu: „Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený (Mk 16,16).“ Na
základe tohto textu poukazujú na to, že najprv musí človek uveriť a potom môže byť pokrstený. Najprv viera, potom
krst. To znamená, že pri malom dieťati nedokážeme predpokladať vieru, ktorú by ono pred zhromaždením cirkvi
deklarovalo. No zabúdajú však na to, že aj viera je Božím darom a zásluhou, ktorú Bohu predkladám ako svoju obeť.
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Takí ľudia sa podobajú farizejovi, ktorý sa vystatoval v chráme pred Bohom: „Bože, ďakujem Ti, že nie som ako
ostatní ľudia, vydierači, nespravodliví, cudzoložníci, alebo ako aj tento publikán. Postím sa dva razy do týždňa,
dávam desiatky zo všetkého, čo mám (Lk 18,11.12).“ Takýto ľudia vieru pred Boha predkladajú ako svoju zásluhu
a dokonca oni sami rozhodujú o tom, kedy sú dostatočne veriaci a kedy nie. To je blud, totálna hlúposť. Viera je
darom, je Božou milosťou, rovnako ako aj Krst Svätý, a preto nemôžem na tejto skutočnosti stavať a predkladať ju
Bohu ako legitímny faktor môjho krstu. Krstom sa pokrstený nestáva dokonalým, ale vkladá svoj údel do rúk Toho,
ktorý dokonalosti dosiahol – do rúk Ježiša Krista.
Ateisti zase poukazujú na to, že krst dieťaťa je v rozpore s ľudskými právami. Vraj dieťa, ktoré ideme
pokrstiť, nemôže sa brániť tomu, či má byť pokrstené alebo nie. Jednoducho je svojimi rodičmi prinútené k tomuto
náboženskému úkonu.
Cirkev krstila deti od počiatku. Prevaha pokrstených dospelých v prvých storočiach nie je dôkazom
odmietania krstu detí, ale svedectvom, že kresťanstvo vtedy nebolo masovou záležitosťou. Rozumieť krstu detí
znamená položiť si otázku, čo je krst a aké sú jeho účinky.
Krst nás oslobodzuje od dedičného hriechu a začleňuje pokrsteného do Cirkvi – tela Kristovho. Cirkev vždy
učila, že krst detí je nevyhnutný. Z toho vyplýva, že každé dieťa sa narodí s dedičným hriechom a ten môže byť
zmytý jedine Krstom Svätým. Dedičný hriech nemôže byť odstránený ľudskou silou, ale iba prostredníctvom jediného
sprostredkovateľa – Ježiša Krista. Tak čítame v Skutkoch apoštolov: „A nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo
dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia (Sk 4,12).“
Dôvodov pre krst detí je niekoľko. Boh prejavil vôľu spasiť všetkých ľudí a krst je bránou ku spáse. Zároveň
je jedinečným dôkazom toho, že spásu si nikto nemôže zaslúžiť. Skôr, než by si dieťa mohlo od Ježiša niečo pýtať,
tak je to On, ktorý sa k nemu skláňa a prejavuje mu priazeň. Krst detí je teda svedectvom, že deti sú v Božích očiach
veľmi dôležité. Dieťa si krst neuvedomuje, ale vďaka nemu sa v ňom začína rozvíjať život viery. Láska sa síce nedá
nanútiť, ale nie je možné si ju nevšimnúť. Nemluvňa nevie, že má milovať rodičov. Nepozná ich, a predsa nemôžeme
tvrdiť, že rodičia ho nútia, aby ich milovalo. Rodičia dieťa milujú, prejavujú mu lásku na každom kroku. Za
normálnych okolností dieťa nikdy nebude robiť akési „osobné rozhodnutie“, v ktorom príjme rodičov a rozhodne sa
ich milovať. V istom zmysle (nie však úplne) to funguje aj vo vzťahu k Bohu. Dieťa bolo pokrstené a vstúpilo do
spoločenstva s Bohom. To je začiatok spásy a jej zavŕšením bude nazeranie na Boha vo večnosti. Božiu prítomnosť
dieťa vníma cez rodičov. Ak ho vedú k modlitbe (všetci sa spolu pred spaním modlievajú), ak idú spoločne na
bohoslužby, detskú besiedku a ak sa doma modlievajú pred jedlom atď., dieťa je tak intenzívne vtiahnuté do
láskyplného vzťahu s Bohom. Láska Boha mu je zjavená cez lásku rodičov.
Veriaci rodičia majú nielen právo, ale aj povinnosť dieťa čím skôr pokrstiť. Nielen kvôli dedičnému hriechu a
začleneniu sa do Kristovej Cirkvi. Myslím si, že každý rodič chce pre dieťa len to najlepšie. Je prirodzené, že mu
chcú odovzdať hodnoty, ktoré považujú za dôležité. A to nie je narušenie osobnej slobody, ako to zdôrazňujú ateisti.
Dieťa si predsa veľa vecí nemôže vybrať. Niektoré z nich ho pritom ovplyvňujú celý život, napr. stravovacie návyky,
prostredie. I tam by sa mohli ozvať ateisti, že ide o narušenie jeho ľudských práv. Prvými vychovávateľmi dieťaťa sú
jeho rodičia, preto ich rozhodnutie pokrstiť ho nemožno nijako spochybňovať.
Význam krstu u detí nemožno popierať. Ak by sme ho však tvrdohlavo odmietali, strácame spoločenstvo
s Ježišom Kristom. Deti sa potom ku Krstu Svätému priznávajú a vieru v Trojjediného Boha vyznávajú pri konfirmácii.
Ak niekto nechce vyznať vieru v Boha, treba ho nechať tak. Možno príde čas, keď sa mu otvoria oči a on pochopí, čo
prijal prostredníctvom Krstu Svätého. Otázka pri takom dieťati neznie, či je krst dieťaťa teraz platný alebo nie, skôr by
sme sa mali pýtať, ako rodičia a krstní rodičia viedli svoje dieťa k Bohu, čo sľubovali pri jeho krste.
Viera sa prejavuje poslušnosťou voči Pánu Bohu a prvým prejavom poslušnosti veriaceho človeka je, že sa
dá pokrstiť a tým sa začlení do Kristovho tela, konkrétneho spoločenstva veriacich. A tak sa to dialo aj v uplynulom
roku v našom cirkevnom zbore. Z desiatich krstov sa uskutočnili tri v rámci služieb Božích. V uplynulom roku sme
v cirkevnom zbore pokrstili 10 ľudí. Z toho boli 6 chlapci, 1 muž a 3 dievčatá.
d) Konfirmácia
V dnešnej dobe mladý človek potrebuje byť vedený a vyučovaný, aby vedel, ako má prejsť cez dvere.
A práve na to nám slúži konfirmačná príprava, ktorá sa snaží mladému človeku poukázať prostredníctvom
spoznávania Biblie, na ktorej stojí učenie cirkvi, aké hodnoty sú dôležité pre jeho život a z čoho pramenia. To je
oblasť, v ktorej máme čo robiť, pretože mladí ľudia sú v dnešnej dobe veľmi ovplyvniteľní rôznou propagandou, ktorá
sa im servíruje cez sociálne siete, ale aj cez výchovu svojich vlastných rodičov. Na deťoch, ich správaní a myslení
veľmi ľahko vidíme, z akého prostredia prichádzajú, v akom prostredí trávia svoj voľný čas a čo všetko z týchto
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vplyvov do seba nasávajú. Niekedy je človek z toho až zhrozený, pretože neraz vnímam aj u našich konfirmandov
sympatizujúce postoje s Kotlebovcami a Ľudovou stranou naše Slovensko. A to už človek musí zbystriť pozornosť
a odrazu začať na hodine vysvetľovať niečo iné, ako je zapísané v učebnom pláne. Bol by som rád, keby aj naši
konfirmandi dokázali zaujať podobné postoje, ako ich zaujali žiaci z Evanjelického gymnázia v Tisovci, ktorí sa
postavili na odpor Ľudovej strane naše Slovensko, ktorá prišla do mesta podnecovať ľudí k vzbure voči Rómom.
Naučiť sa ako prejsť cez dvere, ako mi má pomáhať Kristovo evanjelium v praktickom živote – to je to, čo sa
chceme naučiť na konfirmačnej príprave. Neraz sa ma deti pýtajú: Načo sa učíme naspamäť Lutherove vysvetlenia
k všeobecnej viere kresťanskej. Človek musí skutočne názorne ukázať a rozmeniť to na drobné, čo to pre nás
znamená a ako mi to môže pomôcť pri mojom rozhodovaní sa, keď vykročíme do tohto sveta a budeme ako ovce
medzi vlkmi. Ježiš nám preto hovorí, aby sme sa skúsili vyhnúť tomuto svetu a nenechali sa ním kontaminovať. A to
je veľmi náročná pozícia.
V uplynulom roku sa uskutočnila slávnosť konfirmácie v 20. mája 2018 na I. slávnosť svätodušnú.
Konfirmovaní boli 1 dievča a 3 chlapci. Okrem toho som konfirmoval 5. mája 2018 aj jedného dospelého muža.
e) Večera Pánova
Večera Pánova – to sú ďalšie otvorené dvere, ktoré nám ponúkajú Božie milosrdenstvo, ale zároveň nás
učia poznávať samých seba – takých, akí skutočne stojíme pred Bohom. Človek, hoci si myslí, ako sa dobre pozná,
nie vždy vie pravdu o sebe a nie vždy ju aj chce poznať. Spoveď s Večerou Pánovou nám cez Božie slovo odhaľuje,
akí sme v skutočnosti a čo máme so sebou robiť, aby sme tento stav zmenili.
Poznať seba samého je dôležité. Otvorené dvere, ktoré Boh pred nás kladie, nie sú iba záležitosťou
poznania toho, čo sa deje mimo nás, ale aj poznania toho, čo sa deje v nás. A to sa uskutočňuje pri modlitbe,
prostredníctvom ktorej vyznávame svoje hriechy. Vybrať si tieto dvere, do ktorých vkročíme, znamená rozumieť
okolnostiam a rozumieť aj sebe samému. Apoštol Pavel píše: „ Lebo mocou milosti, ktorá je mi daná, hovorím
každému medzi vami, aby si nemyslel o sebe viac ako treba, ale aby skromne zmýšľal, ako Boh komu udelil mieru
viery (R 12,3).“ Ak si chceme múdro vybrať dvere, mali by sme sa stať najväčším expertom na seba. To neznamená
byť zahľadený do seba. Medzi zahľadením sa do seba a poznaním seba je obrovský rozdiel. Ak stojíme
a vyznávame svoje hriechy pred Bohom, na ktoré nám On ukázal, tak vtedy spoznávame seba. Nájsť tieto otvorené
dvere si vyžaduje poznať svoj vnútorný svet. Nedostatočné poznanie samého seba je pre nás niekedy veľký až
ochromujúci handicap, pretože to bráni Bohu, aby sme boli pre Neho použiteľní. Iba ten je pre Boha použiteľný, kto
pozná seba samého, vyznáva svoje hriechy a prosí o odpustenie skrze dary Večere Pánovej.
Večera Pánova v cirkevnom zbore v Kežmarku spolu s filiálkami sa v roku 2018 prisluhovala 26-krát, čo je
o 5-krát menej než v roku 2018. V rámci služieb Božích v Kežmarku to bolo 9-krát, mimo služieb Božích 1-krát (Veľký
Piatok). 2-krát dary Večere Pánovej prijali obyvatelia Zariadenia pre seniorov a 2-krát sa Večera Pánova prisluhovala
na stretnutí dôchodcov, ktoré organizovala ZbD CZ ECAV na Slovensku Kežmarok. Vo Veľkej Lomnici v rámci
Služieb Božích bola prislúžená Večera Pánova 3-krát, v Stráňach pod Tatrami 2-krát a v Ľubici 7-krát.
Dary milosti v roku 2018 aj s filiálkami prijalo spolu 1046 hodovníkov (čo je o 120 hodovníkov menej než
v roku 2017), a to 380 mužov (o 24 menej než v roku 2017) a 666 žien (o 96 menej než v roku 2017). Verím, že si
uvedomujeme potrebu Večere Pánovej pre svoj osobný život i život spoločenstva cirkevného zboru a budeme
využívať každú príležitosť, aby sme cez tieto otvorené dvere poznali seba samého a milujúceho Boha, ktorý sa
k nám skláňa v daroch tela a krvi Pána Ježiša Krista.

2. Pastorizácia
a) Pastorálne návštevy
Za uplynulý rok som urobil 75 pastoračných návštev v domácnostiach, o ktorých si vediem v bohoslužobnej knihe
záznamy. Oproti roku 2017 je to o dve návštevy viac. Tieto návštevy sa uskutočňujú podľa potreby. Väčšinou sa s rodinou
stretávam pri pohrebe, krstoch, konfirmácii, sobášoch, životných jubileách alebo pri rôznych iných rodinných
príležitostiach.
b) Zborová diakonia
Zborová diakonia má 3 členky, ktoré sa zúčastňujú všetkých návštev a 3 členov, ktorí chodia do domova
dôchodcov Náruč a sú ochotní pomôcť pri niektorých aktivitách.
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V tomto roku sme navštevovali starších členov nášho zboru, keď nás pozvali. V priebehu roka sme navštívili
aj bývalú členku našej diakonie v Žiline. Počas návštev okrem rozhovorov trávime čas aj pri modlitbe a Slove
Božom. Pri životných jubileách posielame pohľadnice s duchovným povzbudením.
Ako je už zvykom, každý druhý utorok v mesiaci sa v domove dôchodcov Náruč konali Služby Božie.
V domove vykonávame návštevnú službu podľa príležitosti. V čase adventu sme obyvateľom domova rozdali
vianočné balíčky, spoločne posedeli a strávili čas príjemnými rozhovormi.
Počas Smrtnej a adventnej nedele sa konali Služby Božie s prislúžením Večere Pánovej v zborovej
miestnosti. Po ukončení sme mali čas sa porozprávať pri chutnom občerstvení.
Ak by mal niekto z členov cirkevného zboru ideu, ako by zborová diakonia mohla v rámci zboru rozšíriť svoju
činnosť, radi si ju vypočujeme a v rámci možností zrealizujeme.
Hospodárenie:
Zostatok k 31.12.2017
Príjem za rok 2018
Výdaj za rok 2018
Zostatok k 31.12.2018

622,89 €
174,00 €
177,81 €
619,08 €

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

3. Práca misijná
a) Aktivity zboru
01. 01. 2018

19. 01. 2018

09. 02. 2018

11. 02. 2018

13. 02. 2018
12. 03. 2018

13. - 18. 03.

novoročné stretnutie u brata dozorcu Ernesta Chritza na jeho chatke v Ľubici. Novoročná
prechádzka napriek výzve v Zborovom liste asi mnohých neoslovila, ale v novom roku je predsa
potrebné urobiť pár kilometrov pešo pre svoje zdravie a predovšetkým pre spoločenstvo, ktoré
máme pri takýchto neformálnych stretnutiach.
sa uskutočnilo v zborovej miestnosti Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok ekumenické
stretnutie – modlitby za mesto Kežmarok. Stretnutia sa zúčastnili členovia týchto cirkví: ECAV na
Slovensku Kežmarok, Rímskokatolícka a Gréckokatolícka. Medzi nás prišiel aj brat dekan
rímskokatolíckej farnosti v Kežmarku Ján Kuboš.
Náš jubilejný desiaty....! No predsa ples kežmarských evanjelikov. Ani sme sa nenazdali a prišiel
deň D – 9. február 2018. Čím bol tento ples výnimočný a iný? Už len tým, že bol desiaty. Obohatený
aj o iné rarity v jeho histórii: - prítomnosť zahraničnej návštevy p. farára Miroslava Erdingera s
manželkou Eliškou, - modlitba a prípitok z úst tohoto hosťa, - slávnostné menu obsahovalo miesto
predjedla po prvýkrát polievočku, - ako 2. večera sa servíroval zverinový guláš, ktorý nahradil
tradičnú kapustnicu, - veľkým prekvapením boli plné misy koláčikov spod šikovných rúk nášho p.
farára a sestry Martinky J.
sa uskutočnil v našom cirkevnom zbore Výročný konvent za rok 2017. Tento konvent bol pre náš
cirkevný zbor výnimočný z dvoch dôvodov. Na konvente prebehli voľby všetkých zborových
predstaviteľov. Okrem toho medzi nami sme mali milú návštevu manželov Erdingerovcov z Mělníka.
Brat farár Miroslav Erdinger nám poslúžil pri tejto príležitosti zvesťou slova Božieho. Jeho kázeň je
uverejnená v celosti v tomto Zborovom liste.
sme sa v Novom evanjelickom kostole rozlúčili s Máriou Spišákovou r. Jackovou, ktorá sa narodila
31. júla 1921 vo Važci rodičom Michalovi Jackovi a Zuzane rod. Kováčovej.
sa uskutočnila vo filiálke Ľubica Seniorálna pastorálna konferencia Združenia Evanjelických
duchovných Tatranského seniorátu (SPK ZED TAS) O liturgickom speve a technikách spievania
nám prišli porozprávať Doc. Mgr. art. Anna Predmerská – Zúriková a Janka Feketeová, dlhoročná
hlasová pedagogička na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského.
2018 V pôstnom čase sme sa mohli prostredníctvom internetu zúčastniť vysielania ProChrist 2018,
ktoré sa v našom cirkevnom zbore uskutočnilo v auditóriu lýcea namiesto pôstneho modlitebného
týždňa.
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16. 03. 2018

sa uskutočnilo o 17:00 h. protestné stretnutie pred budovou kežmarskej Reduty, čím sa mesto
Kežmarok pripojilo k ostatným mestám na Slovenku, ktoré tak vyjadrili hlboké znepokojenie nad
vraždou novinára Jána Kuciaka s jeho snúbenicou Martinou Kušnírovou, čím boli princípy
demokracie v tejto spoločnosti podlomené. Na tomto stretnutí prehovoril aj domáci brat farár Roman
Porubän.
21. 03. 2018 sa konala v auditóriu lýcea súťaž detí materských škôl mesta Kežmarok a širšieho okolia
v recitovaní poézie a prózy pod názvom: „Malý recitátorík“. Tohto roku sa zúčastnil tejto súťaže aj
člen nášho cirkevného zboru, pravidelný účastník detskej besiedky Michal Šterbák, ktorý získal 2.
miesto.
27. 03. 2018 sa v auditóriu lýcea uskutočnilo tieňové divadlo, ktoré nám predstavilo udalosti Veľkého piatku, keď
bol Ježiš Kristus mučený a nakoniec popravený na dreve golgotského kríža. Toto divadlo pre nás
pripravila komlóšska evanjelická mládež z Maďarska. Napriek tomu, že medzi Slovákom a Maďarom
je veľká jazyková bariéra, tieňové divadlo túto bariéru prekonalo veľmi hravo, pretože dej ukrižovania
bol divákovi predstavený prostredníctvom tieňov a hudby, ktorá je medzinárodným jazykom.
Komlóšska mládež na Slovensku, sa s týmto divadlom prezentovala v mnohých cirkevných zboroch.
Na Slovensku ju sprevádza brat farár Attila Spisak, ktorý hovorí po slovensky. Pred predstavením
nás pozdravil v mene Evanjelickej cirkvi a. v. v Maďarsku.
31. 03. 2018 v Novom evanjelickom kostole v Kežmarku sa na Bielu sobotu konal organový koncert. Biela sobota
je dňom hrobového odpočinku Pána Ježiša Krista. Zvony kostolov sa „zväzujú“ – to znamená, že od
Veľkého piatku až po Veľkonočnú nedeľu sa nezvoní. Všade vládne pokoj a kľud. Do tejto atmosféry
vrcholného pôstneho obdobia nám zazneli v podaní organistky Marty Gáborovej a sopranistky Karin
Loudovej mnohé vzácne duchovné diela od autorov J. S. Bacha, K. E. Bacha, P. Ebena, A.
Vivaldiho, Viliam Figuša Bystrého, G. Frescobaldiho.
7. 04. 2018
sa uskutočnil konvent na Tatranskej Štrbe v zariadení pre seniorov, ktorého riaditeľom je zároveň
dozorca Tatranského seniorátu Ing. Tomáš Hyben, PhD. Konvent začal krátkymi bohoslužbami, na
ktorých nám zvesťou slova Božieho poslúžil domáci brat farár Stanislav Baloc. Po bohoslužbách
sme pokračovali v rokovaní.
07. 04. 2018 v prvú sobotu po Veľkej noci sa deti stretli v spoločenskom dome CULTUS na detskom plese, ktorý
bol tohto roku venovaný kráľovnej Ester. Celý tento biblický príbeh je veľmi zaujímavý, ako kráľovná
Ester zachráni svoj národ, mohli by sme povedať, pred biblickým holokaustom, ktorý pripravoval
v perzskej ríši Háman, najvyšší minister kráľa Ahasvéra.
13. 05. 2018 sa uskutočnil charitatívny koncert Lucie Bílej v Evanjelickom kostole vo Veľkej Lomnici. Symbolické
šeky v hodnote 1.500,- € boli odovzdané týmto obdarovaným: rodine Jána Šuleja, Tomáša Maka a
Lukáša Mišaneka z Veľkej Lomnice, Petra Draveckého z Huncoviec a Martina Janečka zo Starej
Lesnej.
16. 05. 2018 od 17.00 hod do 22.00 hod sa v Kežmarku na piatich miestach uskutočnil projekt Noc literatúry 2018.
Úryvky z kníh európskych autorov zazneli v priestoroch Hradnej kaplnky Kežmarského hradu,
Dreveného artikulárneho kostola, v kníhkupectve Alterego a v Boutique hotel Hviezdoslav. Čítajúcimi
boli Marek Geišberg, herec martinského Slovenského komorného divadla, herec Peter Rúfus,
herečka prešovského divadla Silvia Donová a herečka košického divadla Tatiana Poláková.
20. 05. 2018 sa v Drevenom artikulárnom kostole uskutočnila slávnosť konfirmácie, na ktorej boli konfirmovaní
štyria konfirmandi. Traja chlapci: Michal Choma, Dávid Babják, Tomáš Krompaský a jedno dievča
Lesia Benčová.
23. 05. 2018 sa uskutočnil v Drevenom artikulárnom kostole o 1800 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 projektu „Na strunách“. Sláčikový orchester
dirigovala Božena Wojciechowska (Poľsko). Na koncerte zazneli rôzne diela od svetových autorov .
25. 05. 2018 sa uskutočnil v Drevenom artikulárnom kostole koncert Márie Čírovej & Sláčikové kvarteto a kapela
Čírovej, ktorý uviedla Umelecká agentúra Bell Canto z Popradu.
7. – 8. 06. 2018 sa uskutočnil 53. ročník Literárneho Kežmarku, ktorý bol venovaný 130. výročiu narodenia Ivana
Stodolu a Martina Rázusa – literátov, ktorí na začiatku 20. storočia študovali v Kežmarku – a 100.
výročiu vzniku Československa.
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10. 06. 2018

sa v chráme Božom v Spišskej Belej konali slávnostné služby Božie, v rámci ktorých si cirkevný zbor
pripomenul 110. výročie úmrtia farára a historika Samuela Webera. Po skončení bohoslužieb sa
prítomní presunuli na miestny cintorín, kde si pri obnovenej rodinnej hrobke Samuela Webera uctili
jeho pamiatku položením venca a zaspievaním piesne. Slávnostný program pokračoval
v poobedňajších hodinách na fare. V úvode si prítomní vypočuli prednášku od PhDr. Zuzany
Kollárovej, PhD. o živote a diele Samuela Webera. V závere podujatia vystúpil aj náš spevokol, ktorý
zaspieval štyri piesne. Po občerstvení a priateľských rozhovoroch sa prítomní rozišli do svojich
domovov.
23. 06. 2018 po roku sa v našom drevenom artikulárnom kostole znovu uskutočnili nemecké ekumenické
bohoslužby – ako úvod ku (už 23.) Karpatskonemeckým dňom kultúry a stretávania. Jednoduchou
liturgiou, čítaním textov z Písma a príhovorom poslúžili: za evanjelickú cirkev brat Jozef Vereščák
a za rímsko-katolícku cirkev znovu poslúžil kňaz Hermann Overmeyer z mestečka Sachrang
z Bavorska. Hudobnú časť mal na starosti kantor Roman Uhlár a tromi piesňami prispela dychovka
Posaunenchor z Mníška nad Hnilcom.
18. – 23. 07. 2018 sa uskutočnil mládežnícky výlet do Prahy. Žiaľ tohto výletu sa zúčastnili len štyri deti (Rene Špes,
Alexandra Vavreková, Erika Hurajtová, Sarah Vnenčáková), no i napriek tak malej účasti sme mohli
prežiť pekné a požehnané chvíle v tejto európskej metropole.
26. 07. 2018 sa uskutočnil v Drevenom artikulárnom kostole koncert vokálneho súboru “Malí speváci z
Guewenheim” (Alsasko, Francúzsko), ktorí mali turné po Slovensku od 17. do 28. júla 2018.
Iniciátorom tohto turné a zároveň aj výletu bol Michel Palaticky, ktorý má slovenský pôvod vďaka
svojmu starému otcovi Štefanovi. Prvý koncert sa uskutočnil v Mojmírovciach, kde sa vokálny súbor
stretol s jeho slovenskou rodinou.
01. 08. 2018 sa stretol zborový spevokol na farskej záhrade, no nie pri nácviku piesní, ale pri príjemnom posedení
a dvoch milých spomienkach. Jedna spomienka sa týkala brata farára, ktorý presne 1. augusta pred
20. rokmi bol ordinovaný v Drevenom artikulárnom kostole vo Svätom Kríži. Druhá spomienka sa
týkala dlhoročnej členky nášho zborového spevokolu, ktorú Pán života a smrti odvolal z tejto
časnosti 25. júna 2018. Bola to spomienka na Aničku Oláhovú, ktorá sa hlboko zapísala do našich
sŕdc svojou úprimnosťou, láskavosťou, ochotou a predovšetkým svojimi vynikajúcimi škvarkovými
pagáčmi, ktoré rada napiekla pri každej príležitosti a keby jej bolo dopriate a dožila sa tohto
stretnutia, tak určite by ich priniesla.
05. 08. 2018 sa v Drevenom artikulárnom kostole sa uskutočnil organový koncert pri príležitosti 268. výročia smrti
J. S. Bacha. Táto nedeľa bola zároveň aj Kajúcou nedeľou a program koncertu bol prispôsobený
tejto udalosti. V úvode prítomných privítal domáci brat farár Roman Porubän, ktorý vo svojom
príhovore poukázal na udalosti, odohrávajúce sa pred zničením mesta Jeruzalem.
19. 08. 2018 na 12. nedeľu po Sv. Trojici sa uskutočnili služby Božie vo filiálke Ľubica v rámci ktorých brat
dozorca Ing. Jozef Horváth poďakoval bratovi farárovi za jeho službu počas 20 ročného pôsobenia
v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Kežmarok a filiálke Ľubica.
19. 08. 2018 genius loci milánskej La Scaly ožil v tomto roku pod Tatrami opäť v Drevenom artikulárnom kostole
pri benefičnom koncerte Operné gala 2018. Rok 2018 bol pre toto podujatie polojubilejný. Už po
piatykrát sa uskutočnil v tomto nádhernom priestore Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO,
prostredníctvom ktorého opäť mohol pomôcť niekomu, kto tú pomoc potrebuje. Záštitu nad
koncertom tohto roku prevzala svetoznáma operná diva Edita Gruberová.
25. 08. 2018 sa uskutočnil Zborový deň na tému: Reformačné ženy. Počasie najkrajšie nebolo, ale pod stanom,
ktorý postavili Jendrušákovci, pri stoloch a laviciach bolo všetkým dobre, i keď je faktom, že
zamračené nebo viacerých od účasti odradilo. Medzi nás prišla Mgr. Daniela Fiačanová, aby
porozprávala o Anne Tranovskej, manželke Juraja Tranovského, od ktorého poznáme evanjelický
spevník zvaný dnes Tranoscius – jeho piesne sa dodnes nachádzajú aj v novom v Evanjelickom
spevníku.
30. 08. – 2. 09. 2018 sa uskutočnili misijné dni v Ľubovnianskych kúpeľoch s témou: Skutočne slobodní. „Sloboda
patrí bytostne k životu a iba slobodný človek môže rásť a rozvíjať sa.“ To všetkým zúčastneným
pripomenul dištriktuálny biskup Slavomír Sabol. Hoci dnes nežijeme v režime, ktorý by nás nútil
k jednoliatemu mysleniu a konaniu, stále sme ohrozovaní akousi neslobodou a poviazanosťou.
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09. 09. 2018
15. 09. 2018

16. 09. 2018

21. 09. 2018

27. 09. 2018

28. 09. 2018
30. 09. 2018

17. 10. 2018
01. 11. 2018
06. 11. 2018

13. 11. 2018

22. – 24. 11.

na 14. nedeľu po Sv. Trojici sme spoločne s deťmi začali nový školský rok 2018/2019. V rámci
bohoslužieb deti poslúžili zaspievaním dvoch piesní a zarecitovaním básničiek s prosbou o Božie
požehnanie do prác, ktoré ich čakajú v novom školskom roku. Brat farár sa deťom prihovoril na
základe textu z Listu apoštola Pavla Efezským 3,14-19.
si Slovensko od roku 2001 pripomína ako Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Aj v Kežmarku
sa nás – okolo 25 kresťansky a demokraticky zmýšľajúcich ľudí – stretlo v parku prof. Grosza pri
pamätníku synagógy a obetí holokaustu v nedeľu večer o 19:00.
„Piesňou Ťa vrúcne vzývame, piesňou Ti vďaku vzdávame, chválospev Tebe spievame, Bože náš.“
To sú slová jednej z piesní, ktoré náš zborový spevokol pod vedením brata farára Romana Porubäna
a sestry Marty Bednárovej nacvičil počas tohtoročného leta. Nácvik piesní bol spoločný
s popradským zborovým spevokolom a trval od polovice júna celé tri mesiace. Stretávali sme sa
najprv v zborovej miestnosti v Poprade a potom od augusta u nás v lýceu, pričom sme nacvičili 30
piesní. Vyvrcholenie nácviku bolo 14.9. a 15.9.2018 v hoteli Satel v Poprade. Tu sme sa pod
vedením dirigenta Ewalda Danela, klavírneho sprievodu jeho manželky Dagmar a komorného
orchestra snažili čo najlepšie pripraviť na vystúpenie v Kežmarku a na dištriktuálnom dni v Poprade.
sa konal Dištriktuálny deň VD ECAV na Slovensku a začal sa o 9.30 hod. slávnostnými Službami
Božími s Večerou Pánovou. Kázňou Slova Božieho, na text z knihy proroka Nehemiáša 1,4-11,
poslúžil brat biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol. Predstavitelia našej cirkvi (farári, seniori,
biskupi) pri symbolickom kríži prečítali „Spoločné vyhlásenie“, ktoré bolo vyjadrením vďačnosti, ale aj
pokánia za krivdy spôsobené obetiam holokaustu a totalitných režimov. Bol to „Deň zmierenia“ a
tieto slová privítali v športovej hale Aréna Poprad viac než 2500 účastníkov z celého Slovenska.
si zvolil 25-ročný rodák z Popradu Filip Jančík Drevený artikulárny kostol pre svoje husľové
vystúpenie. Mimoriadne talentovaný husľový virtuóz najprv vyzbieral ódy na svoje umenie po celom
svete a až teraz sa vracia na rodnú hrudu, aby sériou piatich koncertov ukázal, že populárna a
orchestrálna hudba dokážu nájsť spoločný prienik.
Medzinárodný organový festival Ivana Sokola má v Kežmarku už svoju tradíciu a v rámci tohto
festivalu sa tu vystriedalo niekoľko vynikajúcich umelcov z celého sveta. Spoločným menovateľom
všetkých festivalových koncertov, bola chorálová predohra „Hilf Gott, daß mir's gelinge,“ BWV 624
od velikána barokovej hudby J. S. Bacha. V tomto roku medzi nás prišiel mladý talentovaný
organista zo Slovenska Tomáš Mihálik.
sa uskutočnil v Drevenom artikulárnom kostole koncert Štátnej opery Banská Bystrica, predstaviac
sa nám jedným z najkrajších diel, ktoré napísal Wolfgang Amadeus Mozart – Requiem.
bola krásna, slnečná nedeľa a náš zborový spevokol sa zúčastnili 7. stretnutia artikulárnych zborov
v Cirkevnom zbore Hybe. Stretnutie sa začalo o 1000 h. Službami Božími, po ktorých nasledoval
spoločný obed. Popoludní o 1400 h. sme sa opäť stretli v chráme Božom, kde nám cirkevníci
z Hronseka predstavili pásmo o Dr. Martinovi Lutherovi.
sa uskutočnil v Novom evanjelickom kostole XXIII. medzinárodný hudobný festival MUSICA
NOBILIS, v ktorom sa nám predstavilo komorné zoskupenie Solamente naturali pod vedením Miloša
Valenta.
sa uskutočnila v Ľubici ekumenická pobožnosť na cintoríne pri príležitosti pamiatky zosnulých, na
ktorej sa zúčastnili predstavitelia štyroch kresťanských cirkví, pôsobiacich na území Ľubice.
v našom cirkevnom zbore sa uskutočnili v Drevenom artikulárnom kostole bohoslužby z príležitosti
návštevy kaplánov ECAV na Slovensku pod vedením sestry farárky Kataríny Hudákovej, ktorí boli na
pravidelnom sústredení kaplánov v Medzinárodnom mládežníckom centre ICHTYS vo Veľkom
Slavkove.
sa v Leštinách uskutočnilo zasadnutie Riadiacej skupiny lokality svetového kultúrneho dedičstva
UNESCO „Drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka“, ktorej členom je aj náš cirkevný
zbor, keďže 7. júla 2008 bol Drevený artikulárny kostol v Kežmarku spolu s ďalšími siedmimi
kostolmi (Hronsek, Leštiny, Bodružal, Ladomírová, Hervartov, Tvrdošín a Ruská Bystrá) zapísaný
medzi pamiatky Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
2018 uskutočnili sme spolu s konfirmandmi víkendovku na Drevenici u Staroňa v Liptovskej Kokave.
Zoznámili sme sa s podtatranským prostredím a predovšetkým viedli sme otvorené debaty na rôzne
biblické texty podľa katechizmu pre mladých.
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01. 12. 2018
10. -14. 12.
15. 12. 2018

16. 12. 2018
22. 12. 2018
22. 12. 2018
23. 12. 2017

v spoločenskom dome CULTUS v Ľubici sa uskutočnilo podujatie pre deti – Pečenie perníkov
s Mikulášom. Deti ukázali svoju šikovnosť a zručnosť pri zdobení perníkov, ktoré potom odovzdali na
vianočnom vystúpení v Domove dôchodcov. Na záver prišiel Mikuláš a každému dal balíček.
2018 sa uskutočnil v cirkevnom zbore adventný modlitebný týždeň na tému: Videli sme hviezdu.
Jednotlivými zamysleniami nám poslúžil domáci brat farár.
sa uskutočnili v Drevenom artikulárnom kostole Spišské Vianoce s vystúpením detí zo Základnej
školy na Hradnom námestí. Do programu sa zapojil aj spevokol cirkevného zboru zaspievaním
piesne. Prítomných pozdravil domáci brat farár a poukázal na význam blížiacich sa vianočných
sviatkov.
v rímskokatolíckom kostole v Ľubici sa uskutočnil ekumenický koncert, do ktorého sa zapojili všetky
cirkvi pôsobiace na území Ľubice. Náš zborový spevokol zaspieval tri piesne a jednu pieseň
v klavírnom sprievode Romana Uhlára zaspieval Dávid Jendrušák.
Deti so svojím vianočným programom pozdravili obyvateľov Zariadenia pre seniorov. Domáci brat
farár sa im v krátkosti prihovoril a prečítal biblické posolstvo Vianoc.
sa uskutočnila v auditóriu lýcea vianočná besiedka s programom detí navštevujúcich hodiny
náboženskej výchovy a detskej besiedky. Svojím programom nám deti priblížili obsah Vianoc.
v auditóriu lýcea sa uskutočnil tretí 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. Rovnako som sa zúčastňoval aj pastorálnych konferencií
Združenia evanjelických duchovných (ZED) Tatranského seniorátu. V regióne Spiš som členom Spišského dejepisného
spolku a v meste Kežmarok som pôsobil ako člen komisie cestovného ruchu. Od decembra 2018 som členom Komisie
pre prípravu osláv 750. výročia udelenia mestských práv Kežmarku, ktorá pracuje pri kežmarskom MsZ.
Na biskupskom úrade VD ECAV na Slovensku som člen Muzeálnej rady VD, člen senátu Dištriktuálneho súdu VD
a presbyter VD. V ECAV som členom Synody a zároveň členom Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku, ktorého
zasadnutí som sa minulého roku pravidelne zúčastňoval. Okrem toho zastávam funkciu predsedu komisie pre chátrajúce
a málo používané kostoly. Na konvente TAS 10. júna 2017 bol som zvolený do funkcie predsedu revíznej komisie TAS.
23. 01. 2018

06. 02. 2018
14. 02. 2018
16. 02. 2018
19. 02. 2018
27. 02. 2018
09. 03. 2018
16. 03. 2018

Na Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) mal som jednanie so županom PaedDr. Milanom
Majerským, PhD. ohľadom situácie na stredných školách v Kežmarku, ktorých budovy sú vo
vlastníctve nášho cirkevného zboru a pripravovaného Kampusu – študentského mestečka, ktoré by
malo vyrásť v bývalých kasárňach. Dohodli sme sa, že sa budeme navzájom informovať
o rozhodnutiach, ktoré v tejto záležitosti prijme PSK.
Na mestskom úrade sa uskutočnilo zasadnutie Komisie cestovného ruchu, na ktorej sme rozoberali
otázku prezentáciu mesta a pamiatok prostredníctvom nových propagačných materiálov.
stretnutie s primátorom mesta Kežmarok PhDr. Jánom Ferenčákom ohľadom vysporiadania
pozemku za budovou bývalého internátu.
Zúčastnil som sa zasadnutia Dištriktuálneho presbyterstva Východného dištriktu ECAV na
Slovensku, ktoré sa uskutočnilo na v zasadačke biskupského úradu v Prešove.
Na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave zúčastnil som sa stretnutia s Veľvyslancom
Spolkovej republiky Nemecko Joachimom Bleickerom ohľadom problematiky chátrajúcich kostolov
na Spiši.
sa uskutočnilo na farskom úrade v Kežmarku jednanie s projektovým manažérom Milan Hrkom
ohľadom turistických máp, do ktorých si Cirkevný zbor dal umiestniť reklamu na objekty Nového
kostola, Dreveného artikulárneho kostola a Lyceálnej knižnice.
ako jeden z prvých nositeľov ceny Benefactor Musaei Scepusiensis, ktoré udeľuje Slovenské
národné múzeum, zúčastnil som sa slávnostného udeľovania tejto ceny za rok 2018 v Levoči.
Na Hlavnom námestí pred budovou Reduty som sa zúčastnil zhromaždenia Za slušné Slovensko,
ktorého organizátori ma požiadali, aby som sa prihovoril Kežmarčanom po udalostiach vraždy
novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej.
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06. 09. 2018
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Na mestskom úrade sa uskutočnilo zasadnutie Komisie cestovného ruchu, na ktorej sme rozoberali
otázku vytvorenia trhacej mapy pre turistov.
Zúčastnil som sa zasadnutia Presbyterstva Tatranského seniorátu, ktoré sa uskutočnilo v Cirkevnom
zbore ECAV na Slovensku Poprad-Veľká.
Zúčastnil som sa zasadnutia konventu Tatranského seniorátu ECAV na Slovensku spolu s dozorcom
CZ Ing. Jozefom Horváthom, Ivanou Prelichovou a Gabrielou Križanovou, ktorý sa uskutočnil
v Tatranskej Štrbe v Zariadení pre seniorov.
jednanie so Slovenskou sporiteľňou ohľadom podmienok poskytnutia úveru na rekonštrukciu
bývalého internátu na Hradnom námestí.
V Biblickej škole v Martine uskutočnilo zasadnutie Valného zhromaždenia Združenia evanjelických
duchovných, ktorého som sa ako člen zúčastnil. Na tomto Valnom zhromaždení bola vyjadrená
nedôvera bratovi biskupovi Milanovi Krivdovi.
Zúčastnil som sa pracovnej porady v Drienovskej Novej Vsi pred zasadnutím Generálneho
presbyterstva.
Na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave zúčastnil som sa riadneho zasadnutia generálneho
presbyterstva.
stretnutie s Ing. Agátou Perignátovou vedúcou majetko-právneho oddelenia mesta Kežmarok,
ohľadom vysporiadania pozemku za budovou bývalého internátu.
Zúčastnil som sa zasadnutia Dištriktuálneho presbyterstva Východného dištriktu ECAV na
Slovensku, ktoré sa uskutočnilo na v zasadačke biskupského úradu v Prešove.
Na biskupskom úrade Východného dištriktu zúčastnil som sa spolu s pracovníkmi farského úradu
školenia ohľadom nového zákona o ochrane osobných údajov.
zúčastnil som sa Všeobecnej pastorálnej konferencie duchovných ECAV na Slovensku, ktorá sa
uskutočnila vo Zvolene.
Na biskupskom úrade Západného dištriktu ECAV na Slovensku vo Zvolene sa konala kandidačná
porada k uskutočneniu volieb predsedníctva Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ktorej som
predsedal spolu s bratom Romanom Žilinčíkom. Do tejto funkcie nás riadne zvolilo Generálne
presbyterstvo na svojom zasadnutí 20. apríla 2018.
Zúčastnil som sa konfirmácie v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Cerovo, v ktorom pôsobí moja
spolužiačka Anna Kukulová ako námestná farárka, ktorá ma pozvala na túto slávnosť, aby som
konfirmandom poslúžil spovedným príhovorom.
Jednanie s riaditeľkou Tatrabanky ohľadom podmienok poskytnutia úveru na rekonštrukciu bývalého
internátu na Hradnom námestí.
Zúčastnil som sa popoludňajšej slávnosti v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Spišská Belá,
ktorá bola venovaná osobnosti Samuela Webera.
Zúčastnil som sa zasadnutia Presbyterstva Tatranského seniorátu, ktoré sa uskutočnilo v Cirkevnom
zbore ECAV na Slovensku Poprad-Veľká.
Zastupoval som náš cirkevný zbor na zasadnutí Valného zhromaždenia a. s. Tranoscius, ktoré sa
uskutočnilo v zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.
Zúčastnil som sa Zborového dňa Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Poprad, kde som tohto roku
neposlúžil prednáškou, ale prípravou kotlíkového guláša.
Poslúžil som zvesťou slova Božieho v Českobratskej cirkvi evanjelickej na Mělníku.
V Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Modra som poslúžil prednáškou na Tému: Ján Hus ako ho
nepoznáte a zároveň som zdôraznil význam tejto osobnosti v Európskom kontexte predreformátorov.
Na misijných dňoch Východného dištriktu som poslúžil prednáškou na tému: Teológia holokaustu
s poukazom, ako sa samotný židovský národ s touto problematikou popasoval.
Spolu s bratom dozorcom Ing. Jozefom Horváthom zúčastnil som sa v Bratislave jednania na
Štátnom fonde rozvoja bývania ohľadom poskytnutia pôžičky na rekonštrukciu internátu na Hradnom
námestí.
Zúčastnil som sa zasadnutia Dištriktuálneho konventu Východného dištriktu, ktorý sa konal
v zasadačke biskupského úradu v Prešove.
Na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave zúčastnil som sa riadneho zasadnutia generálneho
presbyterstva.
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30. 09. 2018
15. 10. 2018
16. 10. 2018
21. 10. 2018
21. 10. 2018
06. 11. 2018
08. 11. 2018
13. 11. 2018
16. 11. 2018
25. 11. 2018
28. 11. 2018
30. 11. 2018
07. 12. 2018

zúčastnil som sa slávnostných služieb Božích v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku KošiceTerasa, na ktorých bol posvätený bratom biskupom Slavomírom Sabolom nový chrám tohto
cirkevného zboru.
Na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave zúčastnil som sa riadneho zasadnutia generálneho
presbyterstva, na ktorom sa spočítavali hlasy po II. kole volieb generálneho biskupa.
V zasadačke Mestského úradu v Kežmarku zúčastnil som sa zasadania Komisie cestovného ruchu,
ktorá predovšetkým apelovala na to, že je najvyšší čas, aby sa začali prípravy osláv 750. výročia
udelenia mestských práv.
Na službách Božích v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Liptovský Mikuláš som poslúžil zvesťou
slova Božieho pri 130 výročí narodenia Martina Rázusa.
Istebné – na stretnutí spolužiakov z Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave, poslúžil som
zvesťou slova Božieho pri 20. výročí od našej ordinácie, ktorá sa konala 1. augusta 1998 vo Svätom
Kríži.
Poslúžil som zvesťou slova Božieho pri Večeri Pánovej kaplánom našej cirkvi, ktorí boli na
sústredení vo Veľkom Slavkove.
Zúčastnil som sa na Mestskom úrade zasadnutia komisie cestovného ruchu
Spolu s bratom dozorcom Ing. Jozefom Horváthom, bratom správcom Jánom Scholczom zúčastnil
som sa v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Leštiny zasadnutia Riadiacej skupiny Svetového
kultúrneho dedičstva UNESCO.
Na konferencii Spoločenstva evanjelickej mládeže, ktorá sa konala vo Veľkom Slavkove, som
poslúžil prednáškou na tému: Teológia a fenomén holokaustu.
Zúčastnil som sa slávnostného zastupiteľstva v obci Ľubica, na ktorom starosta obce a poslanci
slávnostne zložili svoj sľub.
Zúčastnil som sa rozlúčky s bratom farárom Liborom Bednárom a jeho manželkou, ktorí odchádzali
do Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava-Dúbravka.
Zúčastnil som sa zasadnutia Dištriktuálneho konventu Východného dištriktu, ktorý sa konal
v zasadačke biskupského úradu v Prešove.
Zúčastnil som sa zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku, ktoré sa konalo
v zasadačke biskupského úradu VD v Prešove.

c) Plánované aktivity na rok 2019
25. 01. 2019
10. 02. 2019
01. 03. 2019
02. 03. 2019
07. 04. 2019
03. – 07. 04. 2019
20. 04. 2019
04. 05. 2019
05. 2019
05. 05. 2019
12. 05. 2019
26. 05. 2019
05. 2019
09. 06. 2019
13. – 14. 06. 2019
06. 2019
06. 2019
25. 06. – 01. 07. 2019
05. 07. 2019
12. 07. 2019

Ekumenické modlitebné stretnutie za jednotu kresťanov
Výročný zborový konvent za rok 2018
XI. evanjelický ples kežmarských evanjelikov, reštaurácia Severka
Zvolen- inštalácia gen. biskupa Ivana Eľku a gen. dozorcu J. Brozmana a biskupa ZD Jána Hroboňa
Pôstne stretnutie dôchodcov aj s prislúžením VP
ProChrist – auditórium lýcea
Biela sobota – organový koncert v Novom kostole
Detský ples – CULTUS Ľubica. Téma: Dávid a Goliáš
Konfivíkendovka TAS, Veľký Slavkov
Nedeľa Cantate – vystúpenie spevokolu + detí
Nedeľa matiek – vystúpenie detí z nedeľnej besiedky
Konfirmácia – Ľubica
Veľká Lomnica – benefičný koncert Lomničania Lomničanom
Výlet detí na Deň detí – Orava, Oravský podzámok, Leštiny
Literárny Kežmarok
Športová olympiáda – Veľký Slavkov
Seniorátna kvapka krvi – transfúzna stanica Poprad
Výlet pre dospelých: Po stopách Jána Husa v Južných Čechách: Husinec, Prachatice, Tábor, Kozí
Hrádek, Český Krumlov, Hluboká, České Budějovice.
Vystúpenie spevokolu v Domove dôchodcov
Koncert v Drevenom artikulárnom kostole v rámci EĽRO
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07. 2019
07. 2019
08. 2019
05. 08. 2018
24. 08. 2019
25. 08. 2018
01. 09. 2019
14. 09. 2019
29. 09. 2019
20. 09. 2019
21. 09. 2019
22. 09. 2019
09. 2019
10. 2019
11. 2019
21. – 23. 11. 2019
12. 2019
01. 12. 2019
15. 12. 2019
09. 12. 2019
09. – 13. 12. 2019
14. 12. 2019
21. 12. 2019
21. 12. 2019

Mládežnícky výlet, (podľa možností Chorvátsko, alebo nejaká domáca destinácia)
Misijné dni Východného dištriktu – Ľubovnianske kúpele
Dištriktuálny deň VD
Stretnutie dôchodcov – Kajúca nedeľa, aj s prislúžením Večere Pánovej
Zborový deň venovaný osobnostiam Jakuba Kraya, Martina Lányho a Sebastiána Topercera,
osobnosti Theofila Hansena a farára Linbergera.
Operné Gala, charitatívny koncert
Začiatok školského roka, Drevený artikulárny kostol
Deň Tatranského seniorátu
Stretnutie artikulárnych zborov
Koncert v Drevenom artikulárnom kostole v rámci osláv 750. výročia udelenia mestských práv
Vystúpenie ekumenického spevokolu v sprievode orchestra ZUŠ A. Cígera pri príležitosti osláv 750.
výročia udelenia mestských práv.
Ekumenické bohoslužby v rámci osláv 750. výročia udelenia mestských práv
Medzinárodný organový festival Ivana Sokola
KonfiDeň,
Školenie presbyterov TAS, Kežmarok
Konfivíkendovka v Liptovskej Kokave
Adventné duchovné koncerty
310. výročie smrti Kraya, Lányho a Topercera + 125 výročie pamiatky posvätenia Nového kostola
Ľubica – ekumenický koncert domácich cirkví
Stretnutie dôchodcov aj s prislúžením Večere Pánovej (2. nedeľa adventná)
Adventný modlitebný týždeň
Spišské Vianoce
Vianočná besiedka s programom detí, auditórium lýcea
Vystúpenie detí s programom v Domove dôchodcov

d) Modlitebné spoločenstvo
Čas pri modlitbe je vzácny – veď sa rozprávame s Tým, kto nás má najradšej na svete: Náš nebeský Otec
každého z nás najprv s veľkou láskou stvoril. A keď videl, ako nám hriech komplikuje a ohrozuje život, tak bol
ochotný darovať to najdrahšie, čo mal – Svojho poslušného Syna – Pána Ježiša Krista. Z lásky k nám bol ochotný
pretrpieť náš trest, aby sme mohli už teraz prichádzať ospravedlnení k svätému Bohu a prijímať Jeho požehnanie.
A raz nás z milosti prijme do večného Domova u Neho.
Pozývame srdečne aj ďalších na naše pravidelné zborové Modlitebné spoločenstvo každú nedeľu o 8.15
v lýceu, ako to stále vyhlasuje náš brat farár. Stretávame sa u mňa vo vydavateľstve – na prízemí, prvé dvere vpravo
– a keď nás je viac, tak v zborovej miestnosti.
Už vyše roka sa každý druhý piatok o 19:00 stretávame (väčšinou v našej zborovej miestnosti) aj na
spoločných ekumenických modlitbách – prichádzajú rímsko-katolíci aj grécko-katolíci. Modlievame sa za naše celé
mesto – za predstaviteľov jednotlivých cirkví v meste, za všetkých ľudí, ktorí sú im zverení a nápomocní v
pastoračnej službe; za volených predstaviteľov mesta (primátor, poslanci), aby v službe, do ktorej boli zvolení, robili
rozhodnutia spravodlivé pred Bohom a užitočné pre všetkých ľudí; za rodiny, osobitne aj za rodiny v kríze,
mnohopočetné rodiny, rodiny bez domova...; za jednotlivé sektory, ako sú školstvo, zdravotníctvo, sociálne služby,
atď. a ľudí, ktorí v nich pracujú (učitelia, vychovávatelia, lekári a zdravotnícky personál) a ktorí využívajú ich služby
(žiaci, chorí, starí a trpiaci a pod.); za zamestnávateľov a osobitne za podnikateľov, aby vytvárali vhodné pracovné
miesta a podmienky a vyplácali zamestnancom spravodlivú mzdu; za mladých ľudí, aby hľadali hlbší zmysel života v
spáse svojej duše; za ľudí, ktorí podľahli rôznym druhom závislosti, aby boli oslobodení a mohli žiť plnohodnotný
život; za odstránenie bariér nedorozumení a výhrad medzi jednotlivými cirkevnými spoločenstvami a podobne.
25.1.2019 sme mali spoločné modlitebné stretnutie v Bazilike Svätého kríža.
Okrem toho sa niekoľkokrát do roka stretávame aj na seniorátnych modlitebných spoločenstvách – v rôznych
zboroch.
A raz do roka máme celoslovenskú konferenciu Modlitebného spoločenstva. Tento rok bude už jubilejná 30.
– v Liptovskom Hrádku – 22.-24.3.2019. Témou bude „Kristus v nás a my v Ňom“.
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Začiatkom októbra Modlitebné spoločenstvo pravidelne pripravuje blízko gejzíru v Herľanoch pri Košiciach
Biblicko-rekreačný týždeň (pondelok až piatok). Predpoludním býva dobrá prednáška, popoludní modlitebné
skupinky a večer pobožnosť. Prichádzajú obvykle ľudia plní Božej lásky, takže aj voľný čas je možné stráviť v dobrej
spoločnosti. Bližšie informácie získať aj prihlásiť sa na tieto podujatia je možné aj u mňa.
Správu pripravil: Mikuláš Lipták
e) Zborový list
V uplynulom roku 2018 sme vydali Zborový list dvakrát. Obe čísla však boli obsahovo bohatšie a zároveň
plnofarebné. Veľkonočný Zborový list vyšiel 1. apríla 2018 na 64 stranách. Okrem Veľkonočných udalostí sme sa venovali
v Zborovom liste aj udalostiam vraždy Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej, a to v článku Podlomená
demokracia od Romana Porubäna. V tejto súvislosti sme uverejnili aj rôzne vyhlásenia od prezidenta SR, Evanjelickej
spojenej školy a predsedníctva ECAV. Uverejnili sme aj kázeň brata farára Miroslava Erdingera, ktorou nám poslúžil pri
výročnom zborovom konvente za rok 2017 v auditóriu lýcea. Záverečné stránky Zborového listu patria rubrike Slovom
i obrazom, ktorá chronologicky kronikárskym spôsobom mapuje všetky udalosti, odohrávajúce sa v Cirkevnom zbore.
Vianočný Zborový list vyšiel 24. decembra 2018 na 108 stranách. Úvodníkom nám poslúžila sestra Zuzana
Valeková, presbyterka CZ ECAV na Slovensku Poprad a koordinátorka Modlitebného spoločenstva. Okrem vianočných
tém sa nachádzala v Zborovom liste aj kázeň brata farára Roman Porubäna, ktorú povedal v 19. nedeľu po Sv. Trojici (7.
októbra 2018) na tému: Pasivita, ktorá ničí duchovný rast človeka. Ak by bol Noach pasívny voči Božiemu volaniu, tak by
bol aj so svojou rodinou zahynul v potope sveta.
Pasivita je diablova zbraň, ktorou sme v súčasnosti ako Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku najviac ohrození. Ak
s tým nič neurobíme, tak táto cirkev zomrie na svoju vlastnú lenivosť, pretože sa spreneverujeme základnému misijnému
poslaniu Pána Ježiša Krista, ktoré znie: „Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i
Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do
konca sveta (Mt 28,19.20).“ Ísť, činiť, krstiť, zachovávať – to všetko sú činnosti, pre ktoré musíme niečo urobiť. V pohodlí
svojej obývačky zahynieme, ale ak vyjdeme do sveta, budeme privádzať ľudí ku Kristovi, a tak ku Krstu Svätému
a budeme vo svojom živote zachovávať všetko to, čo nám prikázal Pán Ježiš Kristus, tak budeme duchovne rásť. Napriek
tomu, že táto kázeň bola uverejnená na žiadosť redakčnej rady, osobne si myslím, že by sme si ju mali prečítať ešte raz
a zamyslieť nad tým, ako ja môžem pomôcť svojmu cirkevnému zboru, ako ja mám prekonať svoju pasivitu, aby som sa
stal aktívnym členom cirkevného zboru.
Minulého roku sa objavila jedna nová rubrika v Zborovom liste. Duchovná hudba svetoznámych skladateľov. Vo
Veľkonočnom Zborovom liste sme sa zoznámili s Georgom Fridrichom Händlom a vo vianočnom zborovom liste sme sa
zoznámili s Wolfgangom Amadeom Mozartom. Aj do budúcnosti by sme sa chceli venovať ďalším osobnostiam duchovnej
hudby, ktorá má dodnes svoje miesto v rôznych spevníkoch a na bohoslužbách.
Chcem sa poďakovať celej redakčnej rade, ktorá sa podieľa na tvorbe Zborového listu a to menovite: Mikulášovi
Liptákovi, Nore Baráthovej a Oľge Kormanovej. Okrem toho sa chcem poďakovať Katke Slavíčkovej a Eve Ciriakovej za
pomoc pri korektúrach a Jaroslavovi Šlebodovi za grafickú úpravu a dodanie Zborového listu. Naša práca určite nie je
márna. Hoci sa jej dostáva uznania oveľa viacej od cudzích ľudí než domácich, napriek tomu veríme, že Pán Boh si aj
Zborový list používa ako otvorené dvere, cez ktoré pozýva k sebe mnohých ľudí – dokonca aj ateistov, ktorí mi povedali:
„Keď ho moja mama prečíta, tak mi ho vždy donesie. Máte tam zaujímavé články, ktoré vyvolali vo mne množstvo otázok.“
A už toto je pre nás dobrý signál k tomu, že sa oplatí tento Zborový list vydávať. Dokonca oň prejavila záujem Popradská
knižnica. Opäť sa len potvrdzuje to biblické, že doma človek nie je prorokom.
f) Cirkevná tlač
V cirkevnom zbore sa odoberá nasledovná cirkevná tlač:
1. Evanjelický posol spod Tatier – do zboru prichádzal v počte 1 ks. Ostatné kusy sme odhlásili vzhľadom na jednostranné
a účelové diskreditovanie predstaviteľov ECAV a niektorých cirkevných zborov. Evanjelický posol v hodnotení tlačovín sa
dostal do rubriky „bulvár“. Toto hodnotenie neuskutočnila cirkev, ale spoločnosť Mediaprint-kapa (komplexné služby
v oblasti predaja a distribúcie periodickej tlače). Keď si kliknete na ich stránku, tak Evanjelický posol spod Tatier je
zaradený medzi bulvár.
http://www.mediakapa.sk/kompletny-sortiment?nazov=Evanjelick%C3%BD
Jeden kus, ktorý prichádza na farský úrad, sa archivuje v archíve cirkevného zboru.
2. Cirkevné listy – z Tranoscia a. s. ich dostávame v počte 1 ks na farský úrad, ktorý sa archivuje.
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3. Evanjelický východ – ten do cirkevného zboru prichádza priamo na adresy predplatiteľov, ktorí si ho vyzdvihnú pri
východe z kostola. Jeden kus sa archivuje v archíve cirkevného zboru. Chcel by som povzbudiť mnohé ďalšie rodiny
k odoberaniu tohto mesačníka, pretože kvalitou písaných článkov je skutočne na veľmi vysokej úrovni a pre čitateľa
prináša veľa duchovného požehnania pre život viery. Kto by mal záujem odoberať tento časopis, môže sa prihlásiť na
farskom úrade.
4. Cestou svetla – na adresu farského úradu prichádza 10 ks, ktoré sú na voľný predaj. Žiaľ, záujem je minimálny alebo
skoro žiadny. Dokonca ani zadarmo si ho nikto nezoberie.
5. 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 2018 bola v prevádzke webová stránka cirkevného zboru, o ktorú sa do decembra staral
Miroslav Božek, za čo mu srdečne ďakujem. Už niekoľkokrát sme konštatovali, že by bolo potrebné túto stránku
aktualizovať a zmodernizovať. Tejto úlohy sa zhostil Roman Uhlár. Bola to práca, ktorá trvala niekoľko mesiacov.
Prepracovať historické texty, overiť rôzne fakty, nafotografovať nanovo objekty, vytvoriť celý dizajn stránky a jej logistiku –
to dalo veľmi veľa práce, za čo sa chcem bratovi Uhlárovi poďakovať.
Nová stránka bola spustená ako vianočný darček tesne pred Vianocami. Za tú krátku dobu (21. -31. 12. 2018) si
na túto stránku kliklo 1685 návštevníkov. V priemere to znamená, že denne si túto stránku pozrelo 168 návštevníkov.
Toľko klikov sme niekedy nemali za týždeň.
Nová webová stránka by mala slúžiť ako zdroj informácií nielen pre členov cirkevného zboru, ale aj pre
turistov, obchodných partnerov, študentov a ostatnú verejnosť. Plní administratívnu, edukačnú, informačnú
a prezentačnú funkciu. Najväčšia zmena oproti pôvodnému stavu je v jej celkovom vizuáli a v členení. Keďže
spektrum informácií cirkevného zboru je značne rozsiahle, hlavným problémom bola orientácia na stránke.
Po novom bude domovská stránka rozdelená na 3 sekcie:
• Cirkevný zbor, kde môžeme nájsť dôležité oznamy, aktuálny rozpis bohoslužieb, kontakty, tlačivá
a dokumenty, predstavenie, aktivity a dejiny zboru, zborové listy na stiahnutie v PDF formáte, informácie pre
žiadateľov o krst, konfirmáciu, svadbu či pohreb atď.
• Návštevníci – táto časť obsahuje predovšetkým všetky informácie nielen pre turistov: história kostolov
a lýcea, otváracie hodiny, vstupné a pod.
• Podujatia – tu nájdeme pozvánky na aktuálne udalosti, koncerty, výstavy, stretnutia a pod.
V uplynulom roku sme zaznamenali 9200 prístupov, čo je o 514 prístupov viac ako v roku 2017 (Stav počítadla
k 31. decembru 2018: 107 173 prístupov). V priemere na deň to predstavuje, že na našu stránku si kliklo 25 ľudí, čo je o 1
človeka viac než v roku 2017.
h) Spevokol
Zborový spevokol sa v roku 2018 stretával pravidelne každú stredu o 18 00 h v auditóriu lýcea pod vedením
brata farára Romana Porubäna. V uplynulom roku sme si nedopriali oddychový prázdninový čas, pretože sme sa
pravidelne stretávali v Poprade alebo v Kežmarku pri nácviku piesní, ktoré sme potom odprezentovali v sobotu 15.
septembra 2018 o 1700 h. v Drevenom artikulárnom kostole na koncerte: Pieseň, ktorá prebúdza, a to pod vedením
dirigenta Ewalda Danela (šéfdirigent Slovenského komorného orchestra) v sprievode sláčikového orchestra, ktorý
pozostával z profesionálnych umelcov ale aj žiakov a učiteľov ZUŠ A. Cígera v Kežmarku. Bol to neopakovateľný
zážitok, keď 250 ľudí sa postavilo a zaspievalo duchovné piesne z rôznych období od 16. storočia až po súčasnosť.
Tu sa chcem poďakovať pracovníkom farského úradu, ktorí pre toto mega teleso pripravili občerstvenie, ktoré
spevokolistom veľmi dobre padlo, pretože po koncerte odchádzali večer na akustickú skúšku do Popradskej Arény,
kde na ďalší deň opäť poslúžili na Dištriktuálnom dni Východného dištriktu ECAV na Slovensku pri bohoslužbách, ale
aj v popoludňajšom programe.
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 20-krát, čo je o 5-krát menej než v roku 2017. Na nedeľných
bohoslužbách sa spevokol prezentoval 10-krát, na pohreboch 3-krát a 7-krát sme poslúžili svojím vystúpením pri
rôznych iných duchovných podujatiach v rámci cirkvi a Tatranského seniorátu.
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Na príjemnom posedení sme sa stretli 1. augusta 2018 na farskej záhrade, kde sme si spomenuli na našu
dlhoročnú členku zborového spevokolu Aničku Oláhovú, ktorú Pán života smrti odvolal z tejto časnosti 25. júna 2018.
Počet aktívnych členov spevokolu je stabilný, i keď potrebujeme posilniť soprán – vyšší ženský hlas, na
ktorom je postavená hlavná melódia celej skladby – chorálu a zároveň potrebujeme posilniť aj tenor – čo je mužský
vyšší hlas. Pozývame medzi nás všetkých ochotných ľudí, ktorých Pán Boh obdaril dobrým hlasom, aby ním poslúžili
v spoločenstve nášho cirkevného zboru, ale aj na iných miestach cirkvi či našej spoločnosti. Ak chceme, aby naďalej
zborový spevokol fungoval, tak potrebuje mať ochotných spevákov, potrebuje generáciu, ktorá by nie z povinnosti,
ale z hrdosti prevzala túto zodpovednosť na svoje plecia, že môže Bohu spievať na česť a chválu. Bol by som nerád,
keby spevokol zanikol, a to len kvôli tomu, že sme si nevedeli nájsť čas, aby sme mohli Bohu vrátiť len to, čo nám On
štedro rozdal. Tým by sme sa aj spreneverili odkazu našich predkov, ktorí tu založili tento spevokol a ktorý funguje
od čias brata farára Spišáka, a to je skoro 80 rokov.
Všetkým členom spevokolu patria úprimné slová vďaky za dlhoročnú službu, ktorou môžeme prispieť
k duchovnému rastu nášho spoločenstva.
TABUĽKA
Počas bohoslužieb v Kežmarku:
29. 03. 2018
30. 03. 2018
01. 04. 2018
29. 04. 2018
20. 05. 2018
15. 10. 2017
31. 10. 2018
02. 12. 2018
24. 12. 2018
25. 12. 2018

-

AKTIVÍT ZBOROVÉHO SPEVOKOLU

Iné príležitosti:

Zelený štvrtok
Veľký piatok
Veľkonočná nedeľa
4. nedeľa po Veľkej noci
Konfirmácia
Poďakovanie za úrody zeme
Pamiatka reformácie
1. adventná nedeľa
Štedrý večer
1. sviatok vianočný

10. 06. 2018
15. 09. 2018
16. 09. 2018
01. 11. 2018
15. 12. 2018
16. 12. 2018
23. 12. 2018

-

-

Pohreby:
24. 01. 2018 22. 02. 2018 27. 06. 2018 -

110. výročie úmrtia S. Webera
Koncert: Pieseň, ktorá prebúdza
Dištriktuálny deň VD
Ľubica – ekumenická pobožnosť
Spišské Vianoce v Kežmarku
Ekumenický koncert v Ľubici
Adventný duchovný koncert v lýceu
Eva Helexová
Eleonóra Imrišová
Anna Oláhová

i) Cvičenie pre ženy
Ženy na svojom cvičení sa stretávajú v telocvični gymnázia každý utorok o 18.00 hod. Začíname krátkou
modlitbou s poďakovaním, prosbou o vedenie do ďalších dní. Cvičenia sa zúčastňuje v priemere 8 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. Je smutné, že nevieme využiť možnosti, ktoré máme a hlavne keď
sú zadarmo. Naberte odvahu a príďte medzi nás. určite nebudete ľutovať.
Správu pripravila: Justína Sutorová
j) Kresťanský klub dôchodcov
Aj v roku 2018 sme sa pravidelne každú stredu o 1400 h. stretávali na našom seniorskom klube v kuchynke
lýcea. Stretnutie začíname piesňou a modlitbou. Nasleduje rozprávanie o radostiach a starostiach, ktoré sme zažili
v priebehu týždňa. Potom nastupujú hry, káva, čaj a aj nejaký koláčik na prilepšenie. Vždy je príjemná nálada
a smiech medzi nami tiež nechýba. Pozývame všetkých seniorov medzi nás. Ak nás bude viac, bude nám veselšie.
Správu pripravila: Božena Ferencová

4. Práca výchovná
a) Náboženská výchova
Deti na vyučovanie náboženstva aj v minulom roku časti školského roka 2017/2018 chodili do lýcea. 1.
ročník sa stretával vo štvrtok o 1415 h. a viedol ho brat farár Roman Porubän. Vzhľadom na to, že do prvého ročníka
sa prihlásilo na náboženskú výchovu 8 detí, a v druhom ročníku bolo 7 detí, tak sme sa im venovali osobitne. 3. až 4.
22

ročník sa stretával vo štvrtok o 1500 h. v zborovej miestnosti a viedol ho brat farár Roman Porubän. Na prvom stupni
sme pri vyučovaní náboženskej výchovy postupovali podľa učebných plánov, ktoré nám zasielajú z biskupského
úradu. Tieto učebné plány sa dajú stiahnuť aj z webovej stránky Východného dištriktu ECAV na Slovensku.
5. a 6. ročník sa stretával v stredu o 1430 h., a 7. , 8. a 9. ročník sa stretával v stredu o 1515 h. a Vyučovanie
viedol Roman Porubän, zborový farár.
Náboženská výchova v školskom roku 2017/2018 pre stredné školy prebiehala na Gymnáziu P. O.
Hviezdoslava v učebni nemeckého jazyka. Stretávali sme sa každú stredu ráno o 7 00 h. – tzv. nultá hodina.
Z Hotelovej akadémie Otta Brucknera navštevovali náboženskú výchovu dve žiačky a z Gymnázia P. O.
Hviezdoslava 1 žiačka.
Už piaty rok sa vyučovanie náboženstva uskutočňuje aj na Základnej škole vo Vrbove, kde máme dvoch
žiakov v ročníkoch III. a IV. Chcem sa poďakovať vedeniu školy za prístup k vyučovaniu evanjelického náboženstva
a zároveň aj za vybavenie školy, ktorá umožňuje kreatívnym spôsobom na hodinách náboženskej výchovy využívať
interaktívne tabule, prístup na internet a inú audio-video techniku.
Rodičov by som chcel porosiť o jednu vec. Viem, že technickému pokroku sa neubránime, ale môžeme ho
rozumne využívať. To sa týka predovšetkým mobilných telefónov. Niekedy dieťa sedí na hodine a zazvoní mu
telefón. Ten, kto mu volá, je jeho rodič a dieťa ma pýta so strachom v očiach, či môže prevziať hovor, pretože mu
telefonuje mamka alebo otec. Niekedy mám pocit z vás, milí rodičia, že vôbec neovládate denný harmonogram
dieťaťa. Ak je dieťa na hodine, tak by ste to mali predovšetkým vy akceptovať a netelefonovať mu. A to sa týka aj
náboženskej výchovy. Okrem toho si myslím, že deti by vôbec nemali používať mobilné telefóny na základných
školách. Argument vás, rodičov, že to je spôsob, ako máte dieťa pod kontrolou, neobstojí. Potom o svojich rodičoch
musím povedať, keďže sme nemali mobilné telefóny, že sme vôbec neboli pod ich kontrolou, čo samozrejme nie je
pravda. No pri mojej výchove platili jasné pravidlá, ktoré sme nemohli doma prekročiť. Chcem vás preto poprosiť, aby
ste rešpektovali túto skutočnosť, kým ministerstvo školstva príjme zákon ako vo Francúzku, že deti vôbec nebudú
môcť nosiť telefóny do škôl, pretože to má vplyv aj na ich duševné zdravie, ale aj vzdelávacie a výchovné postupy.
b) Detské Služby Božie
Detské služby Božie (nedeľná besiedka) sa z Božej milosti v roku 2018 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 v budove Lýcea. DSB počas celého roka viedli ses. Slávka Jankurová
a Eva Ciriaková.
Podľa evidencie dochádzky sa DSB zúčastnilo aspoň raz v roku 28 detí. Priemerný počet detí bol 10
(menšie deti – 7, väčšie deti – 3).
Hlavným cieľom a náplňou DSB je výklad biblickej lekcie, spojený so zvestovaním evanjelia nášho Pána
a Spasiteľa Ježiša Krista, spoločné modlitby a spev na chválu a vďaku nášmu nebeskému Otcovi. Biblická lekcia je
spojená aj s ďalšími aktivitami podľa témy a schopností jednotlivých detí, ako sú kreslenie, vystrihovanie,
nalepovanie, výroba kvetiniek pre mamičky, výroba adventného venca, hry a kvízy, rozhovory, nacvičovanie
programu na Deň matiek či na Vianočnú besiedku.
V roku 2018 sa pri vyučovaní detí na DSB preberali novozmluvné biblické príbehy zo života Pána Ježiša,
týkajúce sa sviatkov cirkevného roka – vianočné, veľkonočné a starozmluvné biblické príbehy z edície Zvedajko –
Dávidova jaskyňa. Pri vyučovaní detí boli použité aj materiály z Detskej misie, z TnT Ministries – Sprievodca
kresťanskou vierou, flanelografy, a biblické interaktívne DVD zo štúdia Nádej.
Správu pripravila Eva Ciriaková
c) Práca s dorastom a mládežou:
Táto správa bude iná oproti tým minuloročným. Za posledné roky sa dialo mnoho vzácnych aktivít, ktoré nás
budovali a veľmi posunuli do bližšieho poznania Pána Ježiša. Minulý rok bol ale iný v tom, že sa navonok takmer nič
nedialo. Neprebiehali pravidelné stretnutia dorastu, ani sme sa skupinovo nezúčastnili nijakého letného tábora.
Stretávali sme sa príležitostne v menších skupinkách. Tento rok bol skôr o premýšľaní, modlitbách a aj vyznávaní
hriešnych motívov (v mojom prípade). Vôbec neviem, čo prinesie budúcnosť ohľadom života dorastu, keďže vnímam,
že v nasledujúcom období ma Pán Ježiš vedie na iné miesto. Veľmi sa však radujem z toho, čo sa momentálne deje
v evanjelickej cirkvi, že sa veci napriek peripetiám posúvajú dobrým smerom a verím, že svitá na lepšie časy. Mám
nádej, že sa to z Božej milosti prejaví aj lokálne v našom zbore, rovnako ako v budúcich generáciách dorastu
a mládeže. Modlime sa, nech Boh posilňuje nové vedenie cirkvi a žehná ich múdrosťou v tejto novej a ťažkej službe.
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Veľmi veľa ovocia môže priniesť ich Duchom vedené apoštolstvo i pre náš zbor. Modlime sa o milosť, aby sa cirkev
na Slovensku mohla stať naozaj jednotným telom Kristovým, v ktorom sa jednotlivé časti navzájom o seba s láskou
starajú a vzájomne spolupracujú, pretože poznajú a milujú svoju hlavu - Krista. Nech sa tak stane.
Správu pripravila: Lenka Liptáková

Hospodárenie cirkevného zboru za rok 2018
Tak ako každý rok, tak aj tento rok touto správou vám chcem priblížiť hospodársku činnosť cirkevného zboru.
Hlavnú časť príjmov v roku tvorili prostriedky z prenájmu majetku a z poskytnutých dotácií. Najväčšie výdavky boli
spojené s opravami objektov a s prevádzkovou réžiou zboru. Hoci neraz máme rozdielne názory na prerozdelenie
finančných prostriedkov do jednotlivých častí, stále sa ich snažíme použiť tam, kde je to z hľadiska potreby najviac
nevyhnutné a aby boli využité čo najefektívnejšie. Nemalé investície sú vkladané každoročne aj do opráv školských
objektov, pričom z hľadiska využívania týchto budov na školské účely do budúcna sa nemôžeme spoliehať. Často sa
meniaca stratégia zriaďovateľa spojená s odchodom škôl z našich budov v nás vyvoláva neistotu a vytvára dojem, či
v súčasnosti je vôbec potrebné vkladať veľké investície do týchto objektov. Preto z dlhodobého hľadiska budeme
musieť požiadať zriaďovateľa o jasné stanovisko, či školy v týchto objektoch ostanú alebo odídu. V prípade odchodu
musíme spoločne hľadať správny zmysel ich využitia. V prípade zmeny účelu využitia objektu internátu na prestavbu
bytových jednotiek sme vstúpili do opakovaného rokovania s mestom za účelom vytvorenia prístupovej cesty
k objektu zo zadnej strany. No opakovane sa stretávame s neochotou a nezáujmom mesta, aby sa formou zámeny
pozemkov tento problém vyriešil. Napriek sľubom sa nám ani za 14 rokov nepodarilo túto vec dotiahnuť do zdarného
konca. A tak aj na základe tohto prípadu si kladiem otázku: „máme byť neustále ústretoví len vtedy, ak je to výhodné
pre mesto?“, alebo aj my si máme osvojiť ich spôsob vyjednávania? Určite sa treba nad tým vážne zamyslieť. Aj
takéto veci sú pre nás často veľkou prekážkou pri plánovaní prác spojených s opravami objektov.
Ako sme hospodárili a čo sa nám podarilo zrealizovať počas roka, sa môžete dočítať v stručnom opise.
KEŽMAROK
Gymnázium
- Koncom roka 2017 sme objednali výrobu okien a po dohode s vedením školy sme začali s ich výmenou
v mesiaci máj. Postupne sme dali do výroby ďalšie okná a tak celkovo bolo vymenených 28 ks okien na prízemí. Po
ich výmene v jednotlivých triedach boli opravované špalety a montované okenné parapety. Okolo okien boli urobené
aj nové maľby. Okrem toho v celej estetickej triede boli odstránené drevené obklady, nasledovalo opravovanie
omietok na stenách a strope, celá trieda bola vymaľovaná a nalepené soklové rohy na podlahe. Práce pokračovali až
do konca augusta.
- Vedenie školy nás požiadalo aj o orezanie všetkých stromov v areáli školského dvora, nakoľko ohrozujú
bezpečnosť osôb pohybujúcich sa po dvore. Na základe ponuky sme začali s postupným orezávaním, avšak
z dôvodu dodržania podmienok orezávania práce budú pokračovať už začiatkom jari 2019.
Hradná 32
- Pre prípadné ďalšie využitie objektu bola vypracovaná štúdia na zmenu účelu využitia stavby, a to konkrétne
prestavba objektu na bytové jednotky. Mestskému úradu bol predložený návrh na vytvorenie prístupovej cesty
k tomuto objektu formou zámeny pozemkov, no napriek viacerým stretnutiam a prísľubom zo strany mesta k posunu
v tomto smere žiaľ nedošlo. Akékoľvek väčšie stavebné úpravy v tomto objekte bez prístupovej cesty k objektu sú
prakticky nereálne.
Hotelová akadémia
- S plánovaným zámerom generálnej opravy strechy na objekte školy sme začali po podpísaní zmluvy o dielo.
Práce začali koncom školského roka v druhej polovici júna a práce pokračovali až do polovice septembra. Postupne
zo strechy bola odstraňovaná stará škridla, latovanie, odkvapový systém a oplechovania. Po výmene poškodených
častí krovu bola pokladaná parofólia, montované odkvapové plechové hrany, háky dažďových žľabov a samotné
žľaby, kontra - laty a laty. Pred pokladaním krytiny boli opravené komíny, oplechované atiky, namontované strešné
výstupové okná. Na takto pripravený podklad bola ukladaná strešná krytina z pálenej hliny – Bobrovka ( dvojitá ),
ktorá bola zakúpená rok vopred. Celá povala školy bola uprataná od niekoľkoročného neporiadku, ktorý vznikol pri
rôznych predošlých opravách strechy, či od neporiadku vzniknutého prevádzkou školy. Po ukončení všetkých prác
24

a uprataní dvora na objekte v opravovanej časti strechy bola urobená rekonštrukcia bleskozvodu, ktorej súčasťou
bola revízna správa.
Drevený kostol
- Pravidelná revízia zabezpečovacieho systému, požiarnej signalizácie a hasiacich prístrojov.
- Z poskytnutej dotácie MK SR na realizáciu projektu „ Rekonštrukcie osvetlenia a elektroinštalácie kostola “ boli
po skončení hlavnej turistickej sezóny začaté práce na tomto projekte. V celom objekte boli vymenené
elektroinštalačné prvky, komplet rozvody k novým svietidlám, nové a doplnené rozvody k elektrickým zásuvkám,
ktoré už nespĺňali podmienky bezpečnej prevádzky. Vymenil sa aj starý hlavný rozvádzač a podružný rozvádzač pri
organe. Práce realizovala firma BELLATRIX, s.r.o. z Košíc, ktorá nám vopred bez zaplatenia poskytla všetky
svietidlá, aby projekt bol úplný a prevádzky schopný. Momentálne treba nájsť finančné zdroje na zaplatenie týchto
svietidiel. Práce boli realizované podľa projektu, čiastkové zmeny vo vedení trás boli konzultované priamo v objekte
kostola s pracovníkom KPÚ. Projekt bol realizovaný v mesiacoch august až december. Vedenie trás rozvodov bolo
vedené prevažne cez dutiny stavby, v elektroinštalačných lištách a elektroinštalačných trubkách. Rekonštrukcia bola
realizovaná v súlade s rozhodnutím príslušného Krajského pamiatkového úradu a bez väčšieho zásahu do
konštrukcie stavby. Na záver bola vypracovaná revízna správa. Touto rekonštrukciou chceme dosiahnuť aj úsporu
elektrickej energie, ako aj znížiť náklady na servis osvetlenia. Zreteľne sa zlepšila aj svetelná pohoda v celom
objekte.
- Pred zimou boli na objekte vyčistené a opravené dažďové žľaby a zvody.
Lýceum
- Pravidelná revízia zabezpečovacieho systému, elektrickej požiarnej signalizácie a hasiacich prístrojov.
- Zásahom blesku v blízkosti objektu a vznikom prepätia v sieti došlo začiatkom septembra k poškodeniu
zabezpečovacieho a požiarneho zariadenia, pobočkovej telefónnej ústredne, PC siete a čerpadla v kotolni. Tieto
poruchy boli postupne odstraňované. Nakoľko je objekt poistený, táto škodová udalosť bola riešená cez poisťovňu.
Nový kostol
- Na objekte sme pokračovali v oprave vežičiek na lodi kostola, boli dokončené povrchové úpravy a maľby.
Opravené boli aj čelné steny na prechode z veže do povaly kostola. Natretá bola aj plechová krytina na veži kostola.
Práce boli robené v mesiacoch september a október.
- Pravidelná revízia zabezpečovacieho systému a hasiacich prístrojov.
Fara
- Z dôvodu kúpy nového auta, ktorého rozmery sú väčšie ako u predchádzajúcich áut, museli sme vymeniť
garážovú bránu, aby vjazd do garáže bol bezpečný. Po odstránení starej brány a zväčšení otvoru bola osadená nová
sekčná samo – otváracia brána Marantec.
ĽUBICA
Kostol
- Ďalším podporeným projektom z MK SR bol projekt na pokračovanie v oprave fasády kostola. S prácami 2.
etapy ( JV a SV strana, časť 1, 1A, 1B, 2, ) sme začali v mesiaci august. Po postavení lešenia v opravovanej časti
kostola boli odstránené odvetrané a opadávajúce omietky zo stien skoro v celom rozsahu plochy. Po zafixovaní
dvoch tehlových ríms na stenách pomocou sieťky a kotiev bol na očistené plochy aplikovaný sanačný špric, a na
zvyšné omietky bola aplikovaná hĺbková penetrácia omietok. Po omietnutí stien hrubou omietkou bola fasáda
upravená vonkajšou jemnou omietkou. Po penetrácií stien pred maľbou boli steny natreté fasádnou farbou Cemix –
silikát OR 045. Na záver sa demontovalo lešenie a upratalo stavenisko. Práce boli ukončené začiatkom decembra.
Cultus
- V mesiaci október pred vykurovacou sezónou pre nefunkčnosť vykurovania bolo potrebné vymeniť
prehrdzavenú tlakovú nádobu a obehové čerpadlo s prípojnými ventilmi. Pre značný vek kotolne je potrebná jej
kompletná prestavba.
RAKÚSY
Kostol
- Počas letných mesiacov júl a august bola robená generálna oprava strechy. Materiál na opravu bol zakúpený
v roku 2017. Postupne bola odstraňovaná stará azbestovo cementová krytina a odvezená na ekologickú likvidáciu.
Nasledovalo odstraňovanie starého latovania, oprava poškodených častí krovu a demontáž starých odkvapových
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žľabov a zvodov. Po montáži kontaktnej paro - fólie bola cela strecha pomocou dosák pokrytá polovičným debnením,
osadené odkvapové hrany, namontované nové žľaby a zvody, strešné výstupové okná. Celý povrch strechy bol
opláštený pomocou lako - plastového plechu. Taktiež bola oplechovaná atika múra pri veži kostola, kde dochádzalo
k častému zamokaniu muriva hlavne pri prudkých dažďoch a topení snehu. Bol dokončený aj obsyp muriva
kamenivom z vonkajšej strany kostola. Aj teraz sa chcem poďakovať bratovi Ondrejovi Vaverčákovi za prácu, ktorú
tam odviedol počas prác spojených s opravou strechy.
VEĽKÁ LOMNICA
Kostol
- Druhou etapou sme pokračovali v oprave strechy, ktorou sme začali už so samotnou výmenou strešnej
krytiny. Na demontáž krytiny bol potrebný súhlas z regionálnej hygieny, nakoľko aj na tomto objekte strešná krytina je
taktiež z azbestovo cementového materiálu a ten je považovaný za nebezpečný odpad. Prvoradou úlohou bola
stavba lešenia potrebného na bezpečnú montáž a presun materiálu. Demontovaná krytina bola ukladaná do
kontajnera a odvezená na skládku k likvidácií. Nasledovala demontáž latovania, úprava úžľabia, vyrovnávala sa
konštrukcia nosných častí krovu, doplnené boli krokvy a poškodené časti krovu. Po ukončení týchto prác bola
montovaná paro - priepustná fólia Tondach, kontra laty, laty, plechové odkvapové hrany a následne montáž
plechovej krytiny LP Klip 320 s lapačmi snehu. V menenej časti strechy bol doplnený odkvapový systém, ktorý
doposiaľ na objekte chýbal. Aj na tomto objekte oprava bola finančné krytá z poskytnutej dotácie na obnovu
pamiatok z dotačného systému MK SR. Hoci s prácami sme začali až koncom októbra a napriek obavám z počasia,
práce boli ukončené tesne pred Vianocami.
HUNCOVCE
Bistro
- V mesiaci február v tomto objekte bola zrealizovaná oprava schodiska z prízemia na 1. poschodie. Po
odstránení dreveného obloženia zo stien schodiska steny boli napustené penetráciou a upravené pomocou omietky.
Na očistené schodisko bola ukladaná keramická dlažba Gres Hyperion pomocou lepidla Adesilex. Po zaschnutí
dlažby a vyškárovaní škár schodisko v celej dĺžke bolo obložené keramickým soklom. Na hrany schodiska boli
namontované hliníkové lišty.
ROZPIS NÁKLADOV ZA JEDNOTLIVÉ PRÁCE:
Objekt
Gymnázium

Kežmarok

Hradná 32
Hotelová
akadémia
Drevený
kostol

Lýceum

Nový kostol

Ľubica

Fara
Kostol
Cultus

Popis vykonaných prác
Opravy omietok po výmene okien - prízemie
Výroba okien, montáž
Orezanie a ošetrenie stromov
Štúdia prestavby objektu
Nákup materiálu na opravu strechy - krytina, fólia, laty
Oprava bleskozvodu po oprave strechy
Rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia
Čistenie a oprava odkvapových žľabov a zvodov
Reštaurovanie kníh
Servis EZS
Servis EPS
Oprava pobočkovej ústredne
Oprava čerpadla v kotolni
Servis PC siete
Oprava vežičiek - dokončenie, spojovací prechod, náter
strechy veže
Oprava vchodových dverí
Výmena garážovej brány
Oprava fasády
Oprava kúrenia
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€
5 696,56
14 811,33
5 959,20
350,00
55 641,88
1 897,52
48 200,00
120,00
5 200,00
252,68
1 548,00
137,60
145,20
1 200,00
4 560,00
952,47
1 125,59
30 451,24
471,74

Rakúsy
Veľká
Huncovce
Lomnica

Objekt

Popis vykonaných prác

€

Kostol

Oprava strechy

16 806,00

Kostol

Oprava strechy

22 999,20

Bistro

Oprava schodiska

2 795,99

Spolu v €:

221 322,20

V cirkevnom zbore pracovali počas celého roka v trvalom pracovnom pomere traja zamestnanci.
Od 1. januára v rámci národného projektu „ Cestou na trh práce “ pracoval v pracovnom pomere jeden zamestnanec do
30. júna 2018. Od 1. septembra je v cirkevnom zbore v pracovnom pomere jeden pracovník zamestnaný cez národný
projekt „ Praxou k zamestnaniu “. Z celkovej ceny práce čiastkou 95 % na minimálnu mzdu tohto pracovníka prispieva
ÚPSVaR v Kežmarku a taktiež tento úrad prispieva na prevádzkové náklady pre zamestnanca pracujúceho na
chránenom pracovisku. Doposiaľ každoročne na mzdu a odvody pre zamestnanca knižnice prispieva čiastkou 30 %
percent BÚ VD Prešov a 50 % GBÚ Bratislava. Funkciu lesného hospodára počas roka vykonával Ing. Peter Patera.
PREVÁDZKOVÉ A REŽIJNÉ NÁKLADY :
Náklady
Voda
Elektrická energia
Plyn
Telefón, internet
Poistenie
Služba ochrany
Požiarna ochrana
Dopravné náklady
Odvoz odpadu
Revízie
Opravy a služby
Administratívne.
pomôcky
Mzdy
Odvody
Dane
Iné výdaje
Čistiace a hyg. potreby
Stravné lístky
Známky
Poplatky za
Softvér
Spolu v €:

Popis
vodné a stočné
zrážková voda
všetky objekty
všetky objekty
farský úrad a fara
budov, zákonné a havarijné auta
EZS - lýceum, drevený kostol a nový kostol
PO - požiarny technik
služobné auto, cestovné
Lýceum, fara
EZS, EPS, PO
auta, drobné opravy, spotrebný materiál
ostatné služby ( ubytovanie, viazanie časopisov, vylepovanie
plagátov a iné )
kancelárske potreby, toner, kopírka
kopírka – Konica Minolta, leasing
pracovníkov zboru
zdravotná poisťovňa, sociálna poisťovňa
z nehnuteľností
z úrokov, termínovaných vkladov
z príjmu PO zo zdaniteľnej činnosti
vecné a bohoslužobné
pracovná výstroj
príplatok zamestnávateľa 55%
poštovné, kolky
vedenie účtov
Správne konania, RTVS, diaľničná známka, overovanie listín
upgrade PÚ, mzdy, sk. doména, webhosting
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€
1 956,81
866,89
8 479,82
9 405,89
628,78
2 549,54
147,36
240,04
2 255,10
122,92
836,21
1 091,56
1 436,48
180,65
969,50
35 097,03
11 791,88
1 711,47
347,40
21,12
82,86
72,19
75,03
1 704,14
197,58
220,76
267,96
241,53
82 998,50

TECHNICKÉ

A MATERIÁLOVÉ VYBAVENIE:

NÁKLADY

Nákup
Vysávač 30 l, Nový kostol
Plastová popolnica, Lýceum
Oddeľovacie stĺpiky 9 ks, Nový kostol
Oddeľovacie lano 7 ks, Nový kostol
Kancelárska rezačka A4, farský úrad
Schodíky obojstranné Al, fara
Krovinorez - fara
Notebook, farský úrad
Reproduktory k interaktívnej tabuli
Príslušenstvo k interaktívnej tabuli
Osvetlenie na stromček, Drevený kostol
Externý disk, farský úrad

€
166,00
51,60
896,40
243,60
51,60
46,80
199,00
1 469,71
80,04
99,00
75,20
60,78

Spolu náklad v €:

3 439,73

PRI RÔZNYCH PRÍLEŽITOSTIACH:

Náklad
Deň matiek
4. detský ples
Mládež – výlet do Prahy
Konfirmandi - víkendovky
Gratulačné kytice - akcie, životné jubileá, vence
Pohostenia - akcie, návštevy, zasadnutia,
Zborový deň
Mikulášske balíčky
Deti – pečenie perníkov
Vianočná nádielka detí
Porada farárov TAS
Koncert - „ Pieseň ktorá prebúdza“
Koncert - Štátna opera B. Bystrica
Pobyt bývalému dozorcovi
Spolu náklad v €:

€
38,60
222,16
1 733,96
669,00
848,99
882,73
93,66
148,63
528,63
82,80
308,00
295,56
159,17
304,30
6 316,19

V rámci obstarania dlhodobého hmotného majetku cirkevný zbor zakúpil pre potreby výučby do zborovej
miestnosti interaktívnu tabuľu v hodnote 2 134,00 €,
LESNÉ HOSPODÁRENIE:

( LHC – LESNÝ HOSPODÁRSKY CELOK )

Hospodárska činnosť v oboch hospodárskych celkoch bola zameraná hlavne na ochranu porastov proti
nežiaducej burine a ochrane porastov proti ohrýzaniu stromčekov lesnou zverou. V tomto roku nebola uskutočnená
žiadna úmyselná ťažba, a to aj z dôvodu poklesu nákupnej ceny dreva a taktiež nebola žiadna náhodná ťažba,
nakoľko nedošlo k poškodeniu drevín vetrom a ťažkým snehom. Preto nedošlo ani k predaju dreva a neboli ani
žiadne náklady v ťažobnej činnosti. V roku 2018 sme nezalesňovali žiaden porast.
Nižšie uvedené sumy na lesnú činnosť sú uvádzané bez DPH, nakoľko v predmetnej činnosti sme platcami
DPH.
LHC Spišská Belá - lokalita Strážky, kat. územie Kežmarok.
V mesiaci júl bolo urobené celoplošné vyžínanie burín na ploche 6,80 ha, z toho v poraste 390 10 na výmere
3,00 ha, 394 20 na výmere 0,80 ha, v poraste 394 10 na výmere 2,55 ha, v poraste 394 30 na výmere 0,45 ha. Spolu
za vyžínanie sme zaplatili 1 564,00 € ( 230,00 € / 1 ha ). Za vyrezávanie nežiaducich krovín v poraste 390 10 na
výmere 0,32 ha sme zaplatili 224,00 € ( 700,00 € / 1 ha ).
V mesiaci november bola urobená ochrana kultúr proti ohrýzaniu stromčekov náterom pomocou Cervakolu
na výmere 6,95 ha, z toho v poraste 394 10 na výmere 2,50 ha, v poraste 394 20 na výmere 0,85 ha, v poraste 394
30 na výmere 0,50 ha a poraste 390 10 na výmere 3,10 ha. Za náter sme zaplatili 556,00 € ( 80,00 € / 1ha ).
LHC Vysoké Tatry, katastrálnom území Tatranská Lomnica - lokalite Pod Fľakom,
V mesiaci júl bolo urobené celoplošné vyžínanie burín v porastoch 1408 10 na výmere 2,65 ha. Spolu za
vyžínanie sme zaplatili 609,50 € ( 230,00 € / 1 ha ).
V mesiaci. november bola robená ochrana kultúr proti obhrýzaniu zverou v poraste 1408 10 na výmere 2,95
ha ochranným náterom Cervakol. Za náter sme zaplatili 236,00 € ( 80,00 € / 1 ha ).
V tomto LHC bolo vyťažených a odpredaných 5,17 m3 drevnej hmoty v samovýrobe, v podstate nešlo
o ťažbu plánovanú, ale o odstránenie vývratov a nežiaducich drevín z porastov ( predaj dreva v samovýrobe 4,50 € /
1 m3 bez DPH ).
Jednotlivé náklady na pestovateľskú a lesnú činnosť za oba LHC boli nasledovné:
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Popis položiek
- vyžínanie plôch
- ochrana porastov proti zveri
- výrez krovín
Spolu náklady za oba LHC
Spolu výnosy za oba LHC

suma v €

2 173,50
792,00
224,00
3 189,50
23,03

V roku 2018 z lesných pozemkov vložených na hospodárenie do Pozemkového spoločenstva - družstva
Ľubica bol vyplatený výnos ( dividendy ) v podiele na celkovom zisku v sume 803,40 €. Suma oproti
predchádzajúcemu roku je vyššia o nevyplatený zisk z predchádzajúcich štyroch období.
Hospodárenie na lesnom majetku v správe zboru v ťažobnej a pestovateľskej činnosti v roku 2019 bude
pokračovať podľa LHP ( lesného hospodárskeho plánu ) nasledovne :
LHC – Spišská Belá - lokalita Strážky
ŤAŽOBNÁ ČINNOSŤ: V roku 2019 predpokladáme náhodnú ťažbu dreva v poraste 394 10 o objeme 60 m 3, v poraste
392 a 393 je to 40 m3. Predpokladaná obnovná ťažba je plánovaná v porastoch 390 11 v objeme 100 m3, 390 21
v objeme 60 m3, 390 29 v objeme 6 m3, 390 49 v objeme 10 m3. Nálady na ťažbu predstavujú 15 € / m3, čo je celkom
4 140,- €. Predpokladaný príjem za predaj je v sume 10 040,- € pri predpokladanej cene kalamitného dreva 30 € / m3
a cene dreva z úmyselnej ťažby 40 € / m3.
PESTOVATEĽSKÁ ČINNOSŤ:
Vyžínanie v porastoch 394 40, 394 30, 393 30, 390 40
Prerezávky v porastoch 390 30, 391
Výrub nežiaducich krovín a drevín v porastoch 394 30, 394 40, 390 40
Uhadzovanie haluziny v porastoch 394 10, 392, 393
Zalesňovanie v porastoch 394 40, 394 10, 394 40, 394 30
Nákup sadeníc
Ochrana porastov proti obhrýzaniu zverou v porastoch 394 40, 394 30,
393 30, 390 40

7,14 ha
5,00 ha
0,65 ha
276,00 m3
1,75 ha
7 000 ks
7,14 ha

Predpokladané náklady v pestovateľskej činnosti predstavujú čiastku 11 437,50 € a v ťažobnej činnosti
čiastku 4 140,- €.
LHC – V. Tatry lokalita V. Tatry – Fľak
ŤAŽOBNÁ ČINNOSŤ: Predpokladaná náhodná ťažba v poraste 1408 b 09 v objeme 20 m 3 a v poraste 1409 09 v objeme
80 m3 drevnej hmoty. Náklady na ťažbu a približovanie dreva 1 500,- €. Príprava drevnej hmote v samovýrobe v
neprístupných miestach v objeme okolo 30 m3. Výnos za predané drevo predstavuje sumu 4 150,- €.
PESTOVATEĽSKÁ ČINNOSŤ:
Vyžínanie v porastoch 1408 10, 1408 30
Upratovanie haluziny v porastoch 1408 10, 1408 30
Ochrana proti obhrýzaniu zverou v porastoch 1408 10, 1408 30

2,85 ha
100,00 m3
3,10 ha

Predpokladané náklady na pestovateľskú činnosť sú 1 138,- €.
Avšak skutočný hospodársky výsledok za oba LHC bude závislý od rozsahu skutočnej ťažby a ceny dreva v
roku 2019. Výnosy a náklady z hospodárenia na lesnom majetku za oba LHC sú zapracované do rozpočtu na rok
2019.
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OSTATNÉ NÁKLADY:
Účel
Ofery

Generálna podporovňa, diakonia, vzdelávanie, fond misie, fond na
podporu EBF, SLZ, 6. ECD – Zvolen, diaspora Mlynica
Príspevok
Dištriktuálny príspevok
Seniorálny príspevok
GBÚ – na elektronický informačný systém
Cirkevný zbor Mělník, oprava strechy kostola
Lesné hospodárenie Náklady na lesnú hospodársku činnosť
Nákup kníh, predplatné časopisov, plagáty, kresťanská literatúra, knihy na vyučovanie
Propagačné materiály - letáky, plagáty, vstupenky, reprezentačný materiál
Zborový list
Tvorba zákonných rezerv
Tvorba sociálneho fondu
Odpisy hmotného majetku
Spolu náklad v €:

€
782,80
514,80
1 404,12
135,90
2 000,00
3 189,50
3 448,31
1 369,17
2 128,50
3 062,92
192,59
8 968,00
27 196,61

V roku 2018 boli finančne podporené všetky tri podané projekty na obnovu kultúrnych pamiatok, na ktoré
sme žiadali finančné prostriedky z Ministerstva Kultúry SR prostredníctvom dotačného systému v programe
Obnovme si svoj dom:
➢ podprogram 1.2. Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách UNESCO:
- Rekonštrukcie osvetlenia a elektroinštalácie v Drevenom artikulárnom kostole, projekt podporený sumou 42
000,- €
➢ podprogram 1.1. Obnova kultúrnych pamiatok:
- Oprava strechy evanjelického kostola vo Veľkej Lomnici, projekt podporený sumou 20 000,- €
- Oprava fasády Evanjelického kostola v Ľubici, projekt podporený sumou 25 000,- €
Na každom projekte sme sa podieľali čiastkou minimálne 5% z celkového rozpočtu projektu, ktorý bol
uvedený v žiadosti.
VÝNOSY CIRKEVNÉHO ZBORU TVORILI NASLEDOVNÉ POLOŽKY:
Výnosy - Príjmy
Milodary - od členov zboru
Ofery
Cirkevný príspevok ( cirkevná daň )
Predaj cirkevnej literatúry
Príjem z kostolov - oferníky
Výnosy z DFM ( Tatra banka )
Preplatky - služby
- ostatné
Za zvonenie
Milodary - vstupy do kostolov
Milodary - vstupy do knižnice
Milodary - turisti
Milodary - ostatné
Príjem za prenájom bytov, nebytových priestorov, pôdy
Príjem z lesného hospodárenia
Dividendy PSD - Ľubica
Vlastné hospodárenie
MK SR - Dotačný systém 2018
MF SR – Uznesenie vlády č. 487/2018
Zbierka – Mělník ( na strechu kostola )
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€
7 466,00
8 200,90
7 567,00
1 090,50
1 216,08
1 828,55
5 106,68
899,91
55,00
54 098,25
5 655,20
1 908,25
956,20
149 734,47
803,40
23,03
87 000,00
15 000,00
635,00

Výnosy - Príjmy
Príspevok - H.N.Š. Nemecko ( na knižnicu )
Príspevok - GBÚ ( pre Tvarožnú )
Príspevok - VD + GBÚ ( na mzdu pracovníčky knižnice )
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku
ÚPSV a R Kežmarok - dohody
Príjem z akcií v zbore
Účastnícke poplatky pri akciách v CZ
Výnosy spolu v €:

€
5 200,00
700,00
6 573,42
2 453,91
9 191,76
1 100,85
1 928,86
376 393,22

Pohľadávky cirkevného zboru nesplatené k 31. 12. 2018:
za nájom a služby – vydané faktúry, ÚPSV a R Kežmarok,
Šarišsko – zemplinský seniorát, Grécko katolícka cirkev Žakovce,
Záväzky cirkevného zboru nesplatené k 31. 12. 2018:
dodávatelia prác a služieb - došlé faktúry, nevyčerpané dovolenky
zamestnancov za rok 2018, nevyplatené mzdy za 12. mesiac 2018,
odvody do SP a ZP za 12. mesiac 2018, daňový úrad – rozdiel dane a
daňového bonusu, DPH na výstupe, daň z príjmu, Tatranský seniorát príspevok 2018
Rozdiel pohľadávok a záväzkov k 31.12.2018:

18 530,05

STAV HOSPODÁRENIA ZA ROK 2018:
Celkové výnosy zboru
Celkové náklady zboru
Hospodársky výsledok

- 22 170,76

- 3 640,71

€
376.393,22
341.273,23
35.119,99

STAV FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV K 31. 12. 2018
Pokladňa 1
Pokladňa 2
Ceniny
Bežný účet Tatra banka
Terminovaný vklad 3 - ročný
Vklad do dlhopisového fondu, 3 - ročný
Spolu financie:

€
2 734,72
2 671,36
15,85
152 559,37
21 579,62
31 031,59
210 592,51

Účtovné doklady za rok 2018 boli kontrolované dňa 01.02.2019 revíznou komisiou v zložení sestrami:
Martinou Božekovou, Slávkou Jančuškovou a Jankou Siskovou. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.
Účtovníctvo a pokladňu na farskom úrade počas roka viedla sestra Anna Štecová, druhú pokladňu viedla sestra
Želmíra Neumannová.
Zborové presbyterstvo predkladá konventu tento návrh plánovaných úloh na rok 2019:
Zdaniteľné výdaje:
Kežmarok:
Gymnázium
Hradná 32 – internát

- výmena okien 1. poschodie, montáž vonkajších parapet
- oprava vodovodnej prípojky ( v prípade prejavenia poruchy )

V. Lomnica:

Bytová jednotka

- generála oprava bytovej jednotky

Ľubica:

Bytové jednotky
Cultus

- oprava fasády g. Svobodu 135/252 ( dvorová časť )
- rekonštrukcia kotolne
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Les:

Práce podľa LHP na rok 2019

Nezdaniteľné výdaje:
Kežmarok:
Fara

- oprava omietok v interiéri fary
- odstránenie vlhkosti v podlahe (chodba pivnice )

Nový kostol

- dokončenie opravy omietok na prechode z veže do povaly strechy,
oprava omietok veže
- sakristia, výmena okien

V. Lomnica:

Kostol

- výroba nových kľakadiel

Huncovce:

Kostol

- vymaľovanie interiéru kostola

Odoslané boli tri projekty na získanie dotácie z grantového systému Ministerstva kultúry SR pre rok 2019 a
to z programu Obnovme si svoj dom, konkrétne na:
➢ podprogram 1.2. oprava pamiatok v lokalitách UNESCO
- Ochranný náter šindľovej strechy na Drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku
➢ podprogram 1.1. oprava kultúrnych pamiatok
- 3. etapa opravy fasády Evanjelického kostola v Ľubici
- 3. etapa opravy havarijného stavu strechy kostola vo Veľkej Lomnici
V prípade schválenia dotácií sa budú realizovať práce na jednotlivých projektoch. Za každoročnú odbornú pomoc pri
príprave týchto projektov chcem poďakovať Ing. arch. Miloslavovi Neumannovi.
Na objektoch v správe zboru sa budú počas roka 2019 vykonávať pravidelné revízie vyhradených
technických zariadení prostredníctvom zmluvných partnerov, v prípade zistených nedostatkov bude ich
odstraňovanie.
Z týchto navrhovaných prác sa do výšky predloženého rozpočtu budú realizovať tie, ktoré budú posúdené
ako prioritné.
Ďalej hospodársky výbor predkladá zborovému konventu rozpočet na rok 2019, ktorý zborové presbyterstvo
odporúča konventu na schválenie.
Správu vypracoval Ján Scholcz, kurátor a správca cirkevného majetku.

6. Správa o činnosti Lyceálnej knižnice za rok 2018
Lyceálna knižnica bola v prevádzke počas celého roka 2018. Jediným stálym zamestnancom v knižnici
zostáva naďalej p. Slavíčková. Knižnica fungovala bez problémov a boli v nej vykonané tieto práce:
➢ Prednášky a exkurzie v slovenskom, nemeckom, anglickom a ruskom jazyku pre domácich a zahraničných hostí
a skupiny návštevníkov, vykonávala p. Slavičková.
➢ 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. Slavičková.
➢ Vybavovanie korešpondencie - písomné dopyty bádateľov z domova i zo zahraničia, prostredníctvom e-mailovej
pošty, objednávky prehliadok knižnice a kostolov cez internet aj v cudzích jazykoch, vykonávala p. Slavičková.
➢ Zosumarizovanie katalógu tlačí 16. storočia, na ktorom sme spolupracovali s SNK skoro 20 rokov. Práca na
katalógu sa predĺžila nie našou vinou, ale nečinnosťou SNK a preťahovaním prác okolo vydania. Všetky práce
spojené s preberaním tlačí, zmluvy o výpožičke, spätná kontrola a uloženie do fondu vykonala p. Slavičková
➢ O čistotu a poriadok v priestoroch Lyceálnej knižnice sa starala p. Slavičková, tak ako to bolo aj predtým.
➢ v mesiacoch január a február som zmenila expozície v knižnici, nakoľko sa skončil reformačný rok
a nainštalovala som exponáty ohľadom školy a výučby jazykov na lýceu.
➢ vo februári sa inštalovali svetlá na pohybový senzor na schodoch v lýceu
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➢ 13. februára sprevádzanie kanadského veľvyslanca Johna von Kaufmann
➢ 2. marca sprevádzanie amerického veľvyslanca Adama Sterlinga
➢ 19. marca – s p. farárom sme išli do reštaurátorských ateliérov vo Vrútkach, doniesli sme knihy na reštaurovanie
a prevzali sme si už zreštaurované knihy
➢ 28. marca sa uskutočnila, tak ako každý rok, súťaž v prednese detí – Malý recitátorík. Deti zo všetkých
materských škôl v meste sa zišli v priestoroch auditória lýcea. Aj takýmto spôsobom CZ ECAV v Kežmarku
prispieva ku tradícii a kultúrnemu dianiu v meste.
➢ 6. mája – v nedeľu sme už po druhýkrát sprístupnili bezplatne priestory Lyceálnej knižnice v rámci spoločného
projektu s mestom – otvorenie letnej turistickej sezóny. Hotelová akadémia poskytla 3 študentky, ktoré to mali
ako súčasť praxe v odbore cestovný ruch.
➢ v máji som poskytla rozhovor o lýceu a o knižnici pre RTVS v slovenskom a anglickom jazyku pre anglicky
hovoriacich poslucháčov po celom svete, bolo to odvysielané v júni a vraj s dobrým ohlasom
➢ 7. júna sa konalo v auditóriu lýcea vyhodnotenie súťaže Literárny Kežmarok. Po odovzdaní cien si mohli
účastníci pozrieť lyceálnu knižnicu.
➢ 10. júna odvysielala RTVS vo svojej relácii Slovensko v obrazoch reportáž o knižnici, ktorá bola oproti ostatným
reportážam veľmi kvalitná a reálne prezentovala knižnicu. Zrejme preto to malo patričnú odozvu u divákov, lebo
som zaznamenala väčší záujem zo strany domácich návštevníkov z celého Slovenska, čo mňa osobne veľmi
teší.
V roku 2018 nám nemecká nadácia Hermann-Niermann-Stiftung z Düsseldorftu opäť prispela na
reštaurovanie kníh, a to znovu sumou 5200,- €. Za túto sumu sa dalo reštaurovať 7 tlačí zo 16. storočia. Sme vďační,
že táto nadácia nás znovu podporila, je to totiž jediná pomoc pri reštaurovaní kníh. Knižnica je vyčlenená z čerpania
Eurofondov, nakoľko jej zriaďovateľom je cirkev, a práve preto si pomoc nemeckej nadácie veľmi vážime a sme za
ňu vďační.
V roku 2018 chodili študovať do prezenčnej študovne aj bádatelia, mnohí z nich navštívili knižnicu viackrát.
Väčšinu bádateľov tvoria študenti vysokých škôl zo Slovenska, ale chodia aj naďalej bádatelia zo zahraničia, najmä
z okolitých krajín. Bádatelia však radšej využívajú možnosť konzultácie ohľadom diel prostredníctvom internetu
a tento trend zaznamenávajú aj v ostatných archívoch a knižniciach v okolí. Stále sa však nájdu aj klasickí bádatelia,
ktorí sú radi, že môžu vidieť vzácne originály, najmä z akademických kruhov.
V roku 2018 sa za vstupné od návštevníkov, milodary, za predaj publikácií a rôzneho propagačného
materiálu vyzbieralo 7163,45 €, čo je približne o 2000,- € viac než priemer. Túto sezónu môžem hodnotiť veľmi
pozitívne, čo sa návštevnosti týka. Tento nárast je sčasti aj vďaka propagácii celého regiónu, odvysielaniu
príspevkov v rozhlase a televízii, ale aj kvôli kvalite služieb, aké sú v knižnici poskytované, návštevníci sú spokojní
a vracajú sa so svojimi známymi alebo nás odporučia, čo je najlepšou reklamou. 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 resp. z celého Slovenska. Odhadujem okolo 4500
návštevníkov – dá sa povedať z celého sveta. Prevádzka knižnice bola prispôsobená turistickej sezóne, od 1.6. do
30. 9. bolo otvorené od 8.00 do 16.30, mimo sezóny od 1.10. do 31.5. od 7.00 do 15.00, objednané skupiny aj mimo
pracovnej doby a v sobotu.
Budem sa možno opakovať, ale teší ma, že Lyceálna knižnica je už tradične súčasťou väčšiny návštevníkov
mesta Kežmarok. Žiaľ stále nedostávame štátnu dotáciu, preto naďalej všetky náklady spojené s prevádzkou hradí
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok. Mňa osobne veľmi teší aj záujem médií o knižnicu, lebo okrem dobrej
reklamy je to aj akési ocenenie mojej práce, keď spokojní návštevníci dajú tip redaktorom na natočenie príspevku.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým členom cirkevného zboru, ktorí mi boli počas roka s niektorými prácami
nápomocní.
Správu vypracovala Katarína Slavíčková, poverená riadením lyceálnej knižnice v Kežmarku.
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7. Štatistický prehľad o pohybe ľudnatosti v zbore za rok 2018
muži /
chlapci
1.
2.

3.

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

Krsty:
Konfirmácia:
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:

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

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

12.

Počet členov cirk. zboru:

7
0/7
1/3
380

ženy /
dievčatá
3
0/3
0/1
666

276
8
79
8
9
0
0
0

479
18
135
10
9
14
1
0

1 krížne
0
1
0
0
6 mužov

0
0
7 žien

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

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

1 žiak
1 žiak
0 žiakov
1 žiak
štvrtok o 1225 h
6 žiakov
3 žiaci
utorok o 1235 h
3 žiaci
utorok o 1350 h
sčítanie ľudu v roku 2001 – 1064
sčítanie ľudu v roku 2011 – 912

Priemerná účasť na SB:
13.

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

Priemerná účasť na:
14.

Spolu
2018
10

Spolu
2017
16

13

14

5
1046

10
1166

4
1008

9
1104

2
0
1
1
0
13
60 žiakov

5
0
2
0
0
10
61 žiakov

5
1
1
0
4
14
64 žiakov

10
2
0
2
0
11
60 žiakov

776

780

772

769

172

190

175

170

10
29
36
27
27
18

9
27
30
25
22
19

11
22
29
28
35
17

10
31
35
26
32
20

755
26
214
18
18
14
1
0

104
25
11
12
20
detské služby Božie
adventné večierne:
adventný modlitebný týždeň:
pôstne večierne:
pôstny modlitebný týždeň:
biblické hodiny pre dospelých:

Štatistický prehľad vypracoval Roman Porubän, zborový farár v Kežmarku
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785
65
245
18
25
22
5
1

122
26
13
12
17

Spolu
2016

751
36
178
9
26
19
7
1

107
27
14
12
15

Spolu
2015

798
41
205
0
27
32
1
0

117
29
11
13

ZÁPISNICA
z volebného a výročného konventu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku v Kežmarku,
konaného dňa 11. februára 2018 v rámci hlavných služieb Božích v auditóriu budovy Lýcea.
Volebný a výročný konvent bol zvolaný na hlavných službách Božích dňa 28. 01. a 04. 02. 2018.
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny / 57 konventuálov/

Predsedanie:

Mgr. Roman Porubän, zborový farár
Ernest Chritz, zborový dozorca

Zapisovateľ:

Eva Ciriaková

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

Otvorenie – privítanie, zbor. dozorca Ernest Chritz
Prečítanie a schválenie programu zb. konventu.
Zvolenie overovateľov zápisnice.
Schválenie zápisnice z minuloročného konventu.
Diskusia ku kňazskej správe, ktorá bola konventuálom k dispozícii v písomnej podobe
Prijatie jednotlivých správ zborovým konventom
Prijatie plánovaných úloh na rok 2018
Schválenie rozpočtu na rok 2018
Schválenie zámeny pozemku v k. ú. Tvarožná
Schválenie odpredaja pozemku v k. ú. Kežmarok
Voľné návrhy
Záver, 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 br. Križan Ján a br. Schütz Pavel.
4. Kópiu zápisnice z minuloročného výročného konventu obdržal každý konventuál spolu s kňazskou správou za
rok 2017 týždeň vopred na hlavných službách Božích dňa 04. 02. 2018.
UZNESENIE č. 1/2018/K:
Zbor. konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil zápisnicu z výročného konventu CZ ECAV na
Slovensku Kežmarok konaného dňa 12. februára 2017.
Hlasovanie:
za
– 57
proti
– 0
zdržal sa
– 0
5. Diskusia ku kňazskej správe:
 br. zbor. farár pripravil vizuálnu prezentáciu aktivít konaných v CZ v roku 2017 ako podnet k diskusii.
 ses. Jančušková požiadala o doplnenie do tabuľky aktivít zborového spevokolu, a to 02. apríl 2017 –
misijné stretnutie „Oslobodení Božou milosťou“ v Poprade.
 ses. Baráthová vyjadrila obrovskú pochvalu všetkým, ktorí písali správy na výročný konvent. Zároveň
poďakovala ses. Slavičkovej Kataríne, pracovníčke lyceálnej knižnice, za fantastickú výstavu, ktorú
pripravila pri príležitosti 500. výročia reformácie a pri 300. výročí pamiatky posvätenia Dreveného
artikulárneho kostola. Podľa nej vidieť originály Luthera a Melanchtona bol jedinečný zážitok. Mrzí ju, že
táto príležitosť nevzbudila záujem redakcie Evanjelického posla spod Tatier. Má len informáciu, že
o výstave údajne písala len ses. farárka Mervartová. Zároveň sa ses. Baráthová obrátila na br. zbor. farára
s otázkou, či je pravda, že za pozvanie redakcie Ev. posla spod Tatier na nejakú príležitosť či slávnosť, sa
platí.
35

 br. zbor. farár k otázke ses. Baráthovej uviedol, že je to pravda, pričom ses. Baráthová sa opýtala aj na
sumu. Br. zbor. farár vysvetlil, že požiadal redakciu Evanjelického posla spod Tatier o uverejnenie oznamu
konania slávnostných služieb Božích pri príležitosti 300. výročia pamiatky posvätenia Dreveného
artikulárneho kostola v Kežmarku. Redakcia uverejnila oznam ako komerčný. V e-mailovej komunikácii mu
redaktorka Zimániová oznámila, že postupovali podľa nastavených pravidiel, ale môžu nám poskytnúť
zľavu. Namiesto pôvodných 120,- € cirkevný zbor zaplatil len 86,- €.
 ses. Križanová poďakovala za úžasnú fotoprezentáciu br. zbor. farára. Zároveň uviedla, že je potrebné
vážiť si tých, ktorí pre CZ niečo urobili. Z uvedeného dôvodu vyslovila prosbu o starostlivosť o hrob pána
farára Štefana Linbergera, ktorý sa zaslúžil o stavbu Nového kostola.
 br. správca uviedol, že na základe zoznamu hrobových miest na starom cintoríne zistí, či hrobové miesto p.
farára Štefana Linbergera nie je už prenajaté. V tom prípade sa nový nájomca zaväzuje starať o hrobové
miesto, ak ide o významnú osobu.
 ses. Bachledová skonštatovala, že na kostoly sa vždy pozerá skôr po stránke stavebnej,
podľa nej je
dôležitá aj estetická stránka, pričom navrhla do Dreveného artikulárneho
kostola umiestniť jednotné
podušky na lavice.
 ses. Baráthová na záver diskusie vyslovila jedno veľké poďakovanie br. zbor. farárovi, pre
ktorého je
tento rok 20. rokom jeho služby v CZ.
6. Prijatie jednotlivých správ zborovým konventom.
UZNESENIE č. 2/2018/K:
Zbor. konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil v celosti predloženú správu o živote CZ ECAV na
Slovensku Kežmarok za rok 2017.
Hlasovanie:
za
– 57
proti
– 0
zdržal sa
– 0
7. Prijatie plánovaných úloh na rok 2018.
UZNESENIE č. 3/2018/K:
Zbor. konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil návrh plánovaných úloh hospodárenia na rok 2018, tak
ako boli predložené.
Hlasovanie:
za
– 57
proti
– 0
zdržal sa
– 0
8. Schválenie rozpočtu na rok 2018.
UZNESENIE č. 4/2018/K:
Zbor. konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil rozpočet na rok 2018, tak ako bol predložený.
Hlasovanie:
za
– 57
proti
– 0
zdržal sa
– 0
9. Br. zbor. farár poprosil br. správcu o podanie informácie týkajúcej sa zámeny pozemku v k. ú. Tvarožná. Br.
správca podrobne vysvetlil, že sa jedná o usporiadanie pozemku po zomrelých vlastníkoch, ktorých dedičia chcú
pozemok predať, pričom časť ich domu zasahuje do pozemku CZ. Parcela je pre CZ bezpredmetná a k
uvedenému pozemku má CZ ako terajší majiteľ aj zamedzený prístup. Je predpoklad, že získaný pozemok bude
môcť CZ aj obhospodarovať. Zbor. presbyterstvo odporúča zbor. konventu pozemok zameniť.
UZNESENIE č. 6/2018/K:
Zbor. konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schvaľuje zámenu pozemkov parcely č.KN-C 3378/17,
3378/18, 3378 a zvyšok parcely 3378/7 zapísané na LV 721 k. ú. Tvarožná o výmere 511 m2, ktorej vlastníkom
je CZ. Ako protihodnotu p. Mária Kasanová, ul.Mieru 34, Nová Baňa, ponúka parcely č. KN-E 376/1, KN-E
3761/2 zapísané na LV 1274 k. ú. Tvarožná o výmere 527 m2.
Hlasovanie:
za
– 57
proti
– 0
zdržal sa
– 0
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10. Br. zbor. farár poprosil br. správcu o podanie informácie týkajúcej sa odpredaja pozemku v k. ú. Kežmarok. Br.
správca podrobne vysvetlil, že sa jedná len o 1 m2, ktorý chce Kníhkupectvo alter ego, s. r. o., usporiadať
a následne správne zapísať do LV.
UZNESENIE č. 7/2018/K:
Zbor. konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok súhlasí s odpredajom časti pozemku (novovzniknutej parcely
KN-C 20/2 o výmere 1 m1), ktorá vznikne odčlenením od parcely KN-E č. 509 o výmere 144 m2, zapísanej na
LV 2866, katastrálne územie Kežmarok za 1,– € (slovom: jedno euro) pre žiadateľa Kníhkupectvo alter ego, s. r.
o., Hviezdoslavova 197/10, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 492 922, za účelom usporiadania vlastníctva.
Hlasovanie:
za
– 55 (2 konventuáli odišli – ses. Kohútiková, Priščáková)
proti
– 0
zdržal sa
– 0
11. Voľné návrhy:
 ses. Križanová Gabriela (v bode 5. Diskusia ku kňazskej správe):
UZNESENIE č. 8/2018/K:
Zbor. konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok zaväzuje CZ ECAV na Slovensku Kežmarok starostlivosťou
o hrobové miesto pána farára Štefana Linbergera na starom cintoríne.
Hlasovanie:
za
– 55 (2 konventuáli odišli – ses. Kohútiková, Priščáková)
proti
– 0
zdržal sa
– 0
 ses. Bachledová Božena (v bode 5. Diskusia ku kňazskej správe):
UZNESENIE č. 9/2018/K:
Zbor. konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok poveruje predsedníctvo CZ ECAV na Slovensku Kežmarok
zabezpečením jednotných podušiek do Dreveného artikulárneho kostola.
Hlasovanie:
za
– 55 (2 konventuáli odišli – ses. Kohútiková, Priščáková)
proti
– 0
zdržal sa
– 0
Voľby zborových predstaviteľov boli prevedené na úvod služieb Božích po oslovení z dôvodu spočítavania
hlasov.
Sčítacia komisia bola zbor. konventom jednomyseľne zvolená v nasledovnom zložení:
Roman Kaprál, JUDr.
– predseda
Božena Bachledová
– člen
Barbora Kaprálová, Mgr.
– člen
Br. zbor. farár informoval prítomných konventuálov o spôsobe prevedenia volieb formou hlasovacieho lístka.
Voľby prebiehali postupne, zakrúžkovaním čísla pred menom jednotlivých kandidátov nasledovne:
Zástupca zborového dozorcu – voľba 1 kandidáta
Kurátor – voľba 1 kandidáta
Zapisovateľ - voľba 1 kandidáta
Presbyteri za filiálku V. Lomnica, Huncovce, Stráne pod Tatrami, Rakúsy – voľba 2 kandidátov
Presbyteri za filiálku Ľubica, Tvarožná, Vrbov, Žakovce – voľba 2 kandidátov
Presbyteri za matkocirkev Kežmarok – voľba 10 kandidátov
UZNESENIE č. 5/2018/K:
Zbor. konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok berie na vedomie výsledky volieb zborových predstaviteľov do
Zborového presbyterstva Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok.
Zástupca zborového dozorcu:

1. Prelichová Ivana

- 55 hlasov

Kurátor:

1. Scholcz Ján

- 54 hlasov

Zapisovateľ:

1. Bekešová Mária
2. Ciriaková Eva

- 12 hlasov
- 43 hlasov
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Presbyteri za filiálku V. Lomnica, Huncovce, Stráne pod Tatrami, Rakúsy:
1.Hozza Mário
- 50 hlasov
2.Uhlár Roman
- 53 hlasov
Presbyteri za filiálku Ľubica, Tvarožná, Vrbov, Žakovce:
1. Bekešová Mária
2. Jendrušák Peter
3. Levocký Ján

- 29 hlasov
- 53 hlasov
- 25 hlasov

Presbyteri za matkocirkev Kežmarok:
1. Ciriaková Eva
2. Chritz Ernest
3. Ferencová Božena
4. Jaduš Oskár
5. Jančušková Slávka
6. Juráška Ľuboš, MVDr.
7. Križanová Gabriela, Ing.
8. Kratochwilla Peter
9. Lipták Mikuláš, Ing.
10. Neumann Miloslav, Ing. arch.
11. Schütz Pavel, Ing.
12. Sutorová Justína

- 45 hlasov
- 48 hlasov
- 38 hlasov
- 42 hlasov
- 49 hlasov
- 47 hlasov
- 48 hlasov
- 31 hlasov
- 47 hlasov
- 52 hlasov
- 43 hlasov
- 41 hlasov

 br. zbor. farár pogratuloval všetkým zvoleným zborovým predstaviteľom a poprial Božie požehnanie ku
všetkým prácam v CZ, ktoré ich v šesťročnom funkčnom období čakajú.
 br. zbor. dozorca pri príležitosti ukončenia jeho funkčného obdobia poďakoval všetkým doterajším
presbyterom, s ktorými spolupracoval 16 rokov a poprial celému cirkevnému zboru veľa úspechov.
 br. zbor. farár taktiež poďakoval zbor. dozorcovi za jeho službu. Pripomenul, že zbor. dozorcom je až do
zvolenia nového zbor. dozorcu. Zároveň informoval, že dňa 07. februára 2018 bolo zvolané kandidačné
presbyterstvo, na ktorom zbor. presbyterstvo jednomyseľne odporučilo zbor. konventu jedného kandidáta
na funkciu zbor. dozorcu, a to br. Ing. Jozefa Horvátha. Termín volieb zbor. dozorcu bude riadne
oznámený na službách Božích podľa možností a časového harmonogramu predsedníctva TAS, ktoré
v tomto roku musí absolvovať viacero takýchto kandidačných presbyterstiev a volebných konventov
v TAS.
13. Výročný a volebný zbor. konvent ukončil br. zbor. farár poďakovaním všetkým konventuálom za účasť a na záver
ešte raz poďakoval doterajším presbyterom a všetkým, ktorí sa podieľajú na chode CZ, za službu, ktorá je dôležitá
či v duchovnej alebo v technickej oblasti.
V Kežmarku dňa 11. februára 2018

zborový farár

overovateľ

zbor. dozorca

zapisovateľ
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