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

VÝROČNÁ

KŇAZSKÁ SPRÁVA ZA ROK

2012,

prečítaná na výročnom zborovom konvente Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok, ktorý sa konal
3. februára 2013 so začiatkom o 900 hodine v auditóriu lýcea v rámci služieb Božích pod vedením
Ernesta Chritza – zborového dozorcu a Mgr. Romana Porubäna – zborového farára

Milosť Vám a pokoj od Boha, nášho Otca a Pána Ježiša Krista. Amen.
Zjavenie Jána 2,18-29
18Anjelovi

cirkvi v Tyatirách napíš: Toto hovorí Boží Syn, ktorý má oči ako plameň ohňa a nohy ako lesklý kov:
tvoje skutky aj tvoju lásku, vieru, službu a vytrvalosť; a viem, že tvoje posledné skutky sú početnejšie než prvé.
20No mám proti tebe to, že trpíš ženu Ízebel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa, a pritom učí a zvádza mojich služobníkov,
aby smilnili a jedli mäso obetované modlám. 21Dal som jej čas, aby sa kajala, ale ona sa zo svojho smilstva kajať nechce.
22Hľa, vrhám ju na lôžko bolesti a tých, čo s ňou cudzoložia, vrhám do veľkého súženia, ak sa nebudú kajať za jej skutky.
23Jej deti zahubím smrťou a všetky cirkvi spoznajú, že ja som ten, čo skúma vnútro i srdcia, a každému z vás odplatím podľa
jeho skutkov. 24Vám ostatným v Tyatirách, čo sa nepridŕžate tohto učenia, ktorí ste nepoznali to, čo sa nazýva satanove
hlbiny, vám neukladám iné bremeno, 25len sa pridŕžajte toho, čo máte, kým neprídem. 26Tomu, kto zvíťazí a až do konca
zachová moje skutky, tomu dám vládu nad národmi, 27bude nad nimi vládnuť železnou berlou a rozbije ich ako hlinené
nádoby - 28ako som ju aj sám prijal od svojho Otca, a dám mu rannú hviezdu. 29Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí
cirkvám.
19Poznám
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Úvod
Spomedzi siedmich listov, ktoré adresuje Pán Ježiš maloázijským cirkevným zborom, patria
Tyatíry popri Filadelfii k dvom, ktoré Ježiš pochválil: „Poznám tvoje skutky aj tvoju lásku, vieru, službu
a vytrvalosť; a viem, že tvoje posledné skutky sú početnejšie ako prvé.“ Cirkevnému zboru je určená
pochvala za ich pozitívne konanie na misijnom poli, ktoré vidno v ich praktickom živote. Konkrétne ich
Pán Ježiš pochválil za ich lásku, službu blížnym, vernosť Kristovmu evanjeliu, za ich prejavenú
trpezlivosť a vytrvalosť v kríži, ale aj za prejav kresťanskej nádeje. Maličkému, v celku nie až tak
významnému mestu, nachádzajúcemu sa v oblasti Lýdie v údolí rieky Lykos, sa dostalo toľkej
pozornosti a predovšetkým chvály, čo sa nedostalo iným významným maloázijským mestám.
Ak človek zostáva verný Bohu a Jeho slovu, tak pochvala je vždy na mieste. Boh vie svoje
stvorenie pochváliť, keď Mu zostáva verné. On vie nás potešiť a zároveň ubezpečiť, že to čo konáme,
má zmysel, pokiaľ sa nám pochvala nestáva predmetom pýchy a povýšenosti. Vtedy zase veľmi rýchlo
padneme.
Ak sa pozeráme späť na uplynulý rok, tak verím, že pri mnohých prácach, ktoré sme vykonali
v cirkevnom zbore na poli duchovnom i hospodárskom, by nás Pán Ježiš pochválil. Pochválil by
zanietenosť Lenky Liptákovej pre prácu s dorastom, pochválil by dievčatá, ktoré sa roky trpezlivo starajú
o nedeľnú besiedku a prácu s deťmi, pochválil by ženy v diakonii, ktoré nezabúdajú na starších členov
cirkevného zboru a pravidelne ich navštevujú, pochválil by prácu dozorcu, správcu, učtovníčky,
knihovníčky, presbyterov, pochválil by prácu všetkých kostolníkov a kostolníčky, ktorí s láskou nedeľu
čo nedeľu nám otvárajú chrám Boží, pochválil by naše sprievodkyne v kostoloch, ktoré tam neraz
vymrznú na kosť, aby turistom sprístupňovali dedičstvo našich predkov, pochválil by redakčnú radu
Zborového listu, pochválil by ........ všetkých tých, na ktorých som zabudol a ktorí svoj dar prinášajú ako
Bohu milú a príjemnú obeť, rozumnú to službu Bohu (R 12,1).
Tento rok bol v našej cirkvi volebným rokom nielen na úrovni cirkevného zboru, ale aj
seniorátov, dištriktov a generálnej cirkvi. Neviem ako by túto skutočnosť pochválil ten, „ktorý má oči ako
plameň ohňa a nohy ako lesklý kov.“ Sami sme vnímali, hlavne pri voľbách do vyšších
cirkevnoorganizačných jednotiek akúsi rivalitu, boj o posty, či priam až boj o moc. Sami sme vnímali,
ako volebná kampaň na stránkach Evanjelického posla spod Tatier prebiehala až bulvárnym spôsobom.
Toto by asi Ježiš nepochválil. Na túto skutočnosť by zareagoval slovami: „No mám proti tebe to, že trpíš
ženu Ízebel.“ Áno, napriek mnohým veciam, ktoré si zaslúžia pochvalu, akosi vždy sa hriech vtiera do
života človeka, spoločenstva cirkvi i cirkevného zboru.
Čo je zvláštne na tomto Tyatírskom cirkevnom zbore a čo mu Ježiš vyčíta je to, že rozklad
prichádza zvnútra. Sami si dávame gól do svojej vlastnej bránky. Ízebel je jednou z členov cirkevného
zboru v Tyatírach, ktorá sa dokonca vyhlasuje za prorokyňu a zvádza mnohých na bludné cesty. Útok
neprichádza zvonka od pohanského prostredia, čo by sme skôr očakávali, útok prichádza zvnútra a to je
omnoho nebezpečnejšie, pretože všetko to, čo Ježiš pochválil, môže byť takýmto útokom zmarené
a zničené.
Túto paralelu sme mohli vnímať aj v samotnej cirkvi. Káuz a kauzičiek sa nám v priebehu roka
vynorilo viac než dosť. No nielen v cirkvi, ale aj v cirkevnom zbore neraz akýmsi pletkovaním
a domýšľaním, dokážeme veci veľmi rýchlo zničiť, alebo niekoho zraniť. To je náš vnútorný nepriateľ.
To je tá Ízebel, ktorá sa votrie medzi nás a nahlodáva dôveru nielen voči sebe navzájom ale aj voči
Pánu Bohu. Možno sami sme sa pristihli pri podobnom konaní. A tu musím v pokore vyznať, že som sa
neraz dal zatiahnuť do akýchsi špekulácií, aj keď sa snažím od určitých vecí držať odstup. No pre
všetkých, ktorí si uvedomujeme toto nebezpečenstvo zvnútra, ktoré tu odjakživa existovalo a bude
exitovať, nám Pán Ježiš hovorí: Dal som ti čas, aby si sa kajal. Pokánie je jediná cesta, ako sa dostať
z podobného marazmu.
A tak sa spoločne pozrime na náš cirkevný zbor. Správa, ktorú predkladám ja a niekoľko
ďalších spolupracovníkov, nie je dokonalá, ale sa snaží v určitých štatistických údajoch poukázať na to,
v čom sa nám viac darilo a v čom sme až tak príliš nevynikali. Rôzne postrehy či zamyslenia pri
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jednotlivých oblastiach práce, nech nám poslúžia na sebareflexiu, aby do budúcnosti sme mohli všetci
byť účastní zasľúbenia: „Tomu kto zvíťazí, a až do konca zachová moje skutky, tomu dám vládu nad
národmi.“

1. Bohoslužobný život zboru
a) Služby Božie
Pán Ježiš cirkevnému zboru do Tyatír prízvukuje: „Len sa pridŕžajte toho, čo máte, kým
neprídem.“ Čo máme? Máme Božie slovo, ktoré sa pravidelne zvestuje na službách Božích. Ono je pre
nás prameňom viery a pravidlom pre život. Tohto slova sa máme pridŕžať, z tohto slova máme čerpať
pre svoj osobný duchovný život, ale i pre život spoločenstva cirkevného zboru. Toto slovo nás
napomína, povzbudzuje, potešuje, dáva nádej a zároveň dáva nám vidieť aj za hranice časného sveta
a života. Uchopme teda Božie slovo nielen rukami, ale predovšetkým svojím životom, pretože toto je
nemenná istota.
Ak sa spätne pozerám na bohoslužby v uplynulom roku, tak musím opäť poukázať na to, že
v roku 2012 som dosť často vo svojich kázňach kládol dôraz na Božie slovo a jeho čítanie, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou života kresťana a duchovného rastu spoločenstva cirkvi. Bez tohto slova sa
nedá urobiť dopredu ani jeden krok. Niekedy mi je smutno z toho, že Evanjelická cirkev, ktorá mala
prívlastok, že je cirkvou slova, tak v dnešnej dobe tento prívlastok určite stratila. To čo pre nás niekedy
bolo charakteristické, to sa dnes zďaleka tak nejaví. A preto je potrebné vrátiť sa k týmto starým
koreňom, aby opäť Božie slovo bolo jasne viditeľné v tejto cirkvi nielen na bohoslužbách, ale
predovšetkým na našom praktickom živote kresťana, aby Božie slovo bolo vidno v našich rodinách, na
výchove našich detí a podobne. Potom sa pri nás naplnia slová zasľúbenia: „Tomu, kto zvíťazí a až do
konca zachová moje skutky, tomu dám vládu nad národmi.“
Zvíťaziť v živote človek môže len vtedy, keď bude rešpektovať Boha. To znamená, keď bude
rešpektovať Božie slovo, v ktorom je obsiahnutá Božia vôľa. Nech k spoznávaniu tejto vôle nám
i naďalej pomáhajú nedeľné bohoslužby, na ktorých sa stretávame ako spoločenstvo cirkvi, ktoré
s radosťou ide oslavovať svojho Trojjediného Boha.
Zasľúbenie hovorí aj o vláde nad národmi. Čo nám chce byť povedané týmto obrazom?
Uvedomme si, ako veľmi záleží podoba sveta a jeho vývoj na kresťanoch. Uvedomme si, že i malá
hŕstka kresťanov, ktorí patria Kristovi môžu zmeniť svoje okolie, môžu naň vplývať práve cez to, čo
Ježiš chváli v Tyatírskom cirkevnom zbore, keď im hovorí: „Poznám tvoje skutky i tvoju lásku, vieru,
službu a vytrvalosť.“ Ak zostaneme verný Božiemu slovu, tak naše skutky, láska, viera a služba budú
výkladnou skriňou pre tento svet. To znamená, že náš život bude nápadný, bude iný. Život kresťana je
život v radosti. Vtedy aj skutky lásky konáme z vďačnosti za spasenie a to môže ovplyvniť svet
a posunúť ho dopredu, môže zamedziť mnohým morálnym pokleskom a rôznym zvrátenostiam, ktoré
vnímame v dnešnom svete. Áno, niekedy na malej hŕstke bezvýznamných kresťanov záleží existencia
tohto sveta.
Zdá sa nám to absurdné? To nie je absurdum. Pozrime sa len do dejín, že je tomu skutočne
tak. Na malej hŕstke kresťanov záležalo oveľa viacej ako na významných a vplyvných ľuďoch,
významných a vplyvných politikoch. Dejiny sveta sa neodvíjali od rímskych cisárov, ktorí mali moc
a vplyv, ale práve od tej hŕstky kresťanov, ktorí sa odmietli klaňať cisárovi, odmietli zachovávať jeho kult
osobnosti. Dejiny Európy sa odvíjali od kresťanstva, hoci neraz poznačeného hriechom, krutosťou
a túžbou po moci. Ale tých pár jednotlivcov, ktorí boli verní Božiemu slovu, ktorí boli verní Kristovi,
uskutočnili v dejinách obrovské zmeny. Odrazu sa prehodila výhybka a šlo sa úplne iným smerom. A tak
rovnako aj na nás záleží, hoci je nás len hŕstka. Pri takejto príležitosti mi príde vždy na um pieseň
z Evanjelického spevníka č. 271: „Nezúfaj stádočko malé, aj keď nepriateľ tvoj stále, teší sa, že ti
uškodí, hoc mnohokrát ťa napadne, čo chce, nikdy nedosiahne, Pán Boh si svojich ochráni.“
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Bohoslužby tu máme i na to, aby sme sa upevňovali vo viere, navzájom povzbudzovali, a tak
bojovali dobrý boj viery. Prichádzajme preto pravidelne do chrámu Božieho k počúvaniu Božieho slova,
lebo ono je dôležitou súčasťou nášho života – nielen toho liturgického, ktorý má určitú formu v kostole,
ale aj toho praktického. Pozývajme ľudí v nedeľu do kostola a keď neprídu, tak sa pýtajme: Čo je s nimi,
čo sa stalo, že neboli dnes medzi nami? To je príležitosť, ako osloviť ľudí, ako o nich prejaviť záujem.
KEŽMAROK:
Služby Božie v Kežmarku sa konali pravidelne každú nedeľu a každý cirkevný sviatok. Od
Nového roka po sviatok Petra a Pavla (29. 6. 2012) sme sa stretávali v Novom kostole, od 4. nedele po
Sv. Trojici (1. júla 2012) po 14. nedeľu po Sv. Trojici (9. 9. 2012) sme prichádzali do Dreveného
artikulárneho kostola. Touto nedeľou sme slávnostne otvorili i nový školský rok 2012/2013. Do rámca
bohoslužieb sa zapojili deti krátkym programom. Od 15. nedele po Sv. Trojici (16. 9. 2012) po koniec
občianskeho roka sme sa stretávali k počúvaniu Božieho slova v Novom kostole.
Čas bohoslužieb je pravidelný, ako nám ho určuje zborový štatút. Každú nedeľu sa stretávame
o 900 h. K bohoslužbám na sviatky, ktoré pripadnú počas pracovných dní, sa stretávame večer o 1800 h.
Štedrovečerné služby Božie a Závierka občianskeho roka je o 1700 h. V uplynulom roku sme sa na
všetkých bohoslužbách nedeľných i večerných, okrem pôstnych a adventných večierní, k počúvaniu
Božieho slova stretli v Kežmarku 69-krát, čo je o dva krát viacej ako v roku 2011.
Vzhľadom na to, že v Tatranskom senioráte ECAV na Slovensku zastávam funkciu seniora,
moja neprítomnosť na bohoslužbách v domácom cirkevnom zbore ale i vo filiálkach je väčšia ako po iné
roky. Už to nie je len počas čerpania dovolenky, ale aj pri rôznych bohoslužobných udalostiach
v Tatranskom senioráte, ako sú inštalácie farárov, posviacky opravených zborových domov či kostolov,
rôzne príležitostné slávnosti a podobne. Chcem sa vám poďakovať za trpezlivosť a ústretovosť, s ktorou
službu seniora v mojej osobe prijímate, a tak zároveň prijímate aj službu tých, ktorí ma počas mojej
neprítomnosti zastupujú. Je to predovšetkým sestra farárka Ľubica Mervartová, ktorá koná svoju službu
na mieste seniorálneho kaplána, za čo jej srdečne ďakujem a prajem jej veľa pokoja, Božej múdrosti,
aby i naďalej mohla rozdávať to, čo od Boha pre svoj život prijala.
V priebehu uplynulého roka počas mojej neprítomnosti bol som zastupovaný v nasledovné
nedele a sviatky týmito bratmi farármi a sestrou farárkou:
Ján Pavlovič:
29. 01. 2012  4.nedeľa po Zjavení
Michal Findra:
24. 06. 2012  3. nedeľa po Sv. Trojici
26. 08. 2012  12. nedeľa po Sv. Trojici
Ľubomíra Mervartová:
25. 03. 2012  5. nedeľa pôstna
03. 06. 2012  Svätá Trojica
10. 06. 2012  1. nedeľa po Sv. Trojici
22. 07. 2012  7. nedeľa po Sv. Trojici
29. 07. 2012  8. nedeľa po Sv. Trojici
12. 08. 2012  10. nedeľa po Sv. Trojici
19. 08. 2012  11. nedeľa po Sv. Trojici
06. 09. 2012  17. nedeľa po Sv. Trojici
11. 11. 2012  23. nedeľa po Sv. Trojici
18. 11. 2012  Predposledná nedeľa cirkevného roka
26. 12. 2012  II. slávnosť Vianočná
30. 12. 2012  Nedeľa po Vianociach
V cirkevnom zbore sme v uplynulom roku prijali zvesť slova Božieho aj z úst brata farára Viktora
Saba, vojenského duchovného, ktorý nám poslúžil v 1. nedeľu po Veľkej noci (15. 04. 2012), Miroslava
Erdingera z Českobratské církve evangelické Praha – Kobylisy. Brat farár nám poslúžil na 9. nedeľu po
Sv. Trojici (05. 08. 2012). Na ekumenických nemeckých službách Božích (07. 07. 2012) v rámci
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Karpatsko-nemeckých dní zvesťou slova Božieho poslúžil brat farár Dr. Michael Weber z Neustadtu
z Nemecka a rímskokatolícky brat farár Doc. ThDr. Štefan Mordel.
Priemerná účasť na nedeľných službách Božích v Kežmarku v roku 2012 bola 130
poslucháčov. Oproti minulému roku sa nám návštevnosť zvýšila o 5 poslucháčov. Napriek tomu, že Pán
Ježiš aj nám hovorí: „Poznám tvoje skutky aj tvoju lásku, vieru, službu a vytrvalosť...“, niekedy vnímam,
ako keby sa nám z bohoslužobného života vytratila radosť. Bohoslužby nie sú určené len pre akési
intelektuálne vzdelávanie, kde si uvedomíme na základe zvestovaného Božieho slova, čo je potrebné
zmeniť v našom živote, ale bohoslužby by mali byť predovšetkým oslavou Pána Boha za prijatú milosť.
Ak máme Boha oslavovať, tak je potrebné, aby sme prežívali zo spoločenstva s Ním a zo svojej
záchrany, ktorá sa nám ponúka v Ježišovi Kristovi, radosť. Apoštol Pavel nám hovorí: „Ustavične sa
radujte v Pánovi. Opakujem: Radujte sa (Fil 4,4)!“
Ak ľudia zo sveta, majú poznať na živote kresťana dobré skutky, lásku, vieru a službu, tak toto
ovocie musia vnímať cez našu radosť. To znamená, že naša služba pre Boha nie je povinnosťou, ale
radostnou odpoveďou za prijaté spasenie. Ak je život kresťana pochmúrny, tak taký život vôbec nie je
príťažlivý. Stretnutie sa na nedeľných bohoslužbách by malo byť radostným stretnutím, radostnou
oslavou nášho nebeského Otca. Aj keď každého z nás niečo trápi a sužuje, napriek tomu, keď
prichádzame do spoločenstva cirkvi, na nedeľné bohoslužby, radujme sa z tejto chvíle, z tejto
príležitosti, že z Božej milosti sme sa mohli opäť dožiť nedeľného času, kde môžeme v chráme ako
spoločenstvo cirkvi zdieľať radosť zo spasenia, no zároveň vnímať aj potreby našich bratov a sestier
Priemerná účasť na všetkých, teda bežných nedeľných, slávnostných a iných službách Božích
v roku 2012 bola 124 poslucháčov, čo je menej o 3 poslucháčov ako v roku 2011. Táto skutočnosť je
spôsobená veľmi malou účasťou na bohoslužbách vo sviatky: Veľkonočný pondelok (60 poslucháčov),
Vstúpenie (58), Svätodušný pondelok (58), Petra a Pavla (49), Cyril a Metod (85). Priemerná účasť
návštevnosti služieb Božích aj s fíliami Ľubica a Veľká Lomnica, kde sa pravidelne vykonávajú služby
Božie, je 161 poslucháčov. Ak by sme mali vyjadriť návštevnosť v percentách z prihlásených členov
cirkevného zboru, ktorých evidujeme 759 k 31. decembru minulého roka vrátane fílií, tak služieb
Božích sa zúčastňuje 21,21% členov zboru.
Texty k zvesti slova Božieho som si vyberal podľa agendálneho poriadku alebo vlastného uváženia
k téme danej nedele. Vždy bolo pre mňa typické, že svojimi kázňami som reagoval aj na vývoj v spoločnosti
a vo svete. Cirkev nežije na izolovanom ostrove, ale žije v tomto svete a preto je potrebné, aby sa
vyjadrovala aj k spoločenským a politickým otázkam, lebo sa jej to bytostne dotýka. Okrem toho, cirkev má
povinnosť poukazovať na zlo a nemorálnosť, ktoré sú v rozpore s Božím stvoriteľským poriadkom. Ak by
som to mal vyjadriť slovami nášho kázňového textu, tak by som povedal, že cirkev vždy musí povedať svetu:
„No mám proti tebe to, že trpíš ženu Ízebel, ktorá hovorí, že je prorokyňa, a pritom učí a zvádza mojich
služobníkov, aby smilnili a jedli mäso obetované modlám.“
V týchto slovách nejde len o kritiku smilstva, tu nejde len o poukaz na sex mimo manželstva, ktorý
vždy zraňoval a zraňuje človeka. Slovami: „zvádza mojich služobníkov, aby jedli mäso obetované modlám.“,
je vyjadrená tá skutočnosť, že človek sa rád zahryzne aj do vecí, ktoré nás odvádzajú od Boha, menia náš
hodnotový rebríček, a tak nás zotročujú. To je moderné pohanstvo, v ktorom to, čo nám niekedy bolo
nenormálne dnes považujeme za normálne, napriek tomu že podstata danej veci, skutočnosti či činu sa
nezmenila. Ako obhajobu takéhoto konania neraz počujeme: Doba sa zmenila. Aj keď sa doba vďaka
technickému pokroku a intelektuálnemu napredovaniu mení, Boh zostáva so svojimi pravidlami nemenný. To
čo povedal niekedy dávno pred tisícročiami, to platí i dnes. Do tejto „inej“ doby z nášho textu znie pre
verných krásne zasľúbenie: „Tomu, kto zvíťazí, a až do konca zachová moje skutky, tomu dám vládu nad
národmi.“
Na starozmluvné texty zaznela kázeň 14x, na evanjeliové 32x a na epištolické 23x. Čítané a
spievané liturgické texty boli vyberané podľa Tranovského kalendára, v ktorom na každú nedeľu je určený
poriadok čítania biblických textov. Služby Božie počas celého roka sa konali v súlade s Chrámovou agendou
okrem niekoľkých výnimiek, ktoré sa uskutočnili podľa charakteru nedele:
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Nedeľa Deviatnik (05. 02. 2012) – uskutočnil sa výročný zborový konvent; Veľkonočná nedeľa (08.
04. 2012) – bola obohatená nielen vystúpením spevokolu ale aj Krstom Svätým Alexandry Jóžovej; 4.
nedeľa po Veľkej noci (06. 05. 2012) – nedeľa Cantate s vystúpením spevokolu; 5. nedeľa po Veľkej noci
(13. 05. 2012) – nedeľa matiek s vystúpením detí z nedeľnej besiedky; Nedeľa po Vstúpení (20. 05. 2012) –
slávnosť konfirmácie, ktorá sa uskutočnila vo filiálke Ľubica; Svätodušná nedeľa (27. 05. 2012) – v rámci
služieb Božích sa uskutočnil Krst Svätý Dávida Klusa; 14. nedeľa po Sv. Trojici (09. 09. 2012) – začiatok
školského roka; 18. nedeľa po Sv. Trojici (07. 10. 2012) – v túto nedeľu boli čítané služby Božie. Srdečne sa
chcem poďakovať sestre Križanovej a bratom Chritzovi a Liptákovi za ochotu poslúžiť čítaním Božieho slova,
liturgických textov i modlitieb; 19. nedeľa po Sv. Trojici (14. 10. 2012) – Poďakovanie za úrody zeme. Aj tu sa
chcem poďakovať za prípravu sestre kostolníčke ale i všetkých ochotným darcom, ktorí priniesli to, čo im
Pán Boh požehnal na poli i v záhrade; 21. nedeľa po Sv. Trojici (28. 10. 2012) – v rámci bohoslužieb sa
uskutočnili dva Krsty Emy Trajčíkovej a Tamary Ely Knižkovej; 22. nedeľa po Sv. Trojici (04. 11. 2012) –
v rámci služieb Božích sa uskutočnil Krst Svätý Timona Kohúta; Posledná nedeľa cirkevného roka (25. 11.
2012) – v rámci služieb Božích sa uskutočnil Krst Svätý Michala Šterbáka; Štedrý večer (24. 12. 2012) –
počas kázne premietnutie krátkeho videoklipu: Posledné Vianoce. Ďakujem za prípravu videotechniky.
Večerné pôstne a adventné Služby Božie sa konali vo štvrtok o 1800 hodine v auditóriu lýcea
s priemernou účasťou 30 ľudí, čo je o jedného menej ako v roku 2011.
Pôstny modlitebný týždeň sa v našom cirkevnom zbore minulého roku uskutočnil v čase od 19.
do 23. marca 2012. Témou tohto modlitebného týždňa bola Modlitba Pánova – Otče náš. Je to jedna
z najkrajších a najvzácnejších modlitieb, ktorú nás naučil Pán Ježiš Kristus, no zároveň je to modlitba,
ktorá sa nám neraz stáva akýmsi verklíkom. Preto je veľmi potrebné, aby sme si uvedomili obsah tejto
modlitby, obsah jednotlivých prosieb či dôrazov, ktoré sú položené v tejto modlitbe. Počas jednotlivých
večerov nám zamyslením poslúžila sestra farárka Ľubomíra Mervartová. Priemerná účasť na pôstnom
modlitebnom týždni bola 34 poslucháčov, čo je o 6 poslucháčov menej ako v roku 2011.
V adventnom modlitebnom týždni (12. – 16. 12. 2011) sme sa zamýšľali nad Ozeášovým
proroctvom. Prorok Ozeáš bol súčasníkom proroka Izaiáša. Ako Boží prorok pôsobil v 8. storočí pred
Kristom. Pochádzal zo severu a jeho proroctvo patrilo Severnému kráľovstvu Izraela, aj keď sa
príležitostne obracal na Judsko. Počas piatich večerov sme sa mohli presvedčiť o Božej láske, ktorá
i napriek hriechu milovala svoj vyvolený ľud. Čo Izraelova nevera znamenala pre Boha, ktorý aj ďalej
miloval svoj zmluvne zaviazaný ľud a ako túžil, aby sa tento ľud k nemu vrátil – to sa prorok naučil
z vlastnej trpkej skúsenosti, keď žena, ktorú miloval, ho zradne opustila. Posolstvo mu však vyviera zo
srdca. Tým sa jeho kniha stáva dojímavou, univerzálnou a zároveň jedinečnou.
Počas piatich večerov nám na jednotlivé témy poslúžili zvesťou slova Božieho bratia farári
z Tatranského seniorátu: 1. Človek v očiach Boha – Roman Porubän; 2. Človek milovaný napriek
hriechu – Martin Fečko; 3. Človek rád riskuje Božiu lásku – Daniela Kissová; 4. Človek má východisko
zo svojho stavu – Jozef Vereščák; 5. Človek stojí pred svojím Spasiteľom – Ján Matis. Priemerná účasť
na adventnom modlitebnom týždni bola 32 poslucháčov, čo je o 6 menej ako v roku 2011.
Služby Božie v Domove dôchodcov Náruč sa konali každý druhý utorok v mesiaci s priemernou
účasťou 17 poslucháčov, čo je oproti predchádzajúcim rokom o 2 poslucháčov menej. Týchto služieb
Božích sa zúčastňujú obyvatelia domova dôchodcov v priemere 12 ľudí a 5 poslucháčov tvoria naše
sestry zo zborovej diakonie. V rámci týchto služieb Božích tu bola prislúžená trikrát Večera Pánova, a to
v pôste, po Kajúcej nedeli a v advente. Štyrikrát tu vykonala služby Božie sestra farárka Ľubomíra
Mervartová.
Nemecké Služby Božie sa v našom cirkevnom zbore konali v minulom roku jedenkrát, a to pri
príležitosti karpatsko-nemeckých dní 7. júla 2012. Zvesťou slova Božieho nám poslúžili brat farár DR.
Michael Weber z Neustadtu z Nemecka a Doc. ThDr. Štefan Mordel. Služby Božie boli ekumenické.
Organovým sprievodom počas celého roka nás sprevádzal Mgr. art. Peter Duchnický, za čo mu
srdečne ďakujem a prajem ako v osobnom živote, tak i v profesnom veľa Božieho požehnania
a kreatívnych nápadov ku komponovaniu nových diel, ktoré by boli oslavou nášho stvoriteľa. Brat Mgr.
art. Tomáš Lučivjansky sa vzdal kantorovania vzhľadom na pretrvávajúce zdravotné problémy. No však
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aj jemu patrí poďakovanie za dvojročnú kantorskú službu. Vo svojich modlitbách chceme myslieť aj na
neho v dôvere, že ten, ktorý na nás dopustí ťažký kríž, nikdy nás neopustí. Kantorskou službou pri
stretnutí dôchodcov nám s láskou i tohto roku poslúžila sestra PhDr. Nora Baráthová, za čo jej ďakujem.
Z Veľkej Lomnice zaúčame nového kantora Romana Uhlára a prajeme mu veľa trpezlivosti, pokoja, ale
i poznania toho, že táto kantorská služba je krásnou oslavou Trojjediného Boha.
K bohoslužobnej činnosti neodmysliteľne patrí aj služba kostolníčky, ktorú v cirkevnom zbore
vykonáva sestra Božena Ferencová. Aj táto služba je náročnou službou, hoci ju neraz berieme ako
samozrejmosť. Za túto službu sa chcem sestre Ferencovej poďakovať a popriať jej pevné zdravie,
trpezlivosť a Božie požehnanie.
K Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kežmarok patrí 8 fílií, a to:
VEĽKÁ LOMNICA:
V roku 2012 sa v tejto fílii konali služby Božie pravidelne každú druhú nedeľu o 1030 h. s priemernou
účasťou 11 poslucháčov, čo je o dvoch viacej ako v roku 2011. Na bohoslužbách sme sa spoločne stretli 26krát, čo je o dva krát viac ako v roku 2011.
V minulom roku v rámci Služieb Božích bola na tejto fílii prislúžená 3-krát sviatosť Večere Pánovej.
Dary milosti pri stole Pánovom prijalo 37 ľudí (11M + 26Ž), čo je o 9 komunikantov viac ako v roku 2011.
Srdečne sa chcem poďakovať manželom Wenczelovcom za kostolnícku službu, ktorá si tiež
vyžaduje veľkú obetavosť týkajúcu sa nielen otvárania a zatvárania kostola, ale aj kosenia kostolnej záhrady
a udržiavania poriadku. Organovým sprievodom vo Veľkej Lomnici nám poslúžili počas celého roka Mgr.
art. Peter Duchnický.
HUNCOVCE:
Služby Božie v tejto fílii sa v uplynulom roku nekonali.
STRÁNE POD TATRAMI:
V minulom roku sa v tejto fílii konali bohoslužby šesťkrát, čo je o jedenkrát viac ako v roku 2011,
a to: 3. pôstna nedeľa (11. 03. 2012), II. slávnosť veľkonočná (09. 04. 2012), 4. nedeľa po Sv. Trojici (01. 07.
2012), 12. nedeľ po Sv. Trojici (26. 08. 2012), 19. nedeľa po Sv. Trojici (14. 10. 2012) – poďakovanie za
úrody zeme, II. slávnosť vianočná (26. 12. 2012) – kedy sme si pripomenuli 210. výročie pamiatky
posvätenia chrámu. V priemere sa týchto bohoslužieb zúčastnilo 17 ľudí, čo je o 2 viacej ako v roku 2011. Pri
organizovaní bohoslužieb sa chcem poďakovať bratovi Wildnerovi a sestre Mrozekovej.
RAKÚSY:
Vo fílii Rakúsy sa služby Božie v minulom roku konali dvakrát, a to na 4. nedeľu pôstnu (18. 03.
2012) a na 20. nedeľu po Sv. Trojici (21. 10. 2012) s priemernou účasťou 13 ľudí. Manželom
Vaverčákovcom sa chcem srdečne poďakovať za udržiavanie kostola a za všetko, čo s tým súvisí.
ĽUBICA:

Vo fílii Ľubica sa v uplynulom roku konali služby Božie pravidelne každé dva týždne a skoro vo
všetky cirkevné sviatky. K počúvaniu Božieho slova sme sa stretávali o 1030 h. Ak cirkevný sviatok
pripadol na nejaký pracovný deň, čas bohoslužieb bol posunutý na 16 30 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 37- krát. Priemerná účasť na Službách Božích v Ľubici bola
21 ľudí. Oproti roku 2011 sa zvýšila o 1 poslucháča.
V rámci bohoslužobného života mohla Ľubica v uplynulom roku prežiť tri dôležité udalosti. Na 1.
nedeľu pôstnu (26. 02. 2012) boli z tohto chrámu Božieho vysielané bohoslužby Slovenskou televíziou
a rozhlasom. Zvesťou slova Božieho poslúžil domáci brat farár a senior Tatranského seniorátu Roman
Porubän. Počas priameho prenosu bola prislúžená i sviatosť Večere Pánovej. V liturgických častiach
domácemu bratovi farárovi pomohli sestra farárka Ľubica Sobanská a brat farár Martin Fečko. Do rámca
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bohoslužieb sa zapojil kežmarský spevokol, kvarteto učiteľov zo Základnej umeleckej školy Antona
Cígera v Kežmarku a operný spevák Lukáš Šimonov.
Druhou dôležitou bohoslužobnou udalosťou bol úvod dozorcov cirkevných zborov Tatranského
seniorátu (TAS), ktorý sa uskutočnil 1. apríla. Rok 2012 bol volebným rokom aj v mnohých cirkevných
zboroch TAS, kde si nanovo volili nových zborových funkcionárov vrátene dozorcov cirkevných zborov.
Pred výročným konventom TAS boli slávnostne uvedení do svojich funkcií.
Treťou významnou bohoslužobnou aktivitou bola slávnosť konfirmácie. Uskutočnila sa vo filiálke
Ľubica z toho dôvodu, pretože z tejto filiálky bola polovica konfirmandov. Naposledy slávnosť
konfirmácie bola v Ľubici pred 10 rokmi. Pri tejto príležitosti sme pozdravili aj sestru Reginu Siskovú pri
jej 80. narodeninách, ktorá sa dlhé roky starala o ľubický chrám Boží.
V súvislosti s bohoslužobnou činnosťou či inými aktivitami chcem vyzdvihnúť Televíziu Ľubica,
ktorá vždy prejavila záujem o akékoľvek bohoslužobné podujatie a z každého urobila malý záznam pre
obyvateľov Ľubice. Reportáže neboli len pri bohoslužobných a duchovných príležitostiach, ale aj pri
rekonštrukčných prácach, či účinkovaní Ľubičanov v opere Jakub Kray. Spolupráca s moderátorom
Pavlom Mrázikom je oveľa produktívnejšia a kreatívnejšia ako spolupráca s Kežmarskou televíziou, za
čo im patrí poďakovanie. Hoci je evanjelikov v Ľubci pri poslednom sčítaní 90 duší, sú oveľa viacej
prezentovaní miestnou televíziou ako evanjelici v Kežmarku.
Ako po iné roky, aj tohto roku deti, ktoré navštevujú hodiny náboženskej výchovy na Základnej
škole v Ľubici, pripravili program na začiatok školského roka ( 09. 09. 2012) a na Štedrý večer. V rámci
služieb Božích tu bola prislúžená 8x Večera Pánova, čo je o 1x viac ako v roku 2011. Dary milosti prijalo
307 ľudí – 101 mužov a 206 žien. Oproti minulému roku je to o 184 ľudí viacej. Tento 150% nárast je
spôsobený tým, že počas priameho prenosu bohoslužieb Slovenskou televíziou a rozhlasom tu bola
prisluhovaná večera Pánova, ktorej sa zúčastnilo 114 ľudí a tiež pri slávnosti konfirmácie k Večeri
Pánovej pristúpilo 50 ľudí. No i napriek tomu v Ľubici zaznamenávame viac ako 20% nárast pri prijímaní
Večere Pánovej. Som rád, že táto sviatosť sa stáva pravidelnou súčasťou nášho života, pri ktorej si
uvedomujeme nielen potrebu pokánia a odpustenia, ale i spoločenstva so živým Kristom, ktorý sa nám
ponúka v posvätených daroch tela a krvi.
Kostolnícku službu v tejto fílii vykonávajú manželia Jendrušákovci, za čo im srdečne ďakujem.
Prajem im, aby táto služba ich naďalej napĺňala radosťou z vďačnosti za prijaté spasenie. Pokladníckou
službou v tejto fílii nám slúžia dlhé roky sestry Janka a Vierka Siskove, za čom im tiež patria úprimné
slová vďaky. Nech ich Pán Boh naďalej dáva dostatok sily a múdrosti k spravovaniu finančných
milodarov tejto filiálky.
Organovým sprievodom počas minulého roku tu poslúžil Mgr. art. Peter Duchický.
VRBOV:

V uplynulom roku sa tu nekonali služby Božie.

TVAROŽNÁ:
V minulom roku sa tu nekonali služby Božie.
ŽAKOVCE:
V minulom roku sa tu nekonali služby Božie. Od konca roka 2009 evanjelický kostol prešiel
kúpnopredajnou zmluvou do vlastníctva Gréckokatolíckej cirkvi farnosť Žakovce.
b) Biblické hodiny:
Na biblických hodinách sa stretávame pravidelne každý štvrtok o 1800h. okrem pôstneho
obdobia, letných prázdnin a adventu. Od roku 2012 sme pokračovali v spoznávaní vzniku a formovania
biblického Izraela. Začiatkom nového roka sme si hovorili o Judskom kráľovi Jošáfatovi, Achazjovi
a prorokovi Eliášovi a Elizeovi. Do tohto obdobia spadá aj pád severnej ríše, ktorá bola dobytá v roku
722 pred narodením Krista Asýrčanmi. Sprenevera Božieho ľudu nakoniec došla trestu. V Božom
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milosrdenstve a v Božej milosti však zostáva možnosť záchrany. Touto možnosťou je pokánie. Kajúci
hriešnik má predsa nádej, že mu Pán Boh odpustí.
Spreneveru vytýkal aj Pán Ježiš cirkevnému zboru v Tyatírach, keď mu hovoril: „Mám proti tebe
to, že trpíš ženu Ízebel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa, a pritom učí a zvádza mojich
služobníkov.... Dal som jej čas, aby sa kajala.“ Čas na pokánie dáva Pán Boh aj nám, ak si
uvedomujeme, že každý nový deň je pre nás časom Božej milosti, časom, kedy môžeme činiť pokánie.
Izraelský národ bol neobyčajný tým, že si ho Hospodin vybral spomedzi všetkých národov, aby
bol jeho zvláštnym ľudom. Izraelcom dal svoju zmluvu a oznámil im, čo od nich žiada. Poslušným
životom mali dosvedčovať jeho vôľu vo svete. Lenže Izraelci zabúdali na to, kto je ich jediným Pánom.
Uctievali rôzne modly, neposlúchali Hospodina svojho Boha, jednali nemilosrdne, sebecky a lživo. Vtedy
im Boh posielal prorokov, ktorí ich znovu viedli k poslušnosti. Jedným z takýchto prorokov bol prorok
Izaiáš.
Po mnohých odpadnutiach izraelských kráľov predsa prichádza na trón kráľ, ktorého môžeme
nazvať reformátorom. Bol to judský kráľ Joziáš. On nadviazal na dávidovskú tradíciu a predovšetkým sa
podriadil Hospodinovi svojmu Bohu. Joziášova reforma bola reformou zhora, ktorá bojovala za vnútornú
zmenu spoločnosti a Judského kráľovstva. Vieru v Hospodina bolo potrebné očistiť od rôznych nánosov
pohanstva. Táto reforma nebola iba duchovnou reformou, ale aj národnou a sociálnou obnovou, ktorá
mala smerovať k obnoveniu slobodného kráľovstva, čo sa v konečnom dôsledku nepodarilo. Prorok
Jeremiáš preto prinášal súd nad Jeruzalemom, ktorý nakoniec v roku 598 pred Kristom padol do rúk
Babylonskej ríše.
Od septembra sme sa pustili do spoznávania novozmluvnej knihy Skutky apoštolov. Najprv sme
si predstavili dobu, prostredie a autora, ktorí túto knihu napísal. Poukazovali sme na to, ako vznikla
kresťanská cirkev a 1. cirkevný zbor v Jeruzaleme po zoslaní Ducha Svätého na apoštolov. Zaoberali
sme sa rôznymi charakteristikami tohto cirkevného zboru, voľbou 12. apoštola po Judášovi
Iškariotskom. Podrobnejšie sme sa venovali Petrovej kázni, na základe ktorej sa dalo pokrstiť v
Jeruzaleme 3000 ľudí. No zároveň sme si poukázali aj na začiatky prenasledovania kresťanov.
Okrem dokončenia sledovania dejín biblického Izraela a rozoberania Skutkov apoštolských sme
si na jednej biblickej hodine premietli DVD o cirkevnom zbore vo Filadelfii, do ktorého Ježiš Kristus
prostredníctvom Zjavenia Jánovho píše svoj list. Jedna biblická hodina bola venovaná téme: modlitba,
ktorú si pripravil brat Mikuláš Lipták. Zamyslenie k jednotlivým témam si 10x pripravila sestra farárka
Ľubomíra Mervartová a 13x brat farár Roman Porubän. Biblické hodiny pre dospelých sa uskutočnili v
minulom roku 25x s priemernou účasťou 20 poslucháčov.
Ak by malo o nás platiť to, čo Ježiš hovorí o Tyatírach: „viem, že tvoje posledné skutky sú
početnejšie ako prvé.“, tak je potrebné vzdelávať sa v Božom slove. Kresťan môže prinášať „svoje telo
ako živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, ako svoju duchovnú bohoslužbu (R 12,1)“ iba vtedy, keď bude
zakorenení v Božom slove, keď ho bude poznať. Samozrejme, že Biblické hodiny nie sú len
o intelektuálnom vzdelávaní – to by nám veľa nepomohlo. Na biblických hodinách nám ide
predovšetkým cez vzdelávanie poznávať svätú Božiu vôľu, ktorú máme rešpektovať vo svojom živote.
Ak človek pozná Božiu vôľu, tak o to odolnejší je aj voči hriechu. Krásnym príkladom toho je pre
nás Boží Syn, ktorý bol pokúšaný diablom na púšti, ale odolal mu, lebo poznal Božie slovo a tak aj
Božiu vôľu. Zoberme preto vážne odporúčanie Ježiša Krista Tyatírskemu zboru: „len sa pridŕžajte toho,
čo máte, kým neprídem.“ Nech biblické hodiny sú pre nás takouto oázou vzdelávania a spoznávania
Božej vôle.
c) Krst Svätý
Podľa Novej zmluvy niet inej cesty ako sa stať kresťanom, teda Kristovým vlastníctvom, iba cez
Krst Svätý. Každý človek, ktorý sa rodí do tohto sveta je postavený pod moc hriechu – to znamená, že
sa rodí už ako hriešny. V Krste Svätom nás Boh oslobodzuje od hriechov a večnej smrti a robí nás
svojimi deťmi, stávame sa Jeho vlastníctvom. Tu ku každému jednému z nás zaznieva: „Toto je môj
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milovaný Syn, v ktorom som našiel zaľúbenie (Mt 3,17).“ Boh si nás v Krste Svätom zamiloval a chce sa
o nás starať ako otec o svoje deti.
Luther vo svojom Veľkom Katechizme jasne hovorí, že prijatím alebo odmietnutím Krstu
Svätého rozhodujeme o svojej spáse. Odrazu sa nám vynára otázka: Čo sa stane s tými, ktorí nie sú
pokrstení, ku ktorým zvesť spasenia neprenikla, môžu byť takýto ľudia spasení? Zaiste môžu! Veď
Božia láska a milosť má aj iné cesty, ktorými môže viesť človeka k spaseniu. Túto odpoveď si však
netreba vysvetľovať tak, že je všetko v najlepšom poriadku, keď nedám svoje dieťa pokrstiť, alebo keď
sám nie som pokrstený. Ak Kristovo evanjelium ku mne preniklo, ak zvesť spasenia ma postavila pred
rozhodnutie dať sa pokrstiť, ak vnímam v učení cirkvi význam Krstu Svätého, tak toto je cesta, ktorou
ma volá Pán Ježiš Kristus ku spáse. Špekulovať nad inými cestami je nezmyselné a priam zbytočné.
V tomto smere sú rodičia zodpovední za narodené dieťa. Hoci sa ono samo nemôže rozhodnúť
či sa dá pokrstiť alebo nie a v Novej zmluve nemáme priamo miesto, ktoré by nám hovorilo o Krste detí,
napriek tomu Krst Svätý je potrebné chápať v celom kontexte Biblického textu to znamená aj v kontexte
Starej zmluvy. O čo tu ide? Krst Svätý to je exodus – to je vyvedenie z Egypta, vyvedenie z otroctva
hriechu, pretože Krstom Svätým sa nám odpúšťajú hriechy. Krst Svätý je rozhodujúcim prekročením
rieky Jordán na ceste z Egypta do novej zasľúbenej krajiny. Krst Svätý, to sú nové pomery, do ktorých
vstupuje pokrstený. V tomto starozmluvnom obraze pôsobí absurdne predstava, že by Izraelci nechali
svoje deti v Egypte, alebo na druhom brehu rieky a to len preto, že sa nevedeli rozhodnúť, lebo to boli
ešte deti. Bola to zodpovednosť rodičov, ktorá zobrala dieťa za ruku, aj keď sa vzpieralo a až potom na
druhom brehu, keď dospelo, tak im vysvetľovali svoje konanie. Toto je správne konanie rodiča a nie to,
ktoré sa v poslednej dobe dostáva do popredia, že keď dieťa dospeje, nech sa samo rozhodne či sa dá
pokrstiť alebo nie. Nebezpečenstvo skazy a zániku i dnešného sveta predsa nedáva zmysel nechať
deti utopiť, a to len preto, že tomu ešte nerozumejú.
V uplynulom roku sme v našom cirkevnom zbore pokrstili 17 ľudí. Z toho bolo 9 chlapcov, 4
dievčatá, 2 muži a 2 ženy. Teší ma, že sme minulého roku mohli 6 detí pokrstiť v rámci služieb Božích.
Krst Svätý ako sviatosť má svoje vrcholné miesto na bohoslužbách, pretože spoločenstvo cirkvi prijíma
pokrsteného za svojho člena a zároveň toto spoločenstvo nesie zaň aj zodpovednosť. Verím, že do
budúcnosti, sa uskutoční čím viacej Krstov Svätých v rámci služieb Božích.
d) Konfirmácia
Konfirmačná slávnosť v minulom roku sa konala 20. mája 2012 na nedeľu po Vstúpení vo
filiálke Ľubica a to z toho dôvodu, pretože polovica konfirmandov bola práve z obce Ľubica. Konfirmácia
v tejto filiálke sa konala po desiatich rokoch. Konfirmačnej slávnosti predchádzala ústna skúška
konfirmandov, pri ktorej si konfirmandi sami vyberali otázky, na ktoré odpovedali. Táto skúška sa
uskutočnila v rámci konfirmačnej slávnosti. V uplynulom roku bolo konfirmovaných 8 ľudí – 4 chlapci a 4
dievčatá.
Samotnej skúške konfirmandov predchádzala ešte písomná skúška a po splnení jej podmienok
bol konfirmand pripustený k ústnej skúške alebo absolvoval opravný test. Konfirmačné vyučovanie
prebiehalo každý pondelok o 1500 h. v zborovej miestnosti. Na jednotlivých hodinách sme postupovali
podľa konfirmačnej príručky: Verím a sľubujem.
Systematická príprava, to je predpoklad k zvládnutiu písomných testov i ústnej skúšky.
Systematická príprava, to je však kameň úrazu našich konfirmandov. Potom pred konfirmáciou sa im to
všetko nahromadí a keď ku tomu pripočítame stres, tak je to hotová kalamita. Všetko sa mieša so
všetkým. Preto chcem poprosiť rodičov, aby dohliadli na prípravu svojich detí ku konfirmácii. Pri
niektorých tematických celkoch sa učíme mnohé veci naspamäť – Lutherove vysvetlenia všeobecnej
viery kresťanskej, Žalmy, biblické citáty a podobne. Ak to zameškajú, tak sa to potom ťažko doháňa.
Okrem toho chcem upozorniť rodičov, že konfirmand podľa cirkevnoprávnych predpisov sa má
zúčastňovať nedeľných bohoslužieb. Ak sa nezúčastňuje, farár nie je povinný ho konfirmovať, pretože si
nesplnil podmienky ku konfirmácii. Dbajte aj na túto skutočnosť, pretože plač pred konfirmáciou nikomu
nepomôže.
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Čoraz viacej sa presviedčam, že doba keď konfirmand prišiel na prípravu ku konfirmácii a vedel
Otče náš, Všeobecnú vieru kresťanskú a Desať Božích prikázaní, je už dávno za nami. Tieto základné
veci nás niekedy nemusel učiť farár, pretože nás to naučili rodičia a starí rodičia. Keď sme líhali do
postele, boli akoby našou súčasťou. Dnes dieťa príde na konfirmáciu a ani nevie, čo je to Otče náš.
A tak niekedy ostávam v poriadnom šoku a pýtam sa: Kde sa stala chyba? Prečo deti, ktoré boli
pokrstené a pri krste rodičia a krstní rodičia vyznali za nich vieru a sľubovali, že ich budú vychovávať
v duchu kresťanskej viery, nevedia základnú modlitbu Otče náš. Čo pre nich potom znamená Krst Svätý
ale i samotná konfirmácia? To sú otázky, na ktoré hľadám stále odpovede snažiac sa trstinu nalomenú
nedolomiť a tlejúci knôt neuhasiť. No sám niekedy neviem, do akej miery sa mi to s Božou pomocou
darí. Zostáva mi už len dúfať, že zasiate semeno jedného dňa vzklíči.
e) Večera Pánova
Večera Pánova v cirkevnom zbore v Kežmarku spolu s fíliami sa v roku 2012 prisluhovala 27krát, čo je rovnako ako v roku 2011. V rámci služieb Božích v Kežmarku to bolo 7-krát, mimo služieb
Božích 1-krát (Veľký Piatok). 3-krát dary Večere Pánovej prijali obyvatelia Domova dôchodcov Náruč a
3-krát sa Večera Pánova prisluhovala na stretnutí dôchodcov, ktoré organizovala ZbD CZ ECAV na
Slovensku Kežmarok. Vo Veľkej Lomnici v rámci Služieb Božích bola prislúžená Večera Pánova 3-krát,
v Ľubici 7-krát a 1-krát sa prisluhovala Večera Pánova v Stráňach pod Tatrami.
Dary milosti v roku 2012 aj s fíliami prijalo spolu 1180 hodovníkov, a to 411 mužov (o 51 viac
ako v roku 2011) a 769 žien (o 40 menej ako v roku 2011). Oproti roku 2011 je to o 11 hodovníkov viac
vrátane Ľubice a Veľkej Lomnice. Večera Pánova za posledné roky má stále stúpajúcu tendenciu
v počte zúčastnených komunikantov. Táto skutočnosť je potešujúca, zvlášť, keď tohto roku vzrástol
počet komunikantov z radov mužov. Ženy v posledných rokoch majú sústavne klesajúcu tendenciu
v prijímaní Večere Pánovej. Za posledné dva roky je to skoro o 100 žien menej.
Večera Pánova ako sviatosť, kde prijímame odpustenie hriechoch, ale aj ako radostné
spoločenstvo s naším Pánom má veľký význam pre kresťana. Aj o tejto skutočnosti môžeme povedať
slovami nášho kázňového textu: „len sa pridŕžajte toho, čo máte, kým neprídem.“ Držme sa toho čo
prijímame v tejto sviatosti. Veď je to dar veľkej Božej milosti.
Za vás sa vydáva, za vás sa vylieva. Cez tieto slová zasľúbenia Večere Pánovej akoby nám
Ježiš hovoril: Preto vám to dávam a kážem jesť a piť, aby ste to brali a mali z toho úžitok. Každý kto
prijíma tieto dary vo viere, má z nich úžitok pre duchovný život. Luther vo svojom Veľkom katechizme
napísal: „Je pravdou a všimol som si to aj sám na sebe a každý to môže spoznať sám na sebe, že keď
sa od sviatosti odťahujeme, zo dňa na deň sme chladnejší, až sa nám nakoniec sviatosť celkom
znechutí.“
Neodťahovať sa od sviatosti – krásne slovné spojenie, ktoré nás vyzýva, aby sme pristupovali
čím častejšie k stolu Pánovmu. Niekto môže povedať: Ja nie som pripravený! To je dobre, že nás to
trápi, ale kto dokáže byť dokonale pripravení? Tým nechcem znehodnocovať domácu prípravu pred
prijímaním Večere Pánovej, ona je určite dôležitá, aby sme dary milosti neprijímali ako hovorí apoštol
Pavel: „Preto ktokoľvek by nehodne jedol chlieb a pil kalich Pána, previní sa proti telu a krvi Pána. Nech
teda skúma človek sám seba, a tak je z chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, je
a pije si odsúdenie.“ V tejto súvislosti chcem len podotknúť, že ak človek hľadí na svoju zbožnosť
a čistotu a čaká až kým ho nebude nič hrýzť, tak nikdy nepristúpi k stolu pánovmu. Ani sviatosť Večere
Pánovej nie je založená na našej hodnosti, veď pokrstení sme neboli preto, lebo sme hodní a svätí, ani
sa nespovedáme preto, lebo sme čistí a bez hriechov, ale naopak: prichádzame pred Pána ako biedni
a úbohí ľudia práve preto, že sme nehodní.
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2. Pastorizácia
a) Pastorálne návštevy
Za uplynulý rok som urobil 64 pastoračných návštev v domácnostiach, o ktorých si vediem
v bohoslužobnej knihe záznamy. Oproti roku 2011 je to o 4 návštevy menej. Tieto návštevy sa uskutočňujú
podľa potreby. Väčšinou s rodinou sa stretávam pri pohrebe, krstoch, konfirmácii, sobášoch, životných
jubileách alebo pri rôznych rodinných príležitostiach.
b) Zborová diakonia
„Lebo Ty si mi Pane nádejou, Pane, Hospodine, Tebe dôverujem od svojej mladosti.
Naezavrhni ma v čase staroby, Ty ma v čase staroby, Ty ma neopusť!“ Žalm 71, 5-9
V roku 2012 mala zborová diakonia 7 členiek. Spolu sme navštevovali 8 domácností, v ktorých
sme boli vždy milo prijaté a kde sme mohli poslúžiť prečítaním Božieho Slova, stráviť čas spievaním
piesní, v modlitbách a spoločných rozhovoroch. V prípade potreby sme navštevovali aj
hospitalizovaných členov cirkevného zboru.
Pravidelne sme chodievali na návštevy našich veriacich do Domova dôchodcov Náruč, kde sa
vždy druhý utorok v mesiaci uskutočňovali Služby Božie. Ako je už milým zvykom na štvrtú adventnú
nedeľu naše deti pripravili pre obyvateľov domova vystúpenie, na ktorom sme rozdali balíčky pre
radosť.
6. augusta sme sa v Rejdovej rozlúčili so spolusestrou Vilimovou. Pre starších členov
cirkevného zboru sa aj tento rok konali Služby Božie s Večerou Pánovou v zborovej miestnosti, po
ktorých sme pomohli pri príprave občerstvenia.
Vďaka milodarom, máme ako zborová diakonia aj samostatné financie, ktoré využívame na
nákup darčekov pri návštevách našich seniorov, či pri posielaní pozdravov pri okrúhlych výročiach
našich cirkevníkov. Zostatok z roku 2011 bol 240,86€, v roku 2012 sme prijali milodary vo výške 357,90
€, výdaj v roku 2012 bol 269,06 € a teda zostatok k 31.12.2012 je 329,70 €.
Ďakujeme všetkým štedrým darcom a obzvlášť spolubratom a sestrám, ktorí sa zapájajú do
aktivít zborovej diakonie.
Správu vypracovala: Mária Kitová, vedúca Zborovej diakonie v Kežmarku.

3. Práca misijná
a) Aktivity zboru
3. januára 2012 popoludní o 1700 h sa uskutočnil v auditóriu lýcea koncert s názvom: Malá vianočná
hudba. Na tomto koncerte sa nám predstavilo kvarteto Ad gloriam Dei s ich hosťami. Zámerom tohto
koncertu bolo uviesť duchovnú hudbu, a tak priblížiť ľuďom duchovné bohatstvo. Záver koncertu patril
opäť koledám so sólovým spevom v doprovode sláčikového kvarteta a všetkých hostí.
8. januára 2012 sa v našom cirkevnom zbore dožila krásneho životného jubilea 95. rokov naša
spolusestra Ružena Baráthová – mama PhDr. Nory Baráthovej. Pri tejto príležitosti oslávenkyňu
pozdravil v kruhu svojej rodiny domáci brat farár R. Porubän.
5. februára 2012 sa v našom cirkevnom zbore uskutočnil na službách Božích volebný konvent, kde
sme si zvolili dozorcu cirkevného zboru a presbyterov. Okrem toho na tomto konvente prebehol aj
výročný konvent za rok 2011. Členovia cirkevného zboru všetky potrebné správy obdržali týždeň pred
konaním konventu na bohoslužbách, alebo si ich mohli vyzdvihnúť v priebehu týždňa na farskom úrade.
Život cirkevného zboru za rok 2011 bol priblížený aj krátkou 15 minútovou videoprezentáciou, ktorú
pripravil domáci brat farárNovozvolené presbyterstvo sa skladá:
Predsedníctvo CZ: Chritz Ernest – zb. dozorca; Porubän Roman, Mgr. – zb. farár, senior. Členovia
presbyterstva CZ: Ciriaková Eva – zapisovateľka; Ferencová Božena – presbyter; Hanudeľová Viera,
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Ing. – presbyter; Horváth Jozef, Ing. – presbyter; Jaduš Oskár – zástupca zb. dozorcu; Jančušková
Slávka – presbyter; Jendrušák Peter – presbyter; Kaprál Roman, JUDr. – presbyter; Kitová Mária –
presbyter; Lipták Mikuláš, Ing. – presbyter; Ľuboš Juraška, MVDr. – presbyter; Maro Ladislav, Ing. –
presbyter; Neumann Miloslav, Ing. arch. – presbyter; Scholcz Ján – kurátor; Schütz Pavol, Ing. –
presbyter; Sutorová Justína – presbyter; Vaverčák Andrej – presbyter.
11. februára 2012 sa konal VIII. ročník stolnotenisového turnaja CZ ECAV Kežmarok. Tak ako
pominulé roky sme sa stretli v telocvični gymnázia P. O. Hviezdoslava.
12. februára 2012 v auditóriu lýcea sa uskutočnilo stretnutie so Zuzanou Kovalčíkovou, ktorá pôsobila
deväť mesiacov na misii v africkej Zambii. Prostredníctvom videoprezentácie sme sa zoznámili s touto
krajinou, ale aj s problémami, ktoré sužujú domorodé obyvateľstvo, ovplyvnené mnohými prírodnými
náboženstva a rôznymi kultmi vyvolávajúcimi v ich živote strach. Cirkevný zbor prácu sestry
Kovalčíkovej podporil prostredníctvom zbierky sumou 745,- € vrátane zbierky z tomboly zo VI. plesu
kežmarských evanjelikov.
17. februára 2012 sa v našom cirkevnom zbore uskutočnil IV. ples kežmarských evanjelikov. Výťažok
z tomboly vo výške 459,20 € bol venovaný sestre Zuzane Kovalčíkovej na zabezpečenie jej misijného
poslania v africkej Zambii.
19. – 23. marca 2012 v auditóriu lýcea sa uskutočnil pôstny modlitebný týždeň. Tento rok bol venovaný
modlitbe Pánovej: Otče náš. Zamysleniami na každý večer nám poslúžila sestra farárka Ľubomíra
Mervartová, ktorá rozoberala jednotlivé prosby tejto nádhernej modlitby, ktorú nás naučil Pán Ježiš
Kristus a dal nám ju ako vzor modlitby.
22. marca 2012 sa uskutočnil v auditóriu lýcea „Malý recitátorík“. Bol to III. ročník prehliadky detí
v prednese poézie a prózy z materských škôl mesta Kežmarok. Podujatie sa začalo literárnodramatickým pásmom žiakov a učiteliek materskej školy Cintorínska. Tejto súťaže sa zúčastnil aj
Roland Kaprál, ktorý sa umiestnil na 2. mieste.
1. apríla 2012 sa vo fílii Ľubica uskutočnil výročný konvent Tatranského seniorátu ECAV na Slovensku,
ktorý sa začal službami Božími v ľubickom chráme Božom. Na týchto službách Božích boli uvedení do
svojho úradu novozvolení dozorcovia cirkevných zborov Tatranského seniorátu Evanjelickej cirkvi a. v.
na Slovensku. Medzi nimi bol aj náš brat zborový dozorca Ernest Chritz, ktorého sme zvolili za dozorcu
cirkevného zboru na výročnom zborovom konvente 5. februára 2012 v auditóriu lýcea.Po skončení
bohoslužieb rokovanie konventu prebiehalo v spoločenskom dome CULTUS.
4. apríla 2012 sme sa rozlúčili s Valériou Detersovou r. Bretzovou, ktorá sa narodila 3. septembra 1925
v Spišskej Belej ako tretie dieťa z piatich rodičom Samuelovi Bretzovi a Eme rodenej Frank.
15. apríla 2012 na 1. nedeľu po Veľkej noci sme sa popoludní o 1500 h. zhromaždili v auditóriu lýcea,
kde sme sa stretli s bratom farárom Viktorom Sabom, manželom našej rodáčky Marcely r. Kupskej,
ktorý 6 mesiacov pôsobil na misiách v Afganistane. Prostredníctvom videoprezentácie sme sa mohli
oboznámiť so službou vojenského farára, ktorý bol priamo v ostrej paľbe nepriateľských síl spojených
s teroristickou organizáciou Al-Kájda.
24. apríla 2012 sme sa v Novom chráme Božom rozlúčili s Ruženou Baráthovou r. Slobodovou, ktorá
sa narodila 8. januára 1917 v Trenčíne rodičom Štefanovi Slobodovi a Jolane r. Rieszovej.
25. apríla 2012 sa v našom cirkevnom zbore uskutočnilo seniorátne kolo XI. ročníka Biblickej
olympiády. Deti z jednotlivých cirkevných zborov sa stretli v zborovej miestnosti, kde ich privítala sestra
farárka Ľubica Sobanská z Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Slovenská Ves. Účastníkov
olympiády pozdravil aj senior Tatranského seniorátu Roman Porubän a poprial im veľa Božej múdrosti
pri vypracovávaní písomných zadaní jednotlivých testov.
11. mája 2012 v drevenom artikulárnom kostole sa nám predstavila vokálna accapela skupina Close
Harmony Friends. Je to známa a úspešná slovenská formácia, ktorá na svoj koncert si pozvala dánsku
mužskú accapela skupinu BASIX.
20. mája 2012 v nedeľu po Vstúpení sa v našom cirkevnom zbore uskutočnila slávnosť konfirmácie.
Tohto roku nebola v kežmarskom kostole ale v Ľubici, pretože polovica konfirmandov z ôsmych boli
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Ľubičania. V tejto fílii po 10 rokoch opäť konfirmandi potvrdzovali svoju krstnú zmluvu a priznávali sa vo
viere k Trojjedinému Pánu Bohu: Otcu, Synu i Duchu Svätému.
26. mája 2012 sa uskutočnil koncert Lucie Bílej v drevenom artikulárnom kostole. Čo sa objavilo na
webovej stránke Lucie Bílej o tomto koncerte? „Dřevěný artikulární kostel v Kežmaroku obdivoval celý
tým zpěvačky, mimo jiné i pro jeho mimořádnou barevnost.“ Vystúpenie Lucie Bílej, ktorá sama počas
koncertu obdivovala priestor dreveného artikulárneho kostola, bolo nádherné. V závere zaspievala aj
pieseň Desatero, ktorú naspievala na známu melódiu od Leonarda Cohena, Hallelujah. Text tejto piesne
praktickým spôsobom vyjadroval múdrosť tohto Božieho zákona.
9. júna 2012 cirkevný zbor zorganizoval výlet pre deti s rodičmi do Bojníc. Boli sme radi, že tohto roku
o tento výlet bol zo strany mladých rodín veľký záujem a môžeme povedať, že sme tak spolu prežili
požehnaný čas.
14. júna 2012 XLVII. ročník Literárneho Kežmarku pod záštitou ministra školstva SR Dušana Čaploviča.
Tohtoročný Literárny Kežmarok bol venovaný 200. výročiu narodenia Sama Chalupku, ktorý študoval na
kežmarskom lýceu, ale rovnako aj Jonášovi Záborskému a Danielovi Gabrielovi Lichardovi, ktorí
rovnako drali lavice kežmarského lýcea.
16. júna 2012 sme sa zúčastnili DikyFestu v Gerlachove. Bol to už III. ročník vystúpenia kresťanských
kapiel. Na prvom oficiálnom DikyFeste v roku 2010 vystúpili 4 slovenské a jedna česká skupina. V roku
2011 bolo hudby o niečo viac, koncertovalo 7 kapiel. A tohto roku to bolo ešte o čosi viacej – 10 kapiel.
Počas celého festivalu prebiehala aj prezentácia misijnej služby Zuzany Kovalčíkovej, ktorá pôsobí
v africkej Zambii. Účastníci festivalu mohli podporiť túto službu zakúpením si nejakej malej pozornosti –
napríklad medovníčka.
21. júna 2012 sa uskutočnil v drevenom artikulárnom kostole zaujímavý koncert žiakov Müsikschule
z nemeckého partnerského mesta Weilburg a zároveň i z partnerskej hudobnej školy. Dychové
zoskupenie žiakov v klavírnom doprovode riaditeľa školy Dr. Martina Krähe prezentovalo známe filmové
melódie, ktoré sa stali svetovými hitmi.
22. júna 2012 cirkevný zbor navštívil švajčiarsky veľvyslanec Christian Fotsch. Zaujímal sa o kultúrne
a historické dedičstvo, ktoré je v správe nášho zboru. Počas svojej návštevy si prezrel Drevený
artikulárny kostol, kde obdivoval zručnosť starých majstrov, ktorí dokázali postaviť takýto skvost
v ťažkých dobách protireformácie. Potom sa presunul do lyceálnej knižnice, kde sa oboznámil s jej
vznikom, históriu ale i súčasnými problémami, s ktorými sa musí cirkevný zbor stále pasovať, keďže
knižnica nie je zaradená do systému historických knižníc, na ktorých chod štát pravidelne prispieva.
23. júna 2012 sa uskutočnil volejbalový turnaj mládeží TAS v telocvični Gymnázia P. O. Hviezdoslava
na Tvarožnianskej ulici. Prítomné tými privítal brat farár Michal Findra, ktorý mal aj úvodné zamyslenie
na Božím slovom. Potom podľa rozpisov sa uskutočňovali jednotlivé zápasy.
7. júla 2012 v drevenom artikulárnom kostole sa uskutočnili v rámci Sviatku kultúry a vzájomnosti
karpatských Nemcov ekumenické bohoslužby. Prítomných privítal Mikuláš Lipták. Zvesťou slova
Božieho nám poslúžil ako prvý rímskokatolícky farár Doc. ThDr. Štefan Modrdel z Vysokých Tatier, ktorý
sa zúčastňoval týchto bohoslužieb pravidelne už niekoľko rokov. Za evanjelickú cirkev sa prítomným
prihovoril brat farár Dr. Michael Weber z Neustadtu v Nemecku, ktorý tu bol aj so svojou manželkou
a deťmi.
13. júla 2012 v drevenom artikulárnom kostole sa uskutočnila premiéra opery Jakub Kray, v ktorej
vystúpil aj domáci spevokol. Opera Jakub Kray bola už piatou duchovnou operou hudobného skladateľa
Víťazoslava Kubičku, uvedenou v drevenom artikulárnom kostole.
22. júla 2012 sme sa zúčastnili na zimnom štadióne v Bardejove Dištriktuálneho dňa Východného
dištriktu ECAV na Slovensku, ktorý sa niesol v duchu slov Sila nádeje. Dopoludňajší program vyplnili
slávnostné služby Božie. Popoludní nám PhDr. Nora Baráthová urobila historický vstup do
protireformačnej doby. Duchovným zamyslením pred operou poslúžil Roman Porubän, evanjelický farár
v Kežmarku a senior Tatranského seniorátu ( bližšie informácie boli v Zborovom liste).
25. – 31. júla 2012 sme sa zúčastnili mládežníckeho výletu v našom partnerskom cirkevnom zbore
Českobratskej církvi evangelickej Praha – Kobylisy ( bližšie informácie boli v Zborovom liste).
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4. augusta 2012 sa v našom cirkevnom zbore uskutočnil 12. zborový deň, ktorý bol tak trochu
výnimočný. Venovali sme sa téme: Antisemitizmus a holokaust. Prečo práve takáto téma. Domáci brat
farár spolu s Mikulášom Liptákom sa tejto téme venujú už niekoľko rokov a prezentovali ju v spolupráci
s miestnym Múzeom v Kežmarku na mnohých miestach ( bližšie informácie boli v Zborovom liste).
5. augusta 2012 Výpomoc, tak by sme mohli nazvať bratské spolužitie dvoch farárov Miroslava
Erdingera a domáceho brata farára Romana Porubäna, ktorý si navzájom poslúžili zvesťou slova
Božieho v jednotlivých cirkevných zboroch. V nedeľu 29. júla 2012 kázal domáci brat farár Roman
Porubän v Prahe na Kobylisých a ďalšiu nedeľu Miroslav Erdinger v Kežmarku.
9. septembra 2012 v 14. nedeľu po Sv. Trojici sme slávnostne otvorili na službách Božích v Drevenom
artikulárnom kostole nový školský rok 2012/2013. Spolu s deťmi sme sa stretli v zborovej miestnosti,
odkiaľ sme spoločne prišli do chrámu Božieho vyprosiť si pre nový školský rok Božie požehnanie.
15. septembra 2012 sa uskutočnil v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Slovenská Ves fíliálka
Podhorany Deň Tatranského seniorátu. Téma tohtoročného stretnutia bola: Kresťan a svet rozhlasu,
televízie, internetu ... Mottom tohto duchovného stretnutia a zároveň vzdelávania boli slová apoštola
Pavla, ktoré adresoval svojmu spolupracovníkovi Timoteovi: „Prázdnym svetským rečiam sa vyhýbaj,
lebo sa budú naďalej vzmáhať v bezbožnosti, a ich reč bude rozožierať ako rakovina (2.Tim 2,16.17).“
(bližšie informácie boli v Zborovom liste).
16. septembra 2012 v Drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku sa uskutočnil koncert speváckej
skupiny LA GIOIA, ktorá vznikla v roku 2008.
29. septembra 2012 v drevenom artikulárnom kostole sa uskutočnil akordeónový koncert Borisa Lenku,
ktorý patrí k najvýraznejším osobnostiam slovenského hudobného života. Do akordeónového repertoáru
vniesol v slovenskom kontexte viaceré novátorské prvky, najmä uvádzaním diel významných osobností
povojnovej americkej a európskej scény či premiérovaním a iniciovaním nových slovenských diel. Tento
akordeónový koncert sa uskutočnil v drevených kostoloch, ktoré boli 7. júla zapísané do zoznamu
pamiatok Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO (Tvrdošín, Istebné Hronsek, Kežmarok,
Ladomírová,) s podporou Ministerstva kultúry SR.
6. októbra 2012 sa o 1700 uskutočnil v Novom evanjelickom kostole komorný koncert troch mladých
hudobníkov, flautistky Dominiky Križalkovičovej, violončelistu Gregora Regeša a klaviristu Petra
Duchnického. Koncert sa konal pri príležitosti prezentácie nového nástroja, krídla umiestneného do
nového kostola ešte v lete. Program bol koncipovaný z polovice zo skladieb mladých slovenských
skladateľov, z polovice z komorného repertoáru svetovej tvorby.
14. októbra 2012 na 19. nedeľu po Sv. Trojici sme dopoludnia na službách Božích poďakovali za
tohtoročné úrody zeme. Zborový spevokol sa popoludní zúčastnil nahrávania rozhlasových služieb
Božích v Spišskej Belej.
11. novembra 2012 na 23. nedeľu po Sv. Trojici sa uskutočnilo popoludní v auditóriu lýcea školenie
presbyterov Tatranského seniorátu. Toto školenie bolo venované Desiatim Božím prikázaniam a ich
zmyslu a výkladu pre dnešného moderného človeka. Prednáškou nám poslúžil brat Bohdan Hroboň
z Biblickej školy v Martine.
12. novembra 2012 sa uskutočnila vernisáž výstavy: Návraty do minulosti – Architektúra historizmu
v Kežmarku na ktorej bola prezentovaná projektová dokumentácia Nového evanjelického kostola. Túto
výstavu zrealizovalo v spolupráci s cirkevným zborom miestne Múzeum v Kežmarku.
2., 9. a 16. decembra 2012 sa uskutočnili s podnetu riaditeľa Základnej umeleckej školy A. Cígera Jána
Levockého zorganizovať adventné duchovné koncerty v priestoroch kostolov kresťanských cirkví. Do
tohto projektu sa zapojili tieto cirkvi: Bratská jednoty baptistov, Evanjelická cirkev a. v.
a Gréckokatolícka cirkev.
10. – 14. decembra 2012 v našom cirkevnom zbore prebiehal adventný modlitebný týždeň, ktorý bol
venovaný prorokovi Ozeášovi. Jednotlivými zamysleniami nám poslúžili bratia a sestry farárky
z Tatranského seniorátu.
14. decembra 2012 zborový spevokol sa zúčastnil Spišských Vianoc vo Svite, ktoré organizoval
miestny karpatsko-nemecký spolok. Do programu prispel zaspievaním troch piesní.
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16. decembra 2012 sa uskutočnilo adventné stretnutie dôchodcov aj s prislúžením Večere Pánovej
v zborovej miestnosti lýcea
22. decembra 2012 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 dvoch piesní. Prítomných pozdravil domáci brat farár a poukázal na význam blížiacich sa
vianočných sviatkov.
23. decembra 2012 sa uskutočnila v auditóriu lýcea vianočná besiedka s programom detí
navštevujúcich hodiny náboženskej výchovy a detskej besiedky. Svojím programom nám deti priblížili
obsah Vianoc.
23. decembra 2012 zborová diakonia pozdravila pred blížiacimi sa vianočnými sviatkami obyvateľov
Domova dôchodcov Náruč milým darčekom. Deti im pripravili krátke pásmo pozostávajúce z vianočných
básní, scénky a piesne. Božím slovom prítomných pozdravil domáci brat farár Roman Porubän.
31. decembra 2012 sa uskutočnila v zborovej miestnosti silvestrovská párty dorastu a mládeže, na
ktorej sa zúčastnili konfirmandi a mládež zo Šváboviec pod vedením sestry kaplánky Vierky Zaťkovej –
Pališinovej a Lenky Liptákovej.
b) Moje aktivity, návštevy a rokovania.
Počas minulého roka som sa pravidelne zúčastňoval kňažských 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 pôsobím ako člen kultúrnej komisie. Na
biskupskom úrade VD ECAV na Slovensku som členom Muzeálnej rady VD, senátu Dištriktuálneho súdu VD
a presbytertom VD. V uplynulom roku som viedol ako senior Tatranský seniorát ECAV na Slovensku. Z titulu
tejto funkcie som sa pravidelne zúčastňoval porád s biskupom VD alebo so Zborom biskupov ECAV na
Slovensku. Ako člen predstavenstva a. s. Tranoscius sa pravidelne zúčastňujem zasadnutí predstavenstva.
tejto spoločnosti.
4. januára 2012 – stretnutie s cirkevníkmi z Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Poprad-Metejovce
ohľadom vnútornej správy zboru.
10. januára 2012 – stretnutie so starostom obce Ľubica Ing. Petrom Repčákom. Predmetom stretnutia
bolo zabezpečenie priameho vysielania bohoslužieb na 1. nedeľu pôstnu Slovenskou televíziou
a rozhlasom.
13. januára 2012 – zabezpečenie menu na 4. ples Kežmarských evanjelikov
26. januára 2012 – strenutie s košickou televíziou ohľadom zabezpečenia priameho prenosu
bohoslužieb na 1. nedeľu pôstnu.
29. januára 2012 – zúčastnil som sa ako predsedajúci zborového konventu v Cirkevnom zbore ECAV
na Slovensku Iliašovce, na ktorom prebehla voľby zborového dozorcu.
31. januára 2012 – stretnutie s operným spevákom Lukášom Šimonovom ohľadom zabezpečenia
spevu na priamom prenose bohoslužieb
8. februára 2012 – zúčastnil som sa školenie na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave ohľadom
vysielania bohoslužieb na 1. nedeľu pôstnu.
20. februára 2012 – zúčastnil som sa zasadnutia Vnútromisijného výboru TAS, kde sme pripravovali
misijné aktivity na rok 2012 a 2013
8. marca 2012 som sa zúčastnil v Bratislave seminára ohľadom internetovej televízie, ktorú spustil
Generálny biskupský úrad.
9. marca 2012 – ako člen predstavenstva a. s. Tranoscius, zúčastnil som sa jeho rokovania, ktoré sa
konalo v sídle spoločnosti v Liptovskom Mikuláši
16. marca 2012 – som sa zúčastnil seniorálneho presbyterstva TAS
13. marca 2012 – zúčastnil som sa pôstnej večierne v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku
Mengusovce, na ktorej sa prišiel predstaviť nový brat farár Tibor Molnár
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16. marca 2012 – na obecnom úrade v Rakúsoch prebehlo jednanie so starostom obce Ing. Václavom
Bystríkom. Predmetom jednania bola rekonštrukcia materskej škôlky v Rakúsoch.
21. marca 2012 – prebehlo na mestskom úrade jednanie s pani Ing. Bodnárovou ohľadom
digitalizovania tlačí v Lyceálnej knižnici v Kežmarku
1. apríla 2012 – zúčastnil som sa a viedol zasadnutie seniorátneho konventu TAS, ktoré sa uskutočnilo
vo filiálke Ľubica nášho cirkevného zboru. Na službách Božích boli uvedení novozvolený dozorcovia
cirkevných zborov TAS a rokovanie prebehlo v Spoločenskej sále CULTUS.
10. apríla 2012 – zúčastnil som sa v Žiline stretnutia farárov – Slobodné fórum, ktoré sa zaoberalo
blížiacou sa voľbou generálneho biskupa ECAV na Slovensku a vhodnými kandidátmi na túto funkciu.
11. apríla 2012 – Prešov – Biskupský úrad Východného dištriktu – porada seniorov Východného
dištriktu s dištriktuálnym biskupom VD Mgr. Slavomírom Sabolom
16. apríla 2012 – ako člen predsedníctva TAS zúčastnil som sa a viedol kandidačné presbyterstvo
Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Mengusovce k voľbe zborového farára.
26. apríla 2012 – zúčastnil som sa zasadnutia predstavenstva a. s. Tranoscius, ktoré sa konalo v sídle
spoločnosti v Liptovskom Mikuláši.
27. apríla 2012 - zúčastnil som sa zasadnutia Valného zhromaždenia a. s. Tranoscius, ktoré sa konalo
v sídle spoločnosti v Liptovskom Mikuláši.
26. mája 2012 – ako senior TAS zúčastnil som sa na Biskupskom úrade VD ECAV na Slovensku
v Prešove dištriktuálneho konventu, na ktorom som poslúžil zvesťou slova Božieho pri úvodných
bohoslužbách.
30. mája 2012 – zúčastnil som sa zasadnutia zborového presbyterstva Cirkevného zboru ECAV na
Slovensku Levoča – ohľadom priebehu volieb zborového dozorcu a presbyterov cirkevného zboru.
10. mája 2012 – ako člen kandidačnej porady na voľbu generálneho biskupa a generálneho dozorcu
ECAV na Slovensku, ktoré tvoria predsedníctva jednotlivých seniorátov zúčastnil som sa kandidačnej
porady, kde som vzniesol námietku voči PhDr. Milošovi Klátikovi, PhD. a jeho kandidovaniu za
generálneho biskupa. Námietka bola principiálna a spočívala v tom, že ak pred štyrmi rokmi kandidačná
porada na voľbu biskupa VD ECAV na Slovensku, ktorá sa konala v Poprade-Veľkej rozhodla, že
nebude kandidovať na post biskupa žiadneho kandidáta, ktorý má akýkoľvek záznam vo zväzkoch ŠTB,
a tak do volieb nepustila dvoch kandidátov (D. Midriaka a J. Bakalára), tak tohto princípu by sa mala
držať aj táto kandidačná porada a mala by vylúčiť kandidáta PhDr. Miloša Klátika, Phd., ktorý má
záznam vo zväzkoch ŠTB ako kandidát tajnej služby. Inak by sme sa mali ospravedlniť kandidátom,
ktorých sme pred štyrmi rokmi vylúčili z volieb na biskupa VD. Vznesená námietka neprešla jedným
hlasom.
4. júna 2012 - spolu s bratom správcom J. Scholczom sme sa zúčastnili pracovného stretnutia riadiacej
skupiny UNESCO lokality „Drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka, v Prešove.
10. júna 2012 –zúčastnil som sa volebného konventu v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Levoča
k voľbe zborového dozorcu a presbyterov cirkevného zboru. Zároveň som poslúžil aj zvesťou slova
Božieho.
18. júna 2012 – spolu so sestrou Katarínou Slavíčkovou sme zaniesli na reštaurovanie knihy do
Národnej knižnice v Martine a dohodli sme ďalšie podmienky spolupráce.
24. júna 2012 – zúčastnil som sa volebného konventu v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku
Mengusovce s jeho dcérocirkvami Štôla a Lučivná, na ktorom prebehla voľba zborového farára Tibora
Molnára. Pri tejto príležitosti som poslúžil aj zvesťou slova Božieho.
25. júna 2012 – som sa zúčastnil zasadnutia presbyterstva Tatranského seniorátu
26. júna 2012 – zúčastnil som sa v Podhoranoch filiálke Cirkevného zboru ECAV na Slovensku
Slovenská Ves zasadnutia Vnútromisijného výboru TAS, ktorý pripravoval deň TAS
10. júla 2012 – zúčastnil som sa v Prešove na Biskupskom úrade Východného dištriktu kandidačnej
porady na obsadenie funkcie dištriktuálneho dozorcu.
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16. júla 2012 – zúčastnil som sa a viedol zasadnutie kandidačného presbyterstva Cirkevného zboru
ECAV na Slovensku Švábovce, ktoré predsedníctvo seniorátu zvolalo za účelom voľby zborového
farára.
29. júla 2012 – som kázal v cirkevnom zbore Českobratskej cirkvi evangelickej Praha – Kobylisy, kde
sme sa s konfirmandmi zúčastnili mládežníckeho výletu.
2. augusta 2012 – prebehlo v cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Mengusovce odovzdanie úradu
zborového farára. Administrátor Stanislav Baloc odovzdával úrad novozvolenému zborovému farárovi
Tiborovi Molnárovi za účasti predsedníctva TAS.
9. augusta 2012 - prebehlo v cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Švábovce odovzdanie úradu
zborového farára. Sestra farárka Vaľovská odovzdala úrad menovanej administrátorke sestre farárke
Daniele Kissovej za účasti predsedníctva TAS.
19. augusta 2012 – som poslúžil zvesťou slova Božieho na 11. nedeľu po Sv. Trojici v Cirkevnom zbore
ECAV na Slovensku Liptovská Kokava.
24. augusta 2012 – zúčastnil som sa zasadnutia Dištriktuálneho presbyterstva VD v Prešove.
12. augusta 2012 – zúčastnil som sa volebného konventu v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku
Švábovce s jeho dcérocirkvami Hranovnica a Gánovce, na ktorom prebehla voľba zborového farára
Martina Zaťka. Pri tejto príležitosti som poslúžil aj zvesťou slova Božieho.
7. septembra 2012 – zúčastnil som sa zasadnutia predstavenstva a. s. Tranoscius, ktoré sa konalo
v sídle spoločnosti v Liptovskom Mikuláši.
12. septembra 2012 – sa uskutočnila v Poprade v hoteli Satel Teologická konferencia ECAV, ktorá sa
zaoberala blížiacim sa Jubileom Cyrila a Metoda. Na tejto konferencii som poslúžil ako senior TAS
úvodnou pobožnosťou.
16. septembra 2012 – v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Levoča som uviedol do funkcie
zborového dozorcu brata Mgr. Branislava Kleina a presbyterov cirkevného zboru.
19. septembra 2012 – ako senior TAS som sa zúčastnil zasadnutia na Biskupskom úrade ZD vo
Zvolene seminára k reštrukturalizácii cirkvi.
1. októbra 2012 – zúčastnil som sa v Krompachoch stretnutia s predsedníctvom VD a predsedníctvom
CZ ECAV na Slovensku Spišská Nová Ves ohľadom riešenia zabezpečenia fungovania cirkevného
zboru Spišské Vlachy s dcérocirkvou Krompachy.
7. októbra 2012 – inštaloval som do úradu zborového farára Cirkevného zboru ECAV na Slovensku
Mengusovce Tibora Molnára
8. októbra 2012 – zúčastnil som sa Všeobecnej pastorálnej konferencie vo Zvolene, ktorú volal Zbor
biskupov ECAV.
13. októbra 2012 – zúčastnil som sa v Cirkevnom zbor ECAV na Slovensku Opiná slávnostného
uvedenia Doc. MUDr. Imricha Lukáča do funkcie generálneho dozorcu ECAV na Slovensku.
19. – 20. októbra 2012 zúčastnil som sa zasadnutia nášho najvyššieho orgánu Synody ECAV, ktorá sa
konala v Liptovskom Mikuláši.
28. októbra 2012 – som poslúžil zvesťou slova Božieho v Tatranskej polianke pri kameni, kde sa
niekedy stretávali evanjelici.
7. novembra 2012 - zúčastnil som sa na Biskupskom úrade ZD ECAV na Slovensku vo Zvolene porady
seniorov so Zborom biskupov.
11. novembra 2012 - inštaloval som do úradu zborového farára Cirkevného zboru ECAV na Slovensku
Švábovce Mgr. Martina Zaťka.
12. novembra 2012 – zúčastnil som sa vernisáže: Architektúra historizmu v Kežmarku, ktorú
usporiadalo Múzeum v Kežmarku. Na tejto výstave bola prezentácia projektovej dokumentácie Nového
evanjelického kostola.
14. novembra 2012 – zúčastnil som sa vo výstavnej sieni „Barónka“ uvedenia monografie o meste
Kežmarok.
18. novembra 2012 – uskutočnil som posviacku generálne opraveného zborového domu a kostola
v dcérocirkvi Smižany Cirkevného zboru Spišská Nová Ves.
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20. novembra 2012 – spolu s bratom správcom J. Scholczom sme sa zúčastnili pracovného stretnutia
riadiacej skupiny UNESCO lokality „Drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka, v Prešove.
23. novembra 2012 – zúčastnil som sa Dištriktuálnej pastorálnej konferencie, ktorá sa konala
v Spišskej Belej. Po tejto konferencii navštívil náš cirkevný zbor biskup maďarskej evanjelickej cirkvi
Tomáš Fabiny.
24. novembra 2012 – zúčastnil som sa na Biskupskom úrade VD ECAN na Slovensku v Prešove
zasadnutia dištriktuálneho presbyterstva.
14. decembra 2012 - zúčastnil som sa zasadnutia predstavenstva a. s. Tranoscius, ktoré sa konalo
v sídle spoločnosti v Liptovskom Mikuláši.
c) Modlitebné spoločenstvo
Aj v uplynulom roku 2012 sme sa týždenne dvakrát stretávali ku modlitbám: Predovšetkým vždy
v nedeľu ráno pred bohoslužbami, keď sme prosili o ich požehnanie. A sme vďační Pánovi Ježišovi
Kristovi, že naše modlitby vypočul. Veď On je Hlavou cirkvi, Jemu na našom požehnaní záleží viac, ako
nám samým. On nám prikázal: „Proste...!“, tak sme Ho prosili o Jeho pomoc. A On sľúbil: „...a
dostanete!“ a my sme to zažívali: Ako v priebehu roka pomáhal nášmu bratovi farárovi kázať a nám –
členom zboru – jeho poslucháčom – počúvať a rozumieť. Najzaujímavejšie na svete je vidieť
neviditeľného Boha pri Jeho viditeľnom pôsobení.
Stretávame sa ku modlitebnému spoločenstvu ešte aj v pondelok večer u mojej mamky – Jany
Liptákovej. Tu tiež zažívame úprimné spoločenstvo detí nebeského Otca, keď Ho prosíme o aktuálne
problémy, ale aj o požehnanie našich zborových podujatí počas celého týždňa. Čítame si pritom
z Písma a zo štvrťročníka Modlitebného spoločenstva MoSt. Preberáme si postupne po veršoch Jánovo
evanjelium a tešíme sa z láskyplných vzťahov.
Pri oboch pravidelných podujatiach máme ešte voľné stoličky a potešíme sa, keď sa ku nám
pridajú ďalší. Veď modlitba aj spoločenstvo je podstatnou zložkou nášho praktického kresťanstva.
Správu pripravil: Mikuláš Lipták
d) Zborový list
I v tomto roku sa nám podarilo vydať Zborový list 3-krát. Bolo to na Veľkú noc, Pamiatku reformácie
a Vianoce. Snažíme sa, aby každý Zborový list mal nejakú nosnú tému, ku ktorej sú sústredené jednotlivé
príspevky. Veľkonočný zborový list sa zaoberal témou „Hriech“, na ktorý sme sa pozerali z dvoch zorných
uhlov: odpustenie a posvätenie. Reformačný Zborový list sa venoval Lutherovej reformačnej zásade „Sola
scriptura“ – jedine Písmo (Biblia). V rôznych príspevkoch sme rozoberali dôležitosť Božieho slova pre život
kresťana. Zároveň sme sa venovali aj vzniku a prekladom Písma Svätého. Vianočný zborový list sa zaoberal
témou „Dieťa“. Sestra kaplánka Zaťková milým príspevkom sa s nami podelila o radosť, keď sa dieťa narodí
do rodiny a keď ho rodina dostáva ako Boží dar. Zamýšľali sme sa aj nad témou, prečo Boh vstúpil do tohto
sveta ako dieťa a nechýbali ani úsmevné citáty detí, ktoré adresovali Bohu. Ku každej tejto téme bola
uskutočnená anketa, ktorú spracovala sestra Barbora Kaprálová.
Na tvorbe zborového listu väčšinou pracuje redakčná rada v zložení: Nora Baráthová, Barbora
Kaprálová, Oľga Kormanová, Mikuláš Lipták, Roman Porubän a Jaroslav Šleboda (grafická úprava).
V zborovom liste nachádzate už roky pravidelné rubriky ako je: Povedali o...., Slovom i obrazom, Z internetu
a posledná strana obálky patrí niektorému kostolu v Tatranskom senioráte s jeho stručnou históriou. Okrem
toho nás pravidelne zborový list oboznamuje s históriou cirkevného zboru a významnými osobnosťami, ktoré
pôsobili v cirkevnom zbore a meste Kežmarok. Boli by sme radi, keby ste nám posunuli, čo by ste si radi
prečítali v ďalších číslach Zborového listu. Určite by to uľahčilo prácu redakčnej rade. Veľkosť Zborového
listu – jedného čísla sa za posledné roky ustálila na 52 strán. Ak redakčná rada má 52 strán naplniť
zmysluplným obsahom, tak je to niekedy náročné. V minulom roku sme tak vydali zborový list na 160
stranách (Veľkonočné číslo malo až 56 strán).
V mene cirkevného zboru srdečne ďakujem všetkým, ktorí doposiaľ spolupracovali na vydávaní
Zborového listu. Nie je to práca jednoduchá a pri jeho finalizovaní a posledných korektúrach neraz je
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potrebné obetovať aj noc. Nech Pán Boh i naďalej všetkých prispievateľov terajších i potencionálnych napĺňa
múdrosťou, aby Zborový list bol požehnaním pre cirkevný zbor.
e) www stránka (www.ecavkk.sk)
Počas celého roka 2012 bola v prevádzke webová stránka cirkevného zboru, o ktorú sa staral
Miroslav Božek, za čo mu srdečne ďakujem. Stránka je podľa možností pravidelne aktulizovaná, kde si
môžete prečítať rôzne oznamy k pripravovaným podujatiam i duchovným aktivitám. Je tu možnosť stiahnuť
si nedeľné kázne a pozrieť si bohatú ponuku videí z rôznych akcií, ktoré prebehli v cirkevnom zbore. Okrem
toho nájdete na webovej stránke aj fotogalériu z rôznych podujatí v cirkevnom zbore. Veľké množstvo
informácií tu nájdu i turisti, cestovné kancelárie, ale i obchodní partneri.
V uplynulom roku sme zaznamenali 6.636 prístupov, čo je o 2.113 prístupov menej ako v roku 2011
(Stav počítadla k 31. decembru 2012: 42.296 prístupov). V priemere na deň to predstavuje, že na našu
stránku si kliklo 18 ľudí, čo je o 6 ľudí menej ako v roku 2011.
Chcel by som vás poprosiť, keby ste sa na aktualizácii stránky cirkevného zboru podieľali viacerí
a prinášali správy z jednotlivých misijných podujatí, ktoré sa dejú v cirkevnom zbore či už v spevokole, na
mládeži, detskej besiedke, diakonii a podobne. Aj príprava takýchto informácií na webovú stránku s výberom
fotografií zaberá niekedy dosť veľa času. A ak má byť webová stránka živá, tak by sa mala meniť minimálne
1 krát do týždňa, aby bolo na čo pozerať a čo si prečítať. To je priama výzva pre vás. Ako bude ďalej vyzerať
táto stránka, to nezáleží len na správcovi (M. Božek) a farárovi, ale na nás všetkých. Čím viacej ľudia nájdu
na tejto stránke informácií o živote cirkevného zboru, tak tým viacej to môže byť pre nich aj určitým
pozvaním, ako sa zapojiť do spoločenstva cirkvi, kde nájsť svoje miesto služby a podobne.
f) Cvičenie pre ženy
Ženy nášho cirkevného zboru sa stretávajú každý utorok na svojom pravidelnom cvičení
v telocvični gymnázia pod vedením Alžbety Vaverčákovej a Justíny Sutorovej. Cvičenia sa zúčastňuje
v priemere 12 žien. Úvod patrí modlitbe, prosbe o Božiu milosť pre posilnenie telesných a duševných
síl. Cvičenie trvá jednu hodinu. Po cvičení odchádzajú ženičky do kuchynky v lýceu, kde si vymieňajú
názory a skúsenosti, pripravujú darčeky pre dôchodcov nášho cirkevného zboru. Chceme týmto osloviť
ďalšie členky cirkevného zboru, aby neváhali a pridali sa k nám.
Správu pripravila: Justína Sutorová
g) Kresťanský klub dôchodcov
V tomto roku sme sa v našom klube dôchodcov stretávali každú stredu o 1400 h. v kuchynke
lýcea. Každé stretnutie začíname piesňou a modlitbou. Rozprávame sa o svojich zážitkoch, novinkách
prípadne starostiach, ktoré sme zažili cez týždeň. Potom za už zahĺbime do spoločných hier, pri ktorých
popíjame bylinkový čajík alebo kávičku. Občas k nám zavíta aj brat senior, čo nás veľmi teší. Prosíme
Vás dôchodcov: pridajte sa k nám, budete vítaní a prežijete príjemné chvíle.
Správu pripravila: Božena Ferencová
h) Spevokol
Zborový spevokol sa v roku 2012 stretával pravidelne každú stredu o 1800 h v auditóriu lýcea
pod vedením brata farára Romana Porubäna okrem letných prázdnin. Skúšky začínajú krátkym
zamyslením nad Božím slovom a modlitbou, ktorú si pravidelne pripravujú niektorí členovia zborového
spevokolu (M. Lipták, E. Chritz, E. Ciriaková, J. Bachleda, M. Ostricová), za čom patrí srdečné
poďakovanie. Potom pokračujeme hlasovou rozcvičkou, opakovaním starých a nácvikom nových piesní.
V tomto roku nám pribudli štyria nový členovia. Do sopránu: Ema Kováčová, tenor: Dávid Jendrušák
a Dušan Palanský, bas: Peter Jendrušák. Potrebovali by sme ešte nejaké hlasy do sopránu a do tenoru
Počas roka svoju prácu spevokol prezentoval 25 vystúpeniami, čo je o sedem vystúpení viac
ako v roku 2011. Tento rok bol v spevokole zameraný predovšetkým na prípravu opery Jakub Kray.
v ktorej spevokol účinkoval popri operných spevákoch Slovenského národného divadla v Bratislave
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v doprovode Kresťanského komorného orchestra ZOE pod vedením dirigenta Adriána Kokoša. Bola to
pre nás určite výnimočná skúsenosť, do ktorej sme vstupovali aj s určitými obavami, ako to všetko
dopadne. Dnes môžeme povedať, že máme o jednu skúsenosť viac. Aj keď nás to stálo dosť veľa času
a námahy, hlavne tesne pred premiérou, kde sa spevokol zhostil i divadelných scén v réžii Michala
Babiaka. Aj do budúcnosti sa nám otvárajú možnosti vyskúšať zase niečo nové v spolupráci s inými
spevákmi. Opäť aj toto bude pre nás ďalšia z nových skúseností.
Počet aktívnych členov spevokolu sa v tomto roku zastabilizoval. Bolo by potrebných ešte
niekoľko dobrých hlasov do sopránu – vyššieho ženského hlasu. Na sopráne je postavená vedúca
melódia celého chorálu – celej skladby a preto tento hlas je veľmi dôležitý. Touto cestou by som chcel
poprosiť ženy, ktorým Pán Boh dal tento dar, aby prišli medzi nás, našli si čas a obetovali ho v službe
zborového spevokolu pre nášho nebeského Otca.
Všetkým členom zborového spevokolu patria úprimné slová vďaky za dlhoročnú službu, ktorou
môžeme prispieť k duchovnému rastu spoločenstva nášho cirkevného zboru.
TABUĽKA

AKTIVÍT ZBOROVÉHO SPEVOKOLU

Bohoslužby v Kežmarku:
26. 02. 2012
05. 04. 2012
06. 04. 2012
08. 04. 2012
02. 05. 2012
20. 05. 2012
14. 10. 2012
31. 10. 2012
02. 11. 2012
02. 12. 2012
24. 12. 2012
25. 12. 2012

-

P o h r e b y:

1. nedeľa pôstna – prenos do STV
04. 04. 2012
Zelený štvrtok
24. 04. 2012
Veľký piatok
Veľkonočná nedeľa
S o b á š e:
Nedeľa Cantate
18. 02. 2012
Konfirmácia v Ľubici
Poďakovanie za úrody zeme
06. 07. 2012
Pamiatka reformácie
Pamiatka zosnulých
08. 09. 2012
1. nedeľa adventná
Štedrý večer
22. 09. 2012
1. sviatok vianočný

−
−

Valéria Detersová
Rozália Baráthová

Tomáš Klus
Zuzana Faronová
Michal Mochnacký
Alexandra Kolcunová
Dávid Ganovský
Silvia Lauferová
Štefan Kováčik
Miroslava Laufová

Iné príležitosti:
13. 07. 2012 22. 07. 2012 04. 08. 2012 14. 10. 2012 09. 12. 2012 14. 12. 2012 22. 12. 2012 -

Premiéra opery Jakub Kray v KK
Repríza opery Jakub Kray
v Bardejove
Zborový deň
Rozhlasové bohoslužby v Spišskej
Belej
Adventný duchovný koncert v NK
Spišské Vianoce vo Svite
Spišské Vianoce v Kežmarku

4. Práca výchovná
a) Náboženská výchova
Deti na vyučovanie náboženstva aj v minulom roku chodili do lýcea. 1. – 4. ročník sa stretával
vo štvrtok o 1500 h. a viedla ho pani učiteľka Mária Šimanská, za čo jej srdečne ďakujem. 5. a 6. ročník
sa stretával v stredu o 1430 h., 7. a 8. ročník sa stretával v stredu o 1515 h. a 9. ročník v školskom roku
2011/2012 sa stretával vo štvrtok o 1500 h a v školskom roku 2012/2013 v utorok o 1515 h. Vyučovanie
viedol Roman Porubän, zborový farár.
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Náboženská výchova v školskom roku 2011/2012 pre stredné školy sa uskutočňovala v stredu
ráno o 700 h. – tzv. nultá hodina v zborovej miestnosti. V školskom roku 2012/2013 sa náboženská
výchova na stredných školách nevyučuje vzhľadom na to, že sa nikto z evanjelikov neprihlásil. Deti
z nášho cirkevného zboru – bývalí deviataci všetci odišli na stredné školy do Popradu, kde by mali
absolvovať náboženskú výchovu.
Vyučovanie náboženstva v Ľubici prebieha v utorok, ktoré vedie brat farár Roman Porubän.
Prvý stupeň navštevujú 4 žiaci a preberajú učivo podľa novej učebnice ........ Táto učebnica je pre nich
zároveň aj pracovným listom, pretože priamo do učebnice dopisujú texty, tajničky, doplňovačky
a podobne. Je spracovaná zaujímavým spôsobom, čím zamestnáva žiaka na celej hodine. Druhý
stupeň preberá témy podľa učebnice pre 9. ročník: Viem komu som uveril. Na druhom stupni sa
zúčastňujú náboženskej výchovy 10 žiaci.
Od školského roka 2009/2010/2011/2012/2013 sa náboženská výchova na základných školách
začala klasifikovať. Na druhom stupni, kde sa už žiada od žiaka, aby si aj doma pozrel preberané učivo,
sa stáva táto skutočnosť z roka na rok ťažšou. Deti prichádzajú na hodiny náboženskej výchovy
nepripravené a niekedy ani to minimum, čo sa majú naučiť nie sú ochotní. Žiaľ, že v tomto chápaní
a vnímaní ich neraz podporujú rodičia, pretože ako argument sa neraz používa, že náboženstvo nie je
dôležité – čo to ten farár po vás chce. Dôležitým sa stáva až vtedy, keď na pol roka alebo na konci roka
žiakovi hrozí, že z náboženstva prepadne. Aj taký prípad sme už mali. Vtedy sa rodičia dokážu veľmi
rýchlo zmobilizovať.
Chcem preto poprosiť všetkých rodičov, aby nerobili z vyučovania náboženstva nepotrebný
predmet. Ak ho vnímajú ako nepotrebný, tak potom nerozumiem, prečo dieťa prihlásia na vyučovanie
náboženstva. Jediná odpoveď, ktorú na to poznám, a aj to je vypočítavosť je, že podmienkou, aby dieťa
mohlo byť konfirmované, je potrebné navštevovať hodiny náboženskej výchovy. Skúsme deti podporiť
a nie v nich ešte vyvolávať akúsi averziu voči náboženskej výchove. Veď predsa tieto hodiny deťom
slúžia aj na to, aby sa naučili vnímať rôzne spoločenské problémy a zaujímať k nim normálne postoje,
ktoré korešpondujú s Božou vôľou a Kristovým evanjeliom, a tak robia z nás morálnych, čestných
a predovšetkým Kristových ľudí.
b) Detské Služby Božie
Detské služby Božie /nedeľná besiedka/ sa z Božej milosti v roku 2012 konali takmer každú
nedeľu podľa vopred pripraveného rozpisu okrem jednej nedele v mesiaci a letných prázdnin, a to 29krát. DSB prebiehali počas hlavných služieb Božích v zborovej miestnosti budovy Lýcea. DSB počas
celého roka viedli ses. Slávka Jankurová a Eva Ciriaková, za ochotnej pomoci Kristíny a Miroslavy
Božekovej a Silvii Kratochwillovej. Tohto roku deti neboli delené do skupín. Dôvodom je zvýšený počet
detí predškolského veku. Priemerný počet detí bol 10 /MD – 7, VD – 3/.
Podľa evidencie dochádzky sa však DSB zúčastnilo aspoň raz v roku až 26 detí. Už tretí rok
v dochádzke nezaostávajú ani rodičia a aj babičky tých najmenších, ktorých spoločnosť nás na detskej
besiedke naďalej teší a je nám zároveň aj pomocou.
Hlavným cieľom, náplňou DSB je výklad biblickej lekcie – spoznávanie Boha a aplikovanie Jeho
slova v každodennom živote detí. Lekcia je spojená s rôznymi aktivitami (kreslenie, vystrihovanie,
vypracovávanie pracovných listov, modelovanie, diskusie, hry, pozeranie biblických interaktívnych DVD,
ale aj výroba darčekov pre mamičky a babičky, nacvičovanie programu na Deň matiek, na Vianočnú
besiedku).
V roku 2012 pri vyučovaní detí na DSB boli použité nasledovné materiály:
-

-

Hrdinovia viery – Pracovné lekcie pre detské besiedky na šk. rok 2011/12 vydané Biskupským
úradom Východného dištriktu ECAV na Slovensku v Prešove pre vnútromisijné potreby
Cirkevných zborov ECAV
Spoznávať Boha od samého začiatku – YWAM Rodiny s poslaním- materiál spracovala Mgr.
Renáta Sochorová
Interaktívne DVD – animované biblické príbehy – Štúdio Nádej
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Na záver správy chcem vyjadriť vďaku Pánu Bohu za to, že aj v našom CZ máme príležitosť
a aj možnosti spoznávať Pána Boha ako nášho Stvoriteľa, Spasiteľa a Tešiteľa. Zároveň ďakujem Pánu
Bohu aj za rodičov a starých rodičov, ktorí privádzajú svojich potomkov do nedeľného spoločenstva
detí, kde spoločne môžeme pomáhať deťom rásť do zodpovedností, ktoré pre ne Boh naplánoval.
Správu vypracovala: Eva Ciriaková
c) Práca s dorastom a mládežou:
Rok 2012 bol dosť zlomový pre našu mládež. Veľa vecí sa udialo, ktoré nás formovali,
vychovávali a čo je hlavné pritiahli bližšie k Pánu Bohu. Ako obvykle sme sa aj tohto roku stretávali
pravidelne v soboty o druhej v telocvični gymnázia, kde sme dve hodiny hrali volejbal a potom sme sa
presunuli do priestorov lýcea. Tam sme mali tému v rámci, ktorej sme diskutovali, čítali Bibliu a snažili
sa viac spoznať Pána Boha. Tento rok sme aj viac spievali.
Prečo bol tento rok prelomový? V apríli som sa ako obvykle zúčastnila KPM (Konferencia pre
pracovníkov s mládežou) v Žiline, kde som sa zoznámila s jedným dievčaťom z prešovskej mládeže.
Hovorila som jej, ako to u nás vyzerá a ona navrhla, že by mohli prísť ako mládež a pomôcť nám. Tak
sa aj stalo. Dňa 28. apríla navštívili deviati Prešovčania Kežmarok, počas ktorého sme mali
teambuildingový seminár, ktorý nám pomohol naučiť sa viac spolupracovať ako tím a riešiť spoločne
problémy. Po tom nasledovala mládež, v rámci ktorej sme počúvali mnohé svedectvá, ako Pán Boh
menil životy ľudí a že sa skutočne oplatí Jemu odovzdať svoj život. Táto návšteva v nás znova
rozhorela zhasínajúci oheň. Ja osobne som mala možnosť porásť aj na evanjelizačnom anglickom
konverzačnom tábore KECY, kde som znova mohla sledovať a učiť sa od týchto mládežníkov a aj to,
aké projekty je možné realizovať, keď sú ľudia ochotní úplne sa podriadiť Bohu.
Koncom leta sme sa zúčastnili akcie vo Veľkom Slavkove s názvom God´s Talent, v rámci
ktorej sme súťažili v disciplíne volejbal. Vyhrali sme druhé miesto (porazili nás Gurkovci ), čo nám
zabezpečilo postup na Celoslovenskú olympiádu SEM-u v Lazoch pod Makytov, kde sme sa aj 29.
septembra šiesti aj vybrali. Bola to skvelá príležitosť nielen sa navzájom viac spoznať, ale znova
o kúsok porásť vo vzťahu k Bohu. Na tejto olympiáde sme znova získali (veľmi tesne)po skvelom
výkone druhé miesto, na ktoré sme patrične hrdí.
Ďalšou zlomovou udalosťou bola akcia s názvom EXIT-Tour, ktorá sa konala od 15.-20. októbra
v Poprade, kedy postupne šiesti z nás boli súčasťou dobrovoľníckeho tímu. Ide o program, v rámci
ktorého sa na školách robia preventívne prednášky na témy Rodina, Alkohol, Drogy, Pornografia atď.
v spojení s rôznymi ďalšími aktivitami a následným evanjelizačným koncertom. Túto akciu predchádzal
Tréning, kde sme sa učili, ako evanjelizovať, hovoriť vlastné svedectvo a veľa iných vecí. Vďaka tejto
akcii sme mali tú milosť veľmi konkrétne zažiť, ako Pán Boh koná, keď sme ochotní Mu dôverovať.
Netreba zabudnúť, že jednu z prednášok mal aj starý pán Grauman (Dva krát zachránené dieťa),
misionár so svojou manželkou, ktorý je jedným zo zachránených detí pánom Wintonom pred
koncentračnými tábormi. Touto prednáškou nám poslúžil aj na našej mládeži, ktorej sa zúčastnili aj
mnohí ďalší hostia.
Asi najvýznamnejšou udalosťou bola Konferencia SEM-u, ktorá sa 18.novembra konala vo
Veľkom Slavkove. Bolo to prvý krát, čo sme sa ako mládež zúčastnili takejto konferencie a veľmi nás to
posunulo vpred.
Samozrejme sa už tradične konal 2. ročník volejbalového turnaja, na ktorej organizácii sme sa
podieľali. Na záver roka nechýbala ani Silvestrovská oslava, ktorej sa zúčastnili aj hostia zo Šváboviec
pod dozorom našej bývalej kaplánky Vierky Zaťkovej - Pališinovej.
Bol to náročný, ale zároveň aj veľmi krásny rok plný vypočutých modlitieb a nachádzania
ovocia.
Správu pripravila: Lenka Liptáková
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5. Hospodárenie cirkevného zboru za rok 2012
Predložený rozpočet finančného hospodárenia pre tento rok bol zostavený tak, aby sa dosiahol
kladný hospodársky výsledok najmä v zdaňovanej oblasti a tým by sa mohla vo väčšej časti odpísať
strata z roku 2011, ktorá vznikla veľkou investíciou do opravy kúrenia v objekte gymnázia, keďže šlo
o veľký projekt. Zaiste by sa tento predpoklad aj naplnil, keby sa nemuseli okrem plánovaných výdajov
v rozpočte použiť aj finančné prostriedky na opravy objektov, ktoré neboli plánované do rozpočtu pre
tento rok. Po oboznámení sa s touto správou môžete sami zhodnotiť, či časť prostriedkov z kladného
hospodárske výsledku bola použitá efektívne a správne. Rozsah jednotlivých prác plánovaných, alebo
neplánovaných a použitie finančných prostriedkov počas roka je uvedený v stručnom opise, v nižšie
uvedených riadkoch a tabuľkách.
KEŽMAROK
Gymnázium
- Kvôli nevyhovujúcemu technickému stavu svietidiel v telocvični, boli staré svietidla nahradené
novými, kvalitnejšími a úspornými. Celkovo sa vymenilo 6 kusov a zároveň bol vymenený aj ovládací
panel ich zapínania.
Drevený kostol
- Aj v tomto roku bol podporený projekt na opravu strechy kostola z prostriedkov dotácie MK SR na
obnovu pamiatok. Druhou etapou pokračovali práce pri obnove strechy, súčasťou ktorých bola aj
rekonštrukcia bleskozvodov a odkvapového systému. Po odstránení starých šindľov a lát zo
strechy nad kamennou časťou, namontované boli nové laty a položený bol nový ručne štiepaný
šindeľ, ošetrený voči hubám a drevokaznému hmyzu. Upravený bol krov v častiach dažďových
odkvapov, následne sa namontovali nové odkvapové háky, žľaby a zvody. Pri rekonštrukcii
bleskozvodov bolo potrebné celý kostol po obvode obkopať, do zeme uložiť uzemňovaciu
pásovinu, pospájať jednotlivé bleskozvodné zvody a to pre zlepšenie zemného odporu, ošetriť
spojovacie svorky v zemi proti korózií a poškodené vymeniť. Po zasypaní a zhutnení výkopu bol
povrch upravený do pôvodného stavu. Kvôli predĺženiu životnosti Celá strecha bola natretá
ochranným náterom Karbolineum - extra v odtieni palisander / jantár svetlohnedý v pomere 1:1.
Práce boli realizované v mesiacoch júl až október.
- Pravidelná revízia zabezpečovacieho systému, požiarnej signalizácie a hasiacich prístrojov.
Lýceum
- Výmena osvetľovacích telies v kancelárií farského úradu a montáž podružného merača elektrickej
energie.
- Osadenie dvoch oceľových poklopov na kanalizačných šachtách za budovou lýcea.
- Pravidelná revízia zabezpečovacieho systému, požiarnej signalizácie a hasiacich prístrojov.
- Prepojenie zabezpečovacieho systému s objektom dreveného kostola. Prepojovací kábel bol
uložený do zeme, pričom výkopové práce boli súčasťou rekonštrukcie bleskozvodu dreveného
kostola.
Nový kostol
- Revízia zabezpečovacieho systému a hasiacich prístrojov.
- Na podnet niektorých členov zboru bolo urobené ozvučenie pred vstupom do kostola.
- Nakoľko v mauzóleu boli už dlhší čas znečistené a poškodené omietky, preto ich bolo potrebné
v celom rozsahu oškrabať. Tým sa odkryli rôzne praskliny, ktoré sa museli vytmeliť. Taktiež sa
odstránili a následne opravili opadávajúce omietky hlavne nad podlahou. Po zaschnutí omietok
a nanesení penetračného roztoku steny boli natreté dvojitým vápenným náterom. Súčasťou obnovy
mauzólea bola aj rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia.
- Pre opravu vstupných schodov do kostola sme sa rozhodli preto, lebo viac ako polovica z nich sa
postupne uvoľnila. Príčinou bolo, že schodové stupnice boli uložené na stavebnej sutine
vypodložené tehlami, ktoré pôsobením vody a mrazu sa rozpadávali. Preto sa celá časť
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narušených schodov po označení jednotlivých blokov rozobrala, odstránila sa stavebná sutina
a urobil sa základový výkop. Pri výkope sa našiel základový kameň zo stavby kostola, ktorý po
očistení a zdokumentovaní nápisu sa prekryl tvrdenou polystyrénovou doskou, ktorá sa po obvode
zatmelila, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu. Pod schody bol následne urobený betónový základ
spevnený oceľovou sieťou a výstužou. Na takto urobený základ sa bloky schodov uložili na
pôvodne miesto do poterovej zmesi.
- V časti veže kostola bolo namontované nové a hlavne pevné kovové madlo, ktoré zaiste poslúži
hlavne starším ľuďom pri pohybe po schodisku k organu.
- Výmena dvoch okien v sakristii kostola. Okná boli vymenené kvôli možnosti vetrania sakristie.
S oknami boli dodané aj sieťky proti hmyzu.
Objekt fary
- Staré čelné oplotenie s bráničkou bolo nahradené novým umeleckým oplotením. Opravil sa aj
betónový múrik oplotenia. Po očistení múrika a prasklín sa betónové časti natreli penetračným
prípravkom. Praskliny a celý povrch múrika sa upravil pomocou lepidla a sieťky. Na povrchovú
úprava bol použitý marmolit. Súčasťou opravy oplotenia bola aj výmena elektrického vrátnika.
- Na garáži bol urobený dvojitý náter strechy a dažďových žľabov.
- Pre únik plynu z regulátora, ktorý bol poškodený bola nutná jeho výmena. Urobený bol aj servis
kotla ústredného vykurovania.
HUNCOVCE
Bistro
- V spoločenskej sále staré drevené okná boli vymenené za nové euro – okná v pôvodnom členení,
súčasťou bola aj výmena vonkajších a vnútorných parapet a oprava špaliet na oknách po ich výmene.
ĽUBICA
Kostol
- Oprava dažďových žľabov a zvodov
Cultus
- Výmena poškodených dažďových žľabov.
- Pre zotrvanie nájomcu v kultúrnom dome Cultus bola jeho požiadavka na obnovu sály. Preto
sme pristúpili k jej renovácií. Po odstránení starých a poškodených náterov sa steny napustili
penetračným prípravkom. Na takto pripravený podklad stien bola natiahnutá sieťka s lepidlom.
Povrchová úprava je urobená z minerálnej omietky. Poškodené omietky na pilieri javiska boli
odstránené a nahradené sadrokartónom.
Upravená bola aj zámková dlažba pred vstupom do objektu.
Byty- gen. Svobodu 251
- V zrekonštruovaných bytových jednotkách bolo uvedené do prevádzky kúrenie, namontované
boli priestorové termostaty kúrenia a dokončené bolo odvetranie kanalizačných stúpačiek z bytov.
Byty- gen. Svobodu 253
- Vypratanie bytov po Gnebusovi a Kačmarekovej.
- Zlý a nevyhovujúci stav elektroinštalácie v bytovej jednotke p. Mrkvovej nás prinútil
k neodkladnému zámeru rekonštrukcie. V celom byte boli urobené nové rozvody elektroinštalácie,
osadené nové zásuvky a vypínače, nový bytový rozvádzač s istením a vymenil sa prívodný kábel od
merania až k bytu.
STRÁNE POD TATRAMI
Kostol
- Montáž kovového madla pred vstupom do kostola.
RAKÚSY
Materská škola
- Počas prázdnin v mesiaci august bola v tomto objekte urobená rekonštrukcia kúrenia.
Zdemontované staré rozvody kúrenia a radiátory boli nahradené novými. Celkom bolo osadených 15 ks
radiátorov s termostatickými hlavicami. Keďže staré kúrenie bolo na tuhé palivo, nutné bolo vyvložkovať
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komín a rozšíriť plynofikáciu. Ako zdroj vykurovania bol použitý závesný plynový kotol s ohrevom vody
značky Protherm – Panther o výkone 25 kW. Regulácia teploty priestorov je pomocou izbového
termostatu Termolink RC. Nakoľko práce podliehali ohlasovacej povinnosti stavebnému úradu, bola
vypracovaná aj projektová dokumentácia vykurovania a projekt rozšírenia plynofikácie v objekte.
VEĽKÁ LOMNICA
Kostol
- Oprava vežových hodín po zásahu blesku do objektu, výmena hlavných riadiacich hodín
s príslušenstvom, výmena prijímača rádiosignálu a výmena dosky elektroniky v podružnom motorovom
hodinovom stroji. Polovicu nákladov spojených s opravou hradil obecný úrad.
- Oprava poškodenej striešky nad vstupom do objektu.
Bytové jednotky
- Výmena prehnitých odkvapových žľabov a zvodov na vstupnej časti do objektu.
- Oprava poškodenej plynovej prípojky k bytu nájomcu p. Baču.
Nebytové priestory – bývala fara
- Po viacročnom neúspechu prenajať tieto nebytové priestory nám v tomto roku vznikla nádej, že
ich konečne niekomu prenajmeme. Počas polroka prejavilo záujem o nájom týchto priestorov až šesť
záujemcov. No najväčším problémom bolo, že priestory sú značne zdevastované a zapratané rôznym
odpadom, ktorý zanechal predchádzajúci nájomca. Napriek niekoľkonásobným telefonickým urgenciám
a písomným upozorneniam, aby priestory vypratal, odovzdal a vyrovnal dlh za nájom, nestalo sa tak.
Preto sme sa rozhodli za prítomnosti všetkých záujemcov urobiť obhliadku priestorov, aby posúdili
technický stav objektu a aby sa rozhodli, či aj takto nevyprataný a znehodnotený majetok chcú vziať do
prenájmu. Keďže ich stanoviská boli kladné, pristúpili sme k výberu nájomcov. Súhlasili aj s rozdelením
priestorov na viac častí, nakoľko sa jedná o rozsiahlejší objekt. Vybrali sme troch záujemcov a to
jedného autodopravcu, ktorý si prenajal murovanú garáž s prístavbou dvoch miestností, Obecný úrad
Veľká Lomnica si prenajal plechové garáže a ďalší nájomca si prenajal budovu za účelom zriadenia
predajne. Všetci sa zaviazali, že priestory na vlastné náklady vypracú. Najväčší podiel na vyprataní má
práve obec, ktorá poskytla techniku ako aj ľudí zamestnaných na aktivačných prácach.
Prvoradou úlohou bolo urobiť kanalizačnú prípojku k objektu, nakoľko doposiaľ objekt bol napojený
na malý septik, ktorého prevádzka bola veľmi nákladná a ktorý už neplnil svoju úlohu, pretože bol aj
značne poškodený. K získaniu súhlasného stanoviska od prevádzkovateľa kanalizácie na napojenie,
bolo potrebné doložiť projektovú dokumentáciu, ktorej predchádzali meračské práce terénu ako aj
súhlasné stanovisko príslušného stavebného úradu k ohláseniu stavby. Po vyhotovení dokumentácie
a získaní povolení pristúpili sme v mesiaci november k samotnej realizácií. Nakoľko kanalizačné
prípojka je dlhá 119m, potrebné bolo urobiť až šesť kontrolných šácht. Na túto prípojku sme pripojili aj
byty, ktoré doposiaľ boli napojené na starú kanalizáciu.
- Na plechových garážach sme dali namontovať dažďové žľaby a zvody, aby sa voda nehromadila
vo dvore.
- Na budove boli vymenené 4 okná a vchodové dvere, urobil sa elektroinštalačný rozvod, vnútorné
omietky, upravili podlahy, namontovali dve vykurovacie telesá - gamatky. Objekt sa napojil verený
vodovod a plynovod, urobila sa elektrická prípojka s meraním a istením. Opravila sa časť vonkajšej
fasády, časť sokla a vstupné schodisko. Z dvoch strán objektu boli vymenené dažďové zvody a žľaby.
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ROZPIS NÁKLADOV ZA JEDNOTLIVÉ PRÁCE:
Objekt

Popis vykonaných prác

Gymnázium

Rekonštrukcia osvetlenia v telocvični
Oprava strechy
Rekonštrukcia bleskozvodu
Dažďové žľaby a zvody
Reštaurovanie kníh a tlačí - knižnica
EZS prepojenie s DK
Osvetlenie FÚ
Montáž podružného merača elektriny
Oprava mauzólea
Osvetlenie a el. zásuvky mauzólea
Vonkajšie ozvučenie
Oprava vstupných schodov
Výmena dvoch okien v sakristii
Montáž kovového madla – veža
Oprava plotového múru
Výmena el. vrátnika, bránový systém
Náter strechy garáže
Výmena oplotenia
Výmena plynového regulátora
Servis kotla ÚK

1.240,00
29.189,63
1.937,72
1.110,00
5.200,00
122,66
89,60
180,00
415,00
217,24
221,68
3.141,24
900,84
277,50
919,92
243,60
256,65
1.850,00
326,29
122,43

Vnútorné špalety okolo okien
Výmena okien – spoločenská sála

208,03
3.435,84

Oprava dažďových žľabov a zvodov
Oprava dažďových žľabov
Oprava omietok v spoločenskej miestnosti
Elektroinštalačné práce - byt p. Mrkvová
Montáž odvetrania kanalizačných stúpačiek bytov
Priestorové termostaty ÚK – spustenie kúrenia
Náklady s vyprataním bytov Gnebus, Kačmareková

116,40
97,28
2.325,10
1.685,20
238,50
471,02
621,56

Drevený kostol

Lýceum

Kežmarok

Nový kostol

Fara

Huncovce

Bistro
Kostol
Cultus

Ľubica

Byt. jednotky
Gen. Svobodu
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Stráne p. Rakúsy
Tatrami

Kostol
a zvonica
Materská
škola
Kostol
Byt. jednotky

Veľká
Lomnica

Nebytové
priestory
Jilemnického

€

Zábradlie pred vstupom kostola
Projekt kúrenia a plynofikácie
Rekonštrukcia ústredného vykurovania
Rozšírenie plynofikácie
Oprava vežových hodín
Oprava striešky nad vchodom kostola
Oprava dažďových žľabov a zvodov
Oprava plynovej prípojky
Montáž dažďových žľabov a zvodov - garáže
Zhotovenie projektov, merania, povolenia ku kanalizačnej prípojke
Zhotovenie kanalizácie
Napojenie vodovodnej prípojky - vodomeru
Odvoz ropných látok zo septiku
Stavebné úpravy objektu

Spolu v €:
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330,00
846,24
8.996,17
657,78
944,40
181,20
285,36
134,50
281,04
1.104,00
15.193,69
35,04
166,32
14.961,60
101.278,27

V cirkevnom zbore pracovali počas celého roka v trvalom pracovnom pomere traja zamestnanci,
z toho jeden na skrátený úväzok (6 hodinový). Počas roka boli u nás na absolventskej praxi dvaja
absolventi. Jeden absolvoval celú prax 6 mesiacov od 02.04. – 30.09.2012 a druhý len 2 mesiace od
02.07. – 31.08.2012, nakoľko pokračoval v štúdiu na vysokej škole.
Od 01.04.2012 bolo v zbore vytvorené chránené pracovisko a od 01.12. 2012 vytvorené jedno
pracovné miesto na dobu určitú pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 č.5/2004
o službách zamestnanosti, oba projekty sú finančne podporované prostredníctvom ÚPSVaR v Kežmarku.
Lesný hospodár pracoval počas celého roka na základe dohody o vykonaní práce.
V roku 2012 z celkových nákladov na mzdu a odvody pracovníčke knižnice prispieval BÚ VD
Prešov 30% a GBÚ Bratislava 50%.
PREVÁDZKOVÉ A REŽIJNÉ NÁKLADY :
Náklady
Voda
Elektrická energia
Plyn
Telefón, internet
Inkaso
Poistenie
Služba ochrany
Požiarna ochrana
Dopravné náklady
Odvoz odpadu
Revízie
Drobné opravy
Ad. pomôcky
Mzdy
Odvody
Dane
Iné výdaje
Čistiace potreby
Poplatky
Stravné lístky
Známky
Poplatky za
Softvér
Spolu v €:
TECHNICKÉ

Popis
vodné a stočné
zrážková voda
všetky objekty – okrem fary
všetky objekty – okrem fary
farský úrad a fara
fara / plyn, elektrika
budov, zákonné a havarijné auta
EZS - lýceum, drevený kostol a nový kostol
PO - požiarny technik
služobné auto, cestovné, autobus
fara a lýceum
EZS, EPS, PO, elektrorevízie, bleskozvody
servis auta, opravy v objektoch
kancelárske potreby, toner, kopírka
pracovníkov zboru, lesného hospodára
zdravotná poisťovňa, sociálna poisťovňa
z nehnuteľností
vecné a bohoslužobné
exekučne, správne
príplatok zamestnávateľa 55%
poštovné, kolky
vedenie účtov
ostatné služby, školenia, RTVS,
upgrade PÚ, mzdy, SZM – doména, webhosting

A MATERIÁLOVÉ VYBAVENIE:

Nákup
Mraznička - kuchyňa
Koberec – dorast. miestnosť
Stolnotenisová sieťka 2ks
Stojan reprobox 2ks
Sedacia poduška 10ks

NÁKLADY
€
219,00
75,60
41,50
105,00
29,90

PRI RÔZNYCH PRÍLEŽITOSTIACH:

Náklad
Deň matiek
Pingpongový turnaj
Vianočná nádielka detí
Zborový deň
Gratulačné kytice – akcie, životné jubileá
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€
1.764,16
884,50
4.588,43
8.059,28
824,80
2.547,57
1.956,68
147,36
204,00
1.390,85
114,40
1.660,82
410,86
738,83
21.246,83
6.707,74
1.854,51
62,68
58,14
265,35
1.342,78
157,70
75,33
254,60
223,93
57.542,13

€
48,00
20,25
48,72
71,84
123,20

Plynový ohrievač
Skartovač - FÚ
Zálohovací disk 2ks – FÚ
Mikrofón. zostava – Ľubica kostol
Rýchlovarná kanvica – kuchyňa
Garniža – mauzóleum
Notebook – chránená dielňa
Mobilný telefón – FÚ
Sviečky na stromček 3 súpr. - kostoly
Kancelárska stolička spinalis
Spolu náklad v €:

288,00
154,80
204,00
299,00
26,82
15,00
686,67
11,00
60,00
632,64
2.848,93

Pohostenia – koncerty, návštevy zasadnutia
Silvester – dorast
Volejbalový turnaj
Veľkonočné a vianočné pozdravy
Deň detí
Výlet konfirmandov
Výlet do Prahy
Opera Jakub Kray
Konvent TAS
Spolu náklad v €:

36,19
31,48
34,54
127,00
308,90
181,34
387,36
10.630,53
66,63
12.115,98

LESNÉ HOSPODÁRENIE:
Ťažba drevnej hmoty v LHC Spišská Belá – lokalite Strážky, kat. území Kežmarok bola
vykonaná v poraste 394 10 len v obmedzenom rozsahu, šlo prevažne o odstránenie vývratov
v celkovom objeme 18m3 a to formou samovýroby. Za vyťažené drevo sme prijali 57,53 €.
Na jarné zalesňovanie bolo zakúpených 6750ks sadeníc stromčekov v celkovej sume 1187,13
€. Všetky sadenice boli vysadené v poraste 390 10, z toho 4500ks smreka obyčajného, 1500ks
smrekovca opadavého, 400ks buka lesného a 350ks borovice lesnej. Celkové náklady na výsadbu
stromčekov boli v sume 1350,00 €. V uvedenej lokalite sme robili celoplošné vyžínanie okolo mladých
porastov a to konkrétne v poraste 390 10 a 390 30 na výmere 3,00ha a poraste 394 30 na výmere
1,50ha v celkovej sume 985,50 €. Porasty 394 30 o výmere 0,80ha a 390 11 o výmere 3,00ha boli
ošetrené cervakolom proti obhrýzaniu stromčekov lesnou zverou v sume 190,00 €.
V LHC Vysoké Tatry, katastrálnom území Tatranská Lomnica – lokalite Pod Fľakom, porast
1408 bola náhodná ťažba v objeme 24,00m3 drevnej hmoty. Drevo po stiahnutí na skládku bolo
odpredané za sumu 755,80 €. Náklady spojené s ťažbou boli v sume 360,00 €. Po tejto ťažbe sa celý
porast upratal od haluziny v objeme 116m3, cena prác predstavuje čiastku 250,56 €. V uvedenom LHC
na poraste 1408 30 o výmere 1,71ha a poraste 1409 o výmere 1,30ha bolo urobené vyžínanie okolo
porastov v celkovej sume 659,19 €. Ďalej porast 1408 30 o výmere 0,95ha bol ošetrený proti obhrýzaniu
stromčekov lesnou zverou v sume 47,50 €.
Aj napriek všetkým opatreniam pri ochrane mladých porastov, dochádza často k ich veľkému
poškodzovaniu a to lesnou zverou. Je fakt, že táto zver je značne premnožená a zdá sa, že pomaly
a isto sa stáva odolnou voči chemickým náterom. Neraz možno vidieť celé čriedy ako sa zdržujú
v týchto mladých porastoch najmä v zimnom období. Preto sa musia celé časti poškodených plôch
opätovne vysádzať, čím vznikajú opakované náklady na dané porasty.
Jednotlivé náklady na pestovateľskú a lesnú činnosť v oboch LHC boli nasledovné:
Cena bez DPH v €

- ťažba, približovanie a spracovanie dreva
- upratovanie haluziny
- zalesňovanie
- nákup sadeníc
- vyžínanie plôch
- ochrana porastov proti zveri
Spolu náklad:
Výnos spolu za oba LHC

360,00
250,56
1.350,00
1.187,13
1.644,69
237,50
5.029,88
813,33
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Počas mesiacov júl – október 2012 bol v našich lesoch vykonaný štátny dozor za účelom
plnenia si povinností vyplývajúcich z LHP prostredníctvom Obvodného lesného úradu v Kežmarku.
Predmetom kontroly bolo sledovanie zákonných termínov zalesňovania, vykonávanie prerezávok
a prebierok podľa LHE, kontrola objemu ťažby v jednotlivých porastoch nad 50 rokov ku koncu roka
2011, grafická evidencia porastov, súhlas na ťažbu vedenú na predpísanom tlačive a archivácia tlačív
vyplňovaných podľa predtlače. Kontrolou bolo zistené, že z celkového predpísaného etátu 376m3 ťažby
bolo zaevidovaných 422m3. Prekročená ťažba predstavuje kalamitné a poškodené drevo hmyzom.
Kontrolou neboli prijaté žiadne opatrenia. Z uvedenej kontroly je urobený Záznam č. 19/2012/KK.
V roku 2012 z lesných pozemkov vložených na hospodárenie do Pozemkového spoločenstva družstva Ľubica bol vyplatený výnos v podiele na celkovom zisku v sume 568,18 €.
Hospodárenie na lesnom majetku v správe zboru v ťažobnej a pestovateľskej činnosti počas
roku 2013 bude pokračovať podľa LHP (lesného hospodárskeho plánu) platného od roku 2009
nasledovne:
LHC – Spišská Belá - lokalita Strážky
ŤAŽOBNÁ ČINNOSŤ: Predpokladaná ťažba 200m3 drevnej hmoty – náhodná ťažba. Z toho 100m3
v poraste 394 10, 50m3 v poraste 392 a 50m3 v poraste 393. Predpokladané náklady na ťažbu 2.986,- €.
PESTOVATEĽSKÁ ČINNOSŤ:
Zalesňovanie na výmere
Vyžínanie na výmere
Prerezávky na výmere
Upratovanie haluziny
Ochrana proti obhrýzaniu zverou na výmere

1,00 ha
5,00 ha
5,10 ha
200,00 m3
3,50 ha

Predpokladané náklady na pestovateľskú činnosť 6.101,- €. Príjem z predaja drevnej hmoty 10.000,- €
LHC – V. Tatry lokalita V. Tatry – Fľak
ŤAŽOBNÁ ČINNOSŤ: Predpokladaná ťažba 150m3 drevnej hmoty (podkôrny hmyz, vietor). Predpokladané
náklady na ťažbu 1.500,- €.
PESTOVATEĽSKÁ ČINNOSŤ:
Zalesňovanie na výmere
Vyžínanie na výmere
Prerezávky na výmere
Upratovanie haluziny
Ochrana proti obhrýzaniu zverou na výmere

0,50 ha
1,50 ha
26,02 ha
150,00 m3
1,50 ha

Predpokladané náklady na pestovateľskú činnosť 9.330,- €. Príjem z predaja drevnej hmoty 7.500,- €.
Skutočný hospodársky výsledok za oba hospodárske celky bude závislý od rozsahu náhodnej ťažby
a ceny dreva v roku 2013.
Celkové výnosy a náklady z hospodárenia na lesnom majetku v oboch hospodárskych celkoch
sú zapracované do rozpočtu na rok 2013.
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OSTATNÉ NÁKLADY:
Účel
Ofery
Príspevok

Gen. podporoveň, teológov, vzdelávanie, Svetový luteránsky zväz
Dištriktuálny príspevok
Seniorálny príspevok
Misia v Zambii
Evanjelická materská škôlka Švábovce
GBÚ – publikácie
Náklady na lesnú činnosť

Lesné hospodárenie
Zborový list
Nákup kníh, predplatné časopisov, plagáty, kresťanská literatúra, vstupenky
Propagačné materiály – spolufinancovanie projektu DK - UNESCO
Tvorba zákonných rezerv
Tvorba sociálneho fondu
Náhrada príjmu za nemoc
Odpisy hmotného majetku
Spolu náklad v €:

€
350,00
496,98
1.810,16
800,00
100,00
100,00
5.029,88
1.501,50
4.571,82
806,45
1.707,77
26,38
111,24
3.810,48
21.222,66

Pre rok 2012 boli vypracované a podané žiadosti na Ministerstvo Kultúry SR celkom tri žiadosti
z dotačného systému, v ktorých sme žiadali finančné prostriedky na opravu fasády lýcea, opravu
strechy dreveného kostola a na uvedenie premiéry a reprízy opery Jakub Kray. Podporené boli dva
projekty a to konkrétne projekt v programe:
1. Obnovme si svoj dom - podprogram 1.2. Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového
kultúrneho dedičstva - pokračovanie v oprave strechy dreveného kostola sumou 30.000,- €
4. Umenie - podprogram 4.2.1. Podpora vzniku, uvádzania a šírenia pôvodnej tvorby - uvedenie
premiéry a repríza opery Jakub Kray sumou 5.500,- €.
Nepodporený bol projekt na opravu fasády lýcea. Na oboch projektoch sme sa podieľali
finančnou čiastkou minimálne piatich percent z celkového rozpočtu projektu.
VÝNOSY CIRKEVNÉHO ZBORU TVORILI NASLEDOVNÉ POLOŽKY:
Výnosy – Príjmy
Milodary od členov zboru
Ofery
Cirkevný príspevok (cirkevná daň)
Predaj cirkevnej literatúry
Príjem z oferníkov
Úroky z vkladov
Preplatky - (služby, ostatné)
Za zvonenie (rok 2012)
Milodar - vstupy do kostolov
Milodary od turistov
Milodar na knižnicu - vstupy a materiály
Ostatné milodary

€
5.778,87
6.728,83
4.294,00
1.071,61
43,61
764,82
2.540,80
60,00
26.839,10
196,00
3.824,42
6.329,74
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Príjem za prenájom bytov, nebytových priestorov, pôdy
Príspevok MK SR - Dotačný systém 2012
Obce a samosprávy
Príspevok na mzdu pracovníčky knižnice (VD + GBÚ)
Herman – Nirman - Stiftung (Nemecko)
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku
Príjem z lesného hospodárenia
ÚPSVaR Kežmarok
Príjem z akcií v zbore
Účastnícke poplatky pri akciách v CZ
Výnosy spolu v €:

122.714,67
35.500,00
2.472,20
5.937,79
5.200,00
1.711,59
1.382,51
11.206,15
494,70
1.641,50
246.732,91

Pohľadávky cirkevného zboru nesplatené k 31. 12. 2012:

21.536,85

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

Záväzky cirkevného zboru nesplatené k 31. 12. 2012:

-38.667,99

dodávatelia prác a služieb došlé faktúry, nevyčerpané dovolenky zamestnancov
za rok 2012, nevyplatené mzdy za 12. mesiac 2012, odvody do SP a ZP za 12.
mesiac 2012, daňový úrad – rozdiel dane a daňového bonusu

Rozdiel pohľadávok a záväzkov k 31.12.2012:
STAV HOSPODÁRENIA ZA ROK 2012:
Celkové výnosy zboru
Celkové náklady zboru
Hospodársky výsledok
STAV FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
Pokladňa 1
Pokladňa 2
Ceniny
Bežný účet Tatra banka
Terminovaný vklad 3 - ročný
Terminovaný vklad 2 - ročný
Dlhopisový fond 3 - ročný
Spolu financie:

-17.131,14

€
246.732,91
195.007,97
51.724,94
K

31. 12. 2012

€
2.749,06
2.337,43
662,50
31.541,43
20.000,00
20.000,00
30.000,00
107.290,42

Účtovné doklady za rok 2012 boli kontrolované dňa 19.01.2013 už novozvolenou revíznou
komisiou, ktorá v tomto zložení pracuje v zbore od 17. júna 2012, a to sestrami Martinou Božekovou,
Ing. Vierou Hanudeľovou a Slávkou Jančuškovou. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.
Účtovníctvo počas celého roka viedla sestra Anna Štecová, pokladňu sestra Erika Szabová.
Zborové presbyterstvo predkladá konventu tento návrh plánovaných úloh na rok 2013:
Kežmarok
- Nový kostol
- vstup – fasáda
- výroba vyšších kľakadiel pred oltárom
- mauzóleum – exteriér fasáda
- lýceum
- reštaurovanie tlačí
- fara
- dokončenie rekonštrukcie pivničných priestorov
- Hotelová akadémia - rekonštrukcia osvetlenia v telocvični
- oprava sociálneho zariadenia
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V. Lomnica

Huncovce
Rakúsy
Ľubica

- oprava podláh v telocvični
- kostol
- osekanie sokla a celoobvodový výrez dlažby v interiéri
- byty
- oprava odkvapov
- nebytové priestory Jilemnického ul. bývalá fara
- pokračovanie v oprave nebytových priestorov
- Bistro
- oprava fasády
- oprava strechy dvorová časť
- materská škola
- výmena okien
- Cultus
- náter strechy nad bytmi, uličná časť
- rekonštrukcia bytovej jednotky po Kempiakovi
- rekonštrukcia bytovej jednotky po Gnebusovi

Z týchto navrhnutých prác budú do výšky rozpočtu realizované tie, ktoré budú počas roka
vybrané ako prioritné.
Taktiež pre rok 2013 boli podané žiadosti pre získanie finančných prostriedkov z dotácie
Ministerstva kultúry SR pomocou nasledovných projektov:
Program 1. Obnovme si svoj dom
- podprogram 1.2: Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
- pokračovanie v oprave fasády lýcea, výmena okien a dverí
- pokračovanie v oprave strechy dreveného kostola
Ďalej cez nadáciu VÚB boli podané projekty na:
- dokončenie výmeny okien, dverí a fasády lýcea
- reštaurovanie kníh v lyceálnej knižnici
Na objektoch v správe zboru sa budú aj v tomto roku vykonávať pravidelné revízie vyhradených
technických zariadení prostredníctvom zmluvných partnerov, v prípade zistených nedostatkov ich
odstraňovanie.
Ďalej hospodársky výbor predkladá zborovému konventu rozpočet na rok 2013, ktorý zborové
presbyterstvo odporúča konventu na schválenie.
Správu vypracoval Ján Scholcz, kurátor a správca cirkevného majetku

6. Správa o činnosti Lyceálnej knižnice za rok 2012
Lyceálna knižnica bola nepretržite v prevádzke počas celého roka 2012. Jediným stálym
zamestnancom v knižnici zostáva naďalej p. Slavíčková. Od 1. 3. - 31. 8. 2012 bola v knižnici
prostredníctvom Úradu práce na tzv. absolventskú prax, 20 hod týždenne t.j. 4 hod denne zamestnaná
sl. Miroslava Laufová. Od 1. 12. 2012 je zamestnaná prostredníctvom úradu práce p. Bekešová, tento
pracovný projekt je na 2 roky. 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 bádateľom 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.
 Vybavovanie korešpondencie - písomné dopyty bádateľov z domova i zo zahraničia,
prostredníctvom e-mailovej pošty, vykonávala p. Slavičková.
 Katalogizovanie duplikátov a multiplikátov, ktoré sa nachádzajú v expozičnej miestnosti a aj vo
Veľkej knižnici. Táto činnosť sa vykonáva priebežne počas celého roka, nakoľko je to dlhodobejšia
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záležitosť.
Katalogizácia darovaných kníh, vykonávala p. Slavičková.
Prepisovanie katalogizačných záznamov do elektronickej formy, vytlačenie a úprava do formátu
katalogizačného papierového lístka, triedenie podľa abecedy, vykonávala sl. Miroslava Laufová.
Výber a súpis tlačí 16. storočia v rozsahu 50 zväzkov na štúdium pre Slovenskú národnú knižnicu
v Martine, ktorá pracuje na katalógu tlačí 16. storočia. Všetky práce spojené s preberaním tlačí,
zmluvy o výpožičke, spätná kontrola a uloženie do fondu vykonala p. Slavičková.
O čistotu a poriadok v Lyceálnej knižnici, resp. v celej budove lýcea sa starala p. Slavičková a sl.
Laufová, takisto všetky práce spojené s jarným a jesenným upratovaním, umývanie okien,
starostlivosť o kvety a pod. vykonávala p. Slavičková a sl. Laufová.

Aj v roku 2012 prispela nemecká nadácia Hermann-Niermann-Stiftung z Düsseldorftu na
reštaurovanie kníh, a to sumou 5200,- €, za čo sme dali reštaurovať 7 historických tlačí a rukopisov a 3
pergamenové listiny. Výber kníh, vybavenie potrebných tlačív a dokumentácie, zabezpečenie
reštaurovania v Slovenskej národnej knižnici v Martine zabezpečila p. Slavíčková. Začiatkom januára
sme dostali prísľub na dotáciu v tej istej výške 5200,- € aj na rok 2013.
V roku 2012 sme zaregistrovali 30 nových bádateľov, ktorí pravidelne chodili študovať do
prezenčnej študovne, mnohí z nich navštívili knižnicu viackrát. Tento rok môžeme opäť potvrdiť trend z
predchádzajúceho roka a to, že väčšinu bádateľov tvoria študenti vysokých škôl zo Slovenska, ale
samozrejme, že k nám chodia aj naďalej bádatelia zo zahraničia - Nemecko, Rakúsko, Poľsko,
Maďarsko, naposledy sme mali viackrát bádateľa z Malty atď.
V roku 2012 sa za vstupné od návštevníkov, milodary, za predaj publikácií a rôzneho
propagačného materiálu vyzbieralo 3824,42 €, čo je o čosi viac ako je priemer. Väčšinu návštevníkov
tvorili organizované školské skupiny, či už stredoškoláci, vysokoškoláci alebo základné školy z celého
podtatranského regiónu, ale aj z Košíc, Prešova, Banskej Bystrice atď. Odhadujeme okolo 4000
návštevníkov z celého sveta, pretože okrem hostí z Nemecka, Rakúska, Maďarska, Poľska, Česka sme
mali aj hostí z USA, Kanady, Anglicka, Írska, Ukrajiny, Fínska, Švédska, ale aj z Talianska, Izraela a
Japonska.
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.
Lyceálnu knižnicu v roku 2012 navštívilo aj niekoľko významných osobností. Veľký obdiv
knižnici vyjadril pri svojej návšteve belgický veľvyslanec a takisto americký veľvyslanec, ktorý tu bol už
druhý krát, počas svojho krátkeho pôsobenia na Slovensku. Aj v tomto roku sme sa podieľali na
spoločných projektoch, napr. v spolupráci so SNK Martin, na katalogizácii tlačí 16. storočia. 27. apríla
2012 sa konala na kežmarskom hrade odborná konferencia „Poľská rodina Lasky a Kežmarok.“ Na tejto
konferencii sa zúčastnila a svojou odbornou prednáškou „Alchýmia v Kežmarku“ prispela p. Slavičková.
Z tejto konferencie, na ktorej prednášali odborníci zo Slovenska aj Poľska, bol vydaný tlačou zborník,
ktorý je tiež dobrým spôsobom propagácie a zviditeľnenia knižnice. Čo sa týka kvality a rozsahu služieb
poskytujeme porovnateľný štandard, v rámci našich možností, so SNK v Martine a UK v Bratislave.
Lyceálna knižnica stále nie je dotovaná štátom, a tak aj naďalej všetky náklady spojené s
prevádzkou hradí Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok. Nadácia VUB podporuje rôzne aj
kultúrne inštitúcie, a tak sa Lyceálna knižnica uchádza o dotáciu na reštaurovanie kníh, opravu fasády
lýcea, výmenu okien a dverí v dvoch samostatných projektoch, ktoré vypracovala p. Slavičková. Či tieto
projekty nadácia podporí uvidíme v roku 2013. Knižnica je stále atraktívna pre istú časť verejnosti a tí,
ktorí už u nás boli, odchádzali spokojní s našimi službami, o čom svedčia zápisy v kronike návštev.
Správu vypracovala Katarína Slavíčková, poverená riadením Lyceálnej knižnice v Kežmarku

34

7. Štatistický prehľad o pohybe ľudnatosti v zbore za rok 2012
muži /
chlapci
1.

Krsty:

2.

Konfirmácia:
Večera Pánova:

3.

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

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

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

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

12.

Počet členov cirk. zboru:
Priemerná účasť na SB:

13.

ženy /
dievčatá

Spolu
2012
17

Spolu
2011
16

Spolu
2010
7

11

6

2/9

2/4

4
411

4
769

8
1180

5
1169

9
1162

277
11
101
13
6
2
1

478
26
206
23
28
8
0

755
37
307
36
34
10
1

922
28
123
40
50
5
1

930
29
102
36
52
8
4

6
0
1
0
0
12
44 žiakov

7
1
4
0
0
12
55 žiakov

7
1
2
1
0
11
56 žiakov

759

753

745

179

173

171

130
21
11
17

125
20
9
19

127
18
9
17

3 krížne
0
1
0
0
6 mužov

0
0
6 žien

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

Kežmarok:
Ľubica:
Veľká Lomnica:
Domov dôchodcov:
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Priemerná účasť na:
detské služby Božie
adventné večierne:
adventný modlitebný týždeň:
pôstne večierne:
pôstny modlitebný týždeň:
biblické hodiny pre dospelých:

14.

10
27
32
33
34
20

9
34
38
27
40
20

7
28
35
35
46
19

Štatistický prehľad vypracoval Roman Porubän, zborový farár v Kežmarku
Počet evanjelikov augsburského vyznania v jednotlivých mestách a obciach patriacich pod
správu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok
pri sčítaní obyvateľstva v roku 2011
Mesto, obec
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kežmarok
Veľká Lomnica
Huncovce
Mlynčeky
Stráne pod Tatrami
Rakúsy

počet
evanjelikov

674
62
23
12
11
8

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mesto, obec

počet
evanjelikov

Ľubica
Tvarožná
Vrbov
Žakovce
Vlkovce
Abrahámovce

90
2
12
11
1
6

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