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prečítaná na výročnom zborovom konvente Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok, ktorý sa konal 
5. februára 2012 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 3,7-13 
 

7Anjelovi zboru filadelfskému napíš: Toto hovorí Svätý a Opravdivý, ktorý má kľúč Dávidov, ktorý otvára tak, že 
nikto nezatvorí, a zatvára tak, že nikto neotvorí: 8poznám tvoje skutky. Ajhľa, otvoril som ti dvere, ktoré nikto nemôže 
zatvoriť, lebo hoci máš malú moc, predsa si zachoval moje slovo a nezaprel si moje meno. 9Ajhľa, dám ti zo satanovej 
synagógy tých, čo hovoria o sebe, že sú Židia, a nie sú, ale klamú. Prinútim ich, aby prišli, klaňali sa ti až k nohám a 
spoznali, že som si ťa zamiloval. 10Keďže si zachoval moje slovo o trpezlivosti, aj ja ťa uchránim pred hodinou pokušenia, 
ktorá má prísť na celý svet skúšať obyvateľov zeme. 11Čoskoro prídem! Drž to, čo máš, aby ti nikto nevzal veniec! 12Kto 
zvíťazí, toho urobím stĺpom v chráme svojho Boha, takže už nikdy nevyjde, a napíšem naň meno svojho Boha, meno mesta 
svojho Boha, nového Jeruzalema, zostupujúceho z neba od môjho Boha, i moje nové meno. 13Kto má uši, nech počuje, čo 
Duch hovorí cirkevným zborom! 
 

 
 
 

 Slová, ktoré sme si prečítali, Pán Ježiš Kristus adresuje mestu Filadelfii. Keď povieme slovo 
Filadelfia, tak ako prvé sa nám v mysli objaví piate najväčšie mesto v  Spojených štátoch amerických 
a hlavné mesto Pensylvánie. Aj keď toto mesto patrí medzi najstaršie a historicky najvýznamnejšie 
mestá v USA, napriek tomu v našom prečítanom texte nie je reč o tomto meste. Toto mesto vzniklo 
okolo roku 1682 a to znamená, že Ježiš Kristus nemohol svoj list adresovať tomuto mestu 
prostredníctvom zjavenia Jánovho, keďže ešte neexistovalo a americký kontinent nebol objavený. 
 O akej Filadelfii je reč v našom prečítanom texte? Bolo to maloázijské mesto, ktoré ležalo na 
hraniciach Lýdie a Frýgie. Jeho poloha sa nachádzala v seizmickej oblasti, kde dochádzalo k častým 
zemetraseniam, ako to zaznamenal grécky geograf Strabó. V mene tohto mesta je ukryté aj priezvisko 
samotného zakladateľa. Bol ním pergamonský kráľ Attala II., ktorý mal prímenie Filadelfos. A tak v roku 
159 – 138 pred narodením Ježiša Krista založil toto mesto. V 17. roku nášho letopočtu postihlo 
Filadelfiu veľké zemetrasenie, ktoré ho úplne zrovnalo so zemou. Rímsky cisár Tibérius dal ho nanovo 
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vybudovať a urobil z neho impozantné – veľkolepé mesto. Starí historici o ňom hovorili ako o „Malých 
Aténach“, čím chceli zdôrazniť jeho pôvab a krásu. Dnešný názov mesta je ALASEHIR (načervenalé 
alebo začervenané mesto) a stojí na mieste starobylej Filadelfie spomínanej v knihe Zjavenia Jánovho. 
 Filadelfia! Čo znamená toto slovo? Mnohí možno poznáte jeho grécky preklad. Je ním „bratská 
láska“ alebo „milovanie bratstva“. Pergamonský kráľ Attala II. na rozdiel od iných panovníkov mal 
úprimne rád svojich bratov, a preto dostal aj prímenie – Filadelfos. V tomto meste vznikol i cirkevný 
zbor. To znamená, že tu žili kresťania. Dnes je to jediné mesto zo siedmich cirkevných zborov spomedzi 
Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tyatíry, Sárd a Laodikey, v ktorom žijú kresťania.  
 Čo je však zvláštne na tomto maličkom cirkevnom zbore. Pán Ježiš kresťanom žijúcim vo 
Filadelfii nič nevyčíta, ako to robí pri ostatných cirkevných zboroch s výnimkou Smyrny. Naopak, 
kresťanov žijúcich v tomto meste chváli. Prečo? Pretože títo ľudia žili v pokání. Modlili sa, aby Ježiš bol 
vždy v ich strede, čítali si Božie slovo, snažili sa podľa neho žiť a keď niekto zhrešil – čo vieme, že 
všetci hrešíme, tak sa kajal, pretože si uvedomoval, ako je dôležité žiť v Božej milosti a nevypadnúť 
z nej. Toto spoločenstvo kresťanov si navzájom pomáhalo a zároveň jeden druhého povzbudzovali vo 
viere. Keď videl Pán Ježiš tento maličký cirkevný zbor, tak je ním potešený a nešetrí pochvalou 
a zasľúbeniami. Kresťania žijúci vo Filadelfii, boli skutočne ľuďmi, ktorí milovali svojich bratov. 
Nepozerali sebecky len na svoj prospech, ale predovšetkým mali na mysli prospech toho druhého.  
 A tak si položme otázku: Aká je kežmarská filadelfia? Ako vyzerá bratská láska v našom 
cirkevnom zbore? Ako vyzerá naše bratské spolunažívanie? Žijeme v pokání, aby sme medzi sebou 
navzájom mohli žiť v bratskej láske? Tam, kde niet pokánia, tam nemôže byť prítomná ani bratská 
láska. Tam, kde niet pokánia, nemôžu fungovať dobré vzťahy. Kde niet pokánia, tak tam nevidíme 
potrebu byť milosrdnými samaritánmi, nevidíme potrebu pomoci druhým ľuďom. Kde niet pokánia, tam 
vládne zahľadenosť do seba a egoizmus. Človek si vtedy myslí, že vlastní patent na rozum a uzurpuje 
si všetku pravdu pre seba.  

Áno, takto fungovali vo svete mnohí diktátori, a tak funguje svet i v dnešnej dobe, možno 
v iných kontúrach a obrazoch, ale spoločným menovateľom tejto biedy je, že sa ľudia vzdialili Bohu, 
pretože nechcú činiť pokánie, nechcú svoj život žiť v mantineloch Božích prikázaní. Z toho pramení 
morálna kríza, ktorú vnímame v celom svete i v našej spoločnosti a dokonca neraz aj v cirkevnom 
zbore. Aká je teda naša filadelfia? Ako vyzerá naša  bratská láska v praktickom živote a v živote nášho 
cirkevného zboru. To sú dôležité otázky, ktoré je potrebné si položiť nielen vtedy, keď sa v cirkvi koná 
výročný zborový konvent, ale ktoré je potrebné si klásť ustavične. Pochválil by aj nás Pán Ježiš, tak ako 
pochválil cirkevný zbor vo Filadelfii? 

A za čo ich chváli? „Hoci máš malú moc, predsa si zachoval moje slovo a nezaprel si moje 
meno.“ Zachovávať Božie slovo a priznávať sa vo viere k Trojjedinému Pánu Bohu: Otcu, Synu i Duchu 
Svätému, to je to základné, čo niekedy sľubovali pri Krste Svätom naši rodičia a krstní rodičia, ale 
rovnako čo sme my sami sľubovali pri svojej konfirmácii. Toto je dôležitý základ kresťanského života, na 
ktorom je potrebné budovať svoj osobný život i život spoločenstva cirkvi. Bez poznania a zachovávania 
Božieho slova sa nedá veriť, bez toho sa nedá druhým slúžiť, bez Božieho slova nemôžeme prinášať 
ovocie viery v skutkoch lásky, bez toho nie je možné milovať svojich bratov a sestry – to znamená, že 
bez poznania Božieho slova nie je možné vytvoriť spoločenstvo filadelfie – spoločenstvo bratskej lásky, 
bez Božieho slova nemôže cirkev a cirkevný zbor duchovne rásť a meniť sa k obrazu Božiemu. 

Pán Boh nám otvoril svoje dvere, otvoril nám priestor, ktorý nám dáva k dispozícii. Dnes sa 
chceme pozrieť na to, ako sme tento priestor, tento čas milosti v uplynulom roku využili a ako ho 
môžeme využiť v novom čase. Ak Pán Boh hovorí, že nám otvoril dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť, 
pretože jedine On má od nich kľúče – tak to je obraz veľkej Božej milosti, veľkých možností, ktoré sa 
nám ponúkajú, aby sme pod Jeho vedením, v súlade s Jeho slovom slúžili v tomto čase a priestore 
všade tam, kde nás On posiela a kde má pre nás pripravené miesto služby. A ja som rád, že takýchto 
ochotných služobníkov máme aj v našom cirkevnom zbore. Nad mnohými by mohli zaznieť tie 
pochvalné slová Pána Ježiša Krista, ako zazneli cirkevnému zboru vo Filadelfii. A rovnako som rád, že 
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Duch Boží skrze Božie slovo pracuje na ďalších ochotných spolupracovníkoch, o ktorých ešte možno 
ani dnes nevieme, ale máme nádej, že budú, že prídu. 

Otvorené dvere, to je veľký potenciál. A týmto obrazom chce nám byť povedané, že i v tomto 
cirkevnom zbore tento potenciál existuje. To tu jednoducho je. Niekde je už zobudený, niekde ešte 
drieme a je ho potrebné prebrať k životu. Ešte nie všade Božie slovo padlo do úrodnej pôdy, a tak 
zobudilo ochotných pracovníkov, ktorí by chceli tomuto cirkevnému zboru ako svojej rodine pomôcť, 
pretože práce na vinici Pánovej je veľa a pracovníkov málo. A práve tu si uvedomujem skutočnosť, že 
nie my robíme veľké veci, ale Boh ich robí cez nás, cez svoje slovo, ktoré nás aktivizuje, aby sme sa 
zaujímali o tento cirkevný zbor, aby nám nebol ľahostajný jeho život a chod.  

Pán Ježiš aj cirkevnému zboru vo Filadelfii povedal, že má malú moc, a predsa zachoval Božie 
slovo a nezaprel Jeho meno. Nie my to dokážeme, nie naše ľudské sily, ale Božia moc a Božie slovo, 
ktoré koná cez nás, keď mu to dovolíme. Vtedy sa uplatňuje pravda slov z listu Židom, že slovo Božie 
„je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha, 
kĺbov a špikov a je schopné posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca (Žid 4,12).“  

Vďaka Bohu, že i v uplynulom roku mohlo k nám toto slovo znieť, mohlo nás posúvať dopredu, 
aby tak Boh mohol cez nás konať na bohoslužbách, biblických hodinách, na nedeľnej besiedke, 
doraste, v diakonii, v službe kostolníka, kantora, kurátora, sprievodkýň či v akejkoľvek inej službe, ktorú 
sme s vďakou za spasenie prijali na svoje plecia a z ktorej plynie pre nás požehnanie. 

Pán Ježiš svoj list do Filadelfie začína tými istými slovami, ako začínal v iných cirkevných 
zboroch Malej Ázie: „Poznám tvoje skutky.“ Týmto slovným spojením Ježiš väčšinou niekomu niečo 
vytkol. No po týchto slovách zaznieva pochvala: „Hoci máš malú moc, predsa si zachoval moje slovo 
a nezaprel si moje meno.“ Malá sila môže znamenať, že cirkevný zbor vo Filadelfii nemal možno nejaké 
výrazné osobnosti – jednotlivcov, ktorí by ovplyvňovali verejný život v tomto malom mestečku. Zrejme to 
boli len obyčajní a jednoduchí ľudia. Ale práve v slabosti zboru sa môže ukázať, aký je Boh silný. 
A o tom nám krásne hovorí aj text na rok 2012: „Moja moc sa v slabosti dokonáva (2K 12,9).“ 
 Boh nám otvára dvere. Tento obraz je poukazom na to, že On otvára dvere nielen do kráľovstva 
Božieho, ale otvára dvere aj k srdciam ľudí. Bez Neho to nejde. Častokrát sa snažíme šíriť evanjelium, 
ale vynechávame z toho Ježiša Krista. Vieš čo Pane Ježiši, my budeme pracovať a Ty sa len prizeraj. 
Ale toto Ježiš nechce. Veď On je predsa tá sila, ktorá mení človeka. My máme malú moc. A preto si 
zoberme príklad z filadelfského cirkevného zboru. Oni chceli byť len neužitočnými služobníkmi, ktorí 
vykonali to, čo mali vykonať. A vtedy Ježiš požehnal práci, priznal sa k nim a otvoril dvere k srdciam 
ľudí, aby sa mnohí pridávali k cirkevnému zboru vo Filadelfii. Dokonca aj spomedzi Židov, ktorí predtým 
prenasledovali kresťanov. Filadelskí sa spoľahli na Boha a Boh im otvoril cestu. Skúsme to aj my, aby aj 
nám Boh otvoril cestu k srdciam, ktoré sú doposiaľ zatvorené a takých je dosť i v našom cirkevnom 
zbore. My nemáme kľúče od dverí, ale Ježiš ich má ako ten, ktorý má všetku moc i vládu.   
 Otvorené dvere, to je možnosť prinášať evanjelium Ježiša Krista o záchrane hriešneho človeka. 
Otvorené dvere, to je možnosť počúvať Božie slovo, vzdelávať sa v ňom a nechať sa ním meniť. 
Otvorené dvere sú tu pre nás i v novom roku. A tak aj my môžeme počítať s nemožným. Hoci máme 
malú moc, Božia moc sa práve v slabosti dokonáva.  

Vo Filadelfii sa udomácnila aj satanova zberba, ktorá komplikovala život kresťanom. Aj dnes 
môžeme vnímať tú skutočnosť, ako rôznym spôsobom sa udomácňuje satanova moc v ľuďoch. 
Môžeme vnímať, ako nám takíto ľudia strpčujú život. Za čím všetkým sa satanova moc skrýva? Tu 
netreba hľadať čerta s kopytami, stačí keď sa pozrieme na rozvrátené rodiny, na skorumpovanú 
spoločnosť, na ľudí, ktorí okrádajú všetkých nás prostredníctvom rôznych tendrov, štátnych zákaziek. 
A to všetko má negatívny dopad na chod spoločnosti, na zamestnanosť, na sociálne istoty na 
jednotlivca ako som ja a ty. Mnohí sa zapredali satanovej moci a stali nástrojmi v jeho rukách, v rukách 
akejsi Gorily, ktorá sa tu prezentuje ekonomickou mocou.  
 Ale Pán Ježiš hovorí pozoruhodné slová, ktorým sa nám nechce ani veriť. On má ešte väčšiu 
moc. „Ajhľa, dám ti zo satanovej synagógy tých, čo hovoria o sebe, že sú Židia, a nie sú, ale klamú. 
Prinútim ich, aby prišli, klaňali sa ti až k nohám a spoznali, že som si ťa zamiloval.“ Kristus má kľúče aj 
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od ich srdca, a preto môžeme mať nádej i pre tých, ktorí sa poddali stanovej moci. Veď sa len pozrime 
na prenasledovateľa Saula, z ktorého sa stal apoštol Pavel na ceste do Damašku. Zmena je možná, ak 
budeme o ňu prosiť a ak sa za ňu zasadíme ako Boží ľud. Na to pamätajme aj pri parlamentných 
voľbách. Nám, ktorí bojujeme na strane Kristovej Ježiš zasľubuje, že nás „uchráni pred hodinou 
pokušenia.“ To je istota, o ktorú sa môžeme oprieť.  
 Žijeme uponáhľanú a zvláštnu dobu, plnú individualizmu spojenú s egoizmom, kde o Filadelfii – 
milovaní svojich bratov skoro ani nemôže byť reč. Ale tak ako Filadelfia, tak rovnako aj my v týchto 
pohnutých časoch môžeme žiť v istote, že sme v ochrane toho, komu sme uverili a do rúk koho sme 
vložili svoj život. Kresťania vo Filadelfii ho dali do rúk Spasiteľa, a tak v bratskej láske mohli odolávať aj 
útokom zvonku. Aj keď prídu na nás ťažké chvíle, tak majme istotu, že Ježiš tiež prichádza so svojou 
pomocou. Preto i v ťažkostiach života sa usilujme o to najdôležitejšie: zachovať vernosť Bohu a Jeho 
slovu, ktorá má odmenu v nebesiach. Iba tak sa staneme stĺpmi v Božom chráme. Iba tak sa z tohto 
cirkevného zboru môže stať spoločenstvo filadelfie – spoločenstvo bratov a sestier, ktorí medzi sebou 
budú nažívať v bratskej láske vedení Duchom Božím prostredníctvom Kristovho evanjelia – toho živého 
a večného slova. Amen. 
 
Modlitba: 

Drahý náš nebeský Bože, pri pohľade na uplynulý rok chceme Ti vzdať vďaku a chválu za 
všetko požehnanie, ktoré sme mohli z Tvojich rúk prijať ako spoločenstvo cirkevného zboru na daroch 
duše i tela. Ďakujeme Ti, že Tvoja milosť stále trvá a že i v tomto roku nám otváraš dvere a dávaš 
priestor pre službu, pre rast lásky v našom bratskom spoločenstve. Nauč nás vyznávať hriechy a činiť 
pokánie, pretože iba tak môže byť prítomná medzi nami Kristova láska. Nie vždy to dokážeme, a preto 
nás posilňuj svojím Duchom, formuj svojím slovom, aby sme rástli k Tvojej chvále a boli nositeľmi 
hodnôt Kristovho evanjelia. Nie my, ale Ty konaj cez nás svoje dielo. My sme len prach a hlina, ktorej 
Ty dávaš život a to nie hocijaký, ale život večný. Vyzbroj nás svojou mocou z výsosti, aby i v tomto 
novom roku sme mohli konať požehnanú službu na Tvojej vinici. Ty vidíš, kde všade je potreba prinášať 
Tvoje evanjelium. Zobúdzaj nás k ochotnej službe, aby tento cirkevný zbor sa stal ohniskom filadelfie – 
bratskej lásky. Vypočuj nás, keď spoločne k Tebe voláme: 

Otče náš, ktorý si v nebesiach! 
Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja  ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb 

náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom  svojim! I 
neuvoď nás do pokušenia! Ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky.  

Sláva Bohu: Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky i na veky 
vekov. Amen. 
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Ú v o d 
 

 V liste, ktorý je adresovaný cirkevnému zboru do Filadelfie, ale rovnako aj v ostatných šiestich 
listoch adresovaných iným cirkevným zborom v Malej Ázii (Sardám, Pergamonu, Laodikei, Tyatírám, 
Efezu a Smyrne), je zaujímavá jedna skutočnosť. Pán Ježiš každému cirkevnému zboru hovorí: 
„Poznám tvoje skutky.“ On pozná aj tie naše skutky. On vie, ako sme pracovali v uplynulom roku, On 
vie, ako sme vážne brali službu pre Kristovo evanjelium, On vie, s akým motívom sme mnohé veci robili, 
On vie, čo všetko sa nám podarilo a komu to prinieslo požehnanie, On vie aj o našich zlyhaniach 
a neúspechoch, On vie o všetkom. Pre Neho je zbytočné, aby sme mu predkladali nejaké správy, 
sumarizáciu našej práce či štatistické dáta. On to všetko veľmi dobre pozná. No pre nás je však 
potrebné, aby sme sa na chvíľu zastavili a porozmýšľali nad našou službou v cirkevnom zbore, nad 
našimi slabinami, nad našimi silnými stránkami, nad možnosťami, ktoré máme a ktoré môžeme využiť 
pre rast kráľovstva Božieho na zemi.  
 Aj tohto roku nám Pán Boh otvoril dvere pre mnohú prácu na poli duchovnom i hospodárskom. 
Uvedomujem si, že je to vlastne veľká Božia milosť, keď Pán Boh nám otvára dvere pre prácu, pre 
zvestovanie Jeho slova, prisluhovanie sviatostí ale i pre udržiavanie a zveľaďovanie hmotných statkov, 
ktoré sme po predkoch zdedili a ktoré je potrebné udržiavať  v dobrej technickej kondícii. Pán Boh nám 
dáva príležitosti. „Ajhľa, otvoril som ti dvere.“ Tu máš priestor, tu máš možnosti, využívaj ich tak, aby 
moje meno bolo oslávené na tejto zemi. K tomuto priestoru a možnostiam, ktoré sa nám otvárajú, Boh 
pripája aj svoje zasľúbenie: „ otvoril som ti dvere, ktoré nikto nemôže zatvoriť.“ Ja som ten, ktorý povie 
dosť – koniec. Pokiaľ máš však dvere otvorené, môžeš pracovať, môžeš zveľaďovať a znásobovať 
dary, ktorými som ťa obdaril. A tu je potrebné, aby sme Bohu poďakovali za túto možnosť, za túto 
milosť. To že máme otvorené dvere pre službu v cirkevnom zbore, pre službu evanjelia nie je 
samozrejmosť. 
 Boh si zamiloval aj tento cirkevný zbor a chce mu požehnávať. Tí, ktorí ste sa pravidelne 
zúčastňovali rôznych podujatí v rámci zboru, Tatranského seniorátu či Východného dištriktu, mohli ste si 
túto skutočnosť uvedomovať. Je dobré, keď vo svojom živote môžeme prežívať to, že Boh nás má rád 
a že zosiela na nás prostredníctvom rôznych misijných aktivít, ale aj prostredníctvom práce a povinností 
v zbore svoje požehnanie. Mnohí sa o toto požehnanie pripravujú tým, že neprichádzajú do 
spoločenstva cirkvi. A tu by mala nastúpiť jedna z našich veľkých misijných aktivít. Prichádzať za 
takýmito ľuďmi a prinášať im Božie požehnanie, zapaľovať ich pre službu v cirkvi, aby aj oni poznali 
a pochopili, že tie otvorené dvere sú tu aj pre nich.  

Toto poslanie v našom cirkevnom zbore aktívne uskutočňuje diakonia, ktorej sa chcem 
poďakovať za službu lásky medzi tými, ktorí ju skutočne potrebujú a ktorí sa našich aktivít nemôžu 
zúčastňovať pre zlý zdravotný stav. No chcem sa poďakovať všetkým pracovníkom v cirkevnom zbore, 
a to zborovým presbyterom, správcovi zborového majetku, účtovníčke, pracovníčke v lyceálnej knižnici, 
pracovníkom s deťmi, dorastom a mládežou, sprievodkyniam v kostoloch, všetkým kostolníkom, 
pokladníkom, kantorom, spevokolistom  i tým, na ktorých som zabudol, že vidia otvorené dvere, vidia 
priestor pre službu a aktívne ho využívajú pre blaho všetkých nás a pre rast cirkvi a kráľovstva Božieho 
na zemi, pretože nikto z nás nevie, kedy sa tieto dvere zatvoria.  

Vďaka vám v minulom roku mohol tento cirkevný zbor prežiť krásne chvíle pri rôznych 
podujatiach, prostredníctvom ktorých nás Boh oslovoval a utvrdzoval vo viere. Nech Pán Boh Vás 
i naďalej vedie a dáva dostatok múdrosti a pobožnosti, ktorá „je na všetko užitočná, lebo má zasľúbenie 
pre terajší i budúci život (1Tim 4,8)“. Vy ste tie piliere, o ktoré sa môžem aj ja ako farár vo svojej službe 
oprieť a s ktorými, verím, že i v tomto roku budeme môcť pod vedením Ducha Božieho prinášať 
požehnané ovocie viery na vinici kežmarského cirkevného zboru.  

Apoštol Ján končí list do cirkevného zboru vo Filadelfii slovami: „Kto má uši, nech počuje, čo 
Duch hovorí cirkevným zborom.“ Aj my sme sa tu dnes zhromaždili nielen preto, aby sme si vypočuli 
štatistické dáta, ale predovšetkým preto, aby sme počuli, čo nám chce povedať Duch Svätý. Preto 
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pozorne čítajme a počúvajme, aby každý našiel svoje miesto služby, kde chce slúžiť  z vďaky za 
spasenie. Pre túto službu nám Boh i v novom roku otvára dvere. Využime tento priestor – vstúpme doň. 

 
 

1.  Bohoslužobný život zboru 
 
a) Služby Božie 
  

Pán Ježiš cirkevnému zboru vo Filadelfii hovorí: „hoci máš malú moc, predsa si zachoval moje 
slovo a nezaprel si moje meno (Zj 3,8).“ Zachovávať vo svojom živote Božie slovo a nezaprieť Božie 
meno – k tomu nám slúži celý bohoslužobný život v našom cirkevnom zbore. Ak človek má stáť pevne 
zakorenený vo svojej viere v Trojjediného Pána Boha, tak musí poznať Božie slovo, musí byť 
vyučovaný v Božom slove. Ja som vďačný Pánu Bohu za to, že nám dal aj v uplynulom roku dostatok 
príležitostí na to, aby sme sa mohli stretávať pri Božom slove, skúmať a pýtať sa na Božiu vôľu, ktorá je 
potrebná pre náš život, ak nechceme minúť cieľ pripravený pre nás v nebesiach – vo večnosti.  

Možno si niekedy ani neuvedomujeme, aké je potrebné zúčastňovať sa bohoslužobného života. 
Samozrejme nie pre štatistiky, to by bol veľmi zlý motív, ale preto, aby sme boli dobre zakorenení 
v Božom slove, a tak v živote dokázali odolávať rôznym útokom diabla, ktoré prichádzajú v dnešnom 
modernom svete v nevšedných podobách a formách. Všimnime si len pokúšanie Pána Ježiša na púšti 
(Mt 4,1-11). Ako Ježiš odolal diablovým pokušeniam? Tým, že mu dokázal argumentovať Božím 
slovom. Každý jeden útok odbil citátom zo Starej zmluvy: „Nie samým chlebom bude človek žiť, ale 
každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích; Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha; Pánovi, svojmu 
Bohu, budeš sa klaňať a len Jemu samému budeš slúžiť!“  

Ak máme zachovávať Božie slovo vo svojom živote, tak je potrebné ho najprv prijímať. Kde? 
V nedeľu na bohoslužbách, biblických hodinách, modlitebných týždňoch, pri osobnom čítaní Biblie, ale 
i pri iných príležitostiach, ktoré sa nám ponúkajú v cirkevnom zbore, senioráte i celej cirkvi. Ak budeme 
Božie slovo pravidelne prijímať a s pomocou Ducha Svätého zachovávať vo svojom živote, tak náš život 
bude víťaziacim životom. V čom? Budeme omnoho obozretnejší pred rôznymi pokušeniami, ktoré si nás 
budú chcieť podmaniť. Naše správanie a chovanie bude formované týmto slovom – to znamená, že náš 
charakter sa bude premieňať na Kristov charakter. Naše hodnoty, ktoré budeme v živote vyznávať budú 
hodnotami Kristovho evanjelia a táto skutočnosť bude mať dosah aj na ľudí okolo nás.  

Dnešná spoločnosť potrebuje vidieť aj iné hodnoty, ako to, čo sa nám prezentuje 
prostredníctvom médií a politiky. Nečudujem sa, že pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami sme 
dezorientovaní, pretože spomedzi politikov niet strany a osobnosti, ktorá by bola na patričnej morálnej 
a duchovnej výške. Pokriveným politickým kreatúram bez cti a morálky sa nedá odovzdať svoj hlas či už 
sú na pravici alebo na ľavici. Zvážme teda, komu ho dáme. Ale ako môžeme pomôcť spoločnosti z tohto 
marazmu? Ako dosiahnuť vo svojom živote takú ostražitosť, aby som sa nestal súčasťou menšej či 
väčšej „Gorily“?  K tomu nám práve pomáha bohoslužobný život, prostredníctvom ktorého nám Pán Boh 
poukazuje na iné hodnoty a princípy, aby sa z nás nemuseli stať odporné kreatúry bez cti a morálky.   

Ten, kto pozná Božie slovo, kto sa necháva týmto slovom viesť a vyučovať, tak vie, čo všetko 
Boh pre neho urobil. Toto slovo hovorí o našom spasení o našej záchrane, ktorú Boh uskutočnil 
prostredníctvom svojho Syna Pána Ježiša Krista. Ak sme vierou prijali spasenie – a viera sa rodí 
z počúvania Božieho slova (R 10,17), tak vtedy si uvedomujeme, aký veľký Boží dar nám Boh dáva. 
Táto viera nám nedovolí, aby sme zapierali Božie meno, ale verne stáli vo viere v toho, ktorý za nás 
trpel, zomrel a vstal z mŕtvych. Nezaprieť Božie meno – to znamená byť pevne zakorenený v Božom 
slove, tak ako boli aj naši predkovia, neváhajúc pre vieru v Boha položiť svoj život. K tomuto všetkému 
nás povzbudzuje a vychováva bohoslužobný život v cirkvi. Venujme mu väčšiu pozornosť, aby sme 
mohli ako spoločenstvo radostným srdcom oslavovať Boha za spasenie. 
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Dr. Martin Luther vo svojom Veľkom katechizme pri vysvetlení tretieho Božieho prikázania 
hovorí: „Keď sa už zachováva sviatočný deň, nech sa využije na učenie slova Božieho. A tak vlastným 
zmyslom tohto dňa je zvestovanie Slova.“ Bohoslužobný život cirkevného zboru sa najmä odohráva vo 
sviatočný deň – v nedeľu. Využime tento deň na to, aby sme sa zaoberali Božím slovom a v ňom sa 
cvičili. Odložme všetky výhovorky a s radosťou prichádzajme do chrámu Božieho počúvať to, čo nám 
Boh chce povedať. Ak si túto pravdu osvojíme, tak aj o nás budú platiť slová, ktoré povedal Pán Ježiš 
o cirkevnom zbore vo Filadelfii: „hoci máš malú moc, predsa si zachoval moje slovo a nezaprel si moje 
meno (Zj 3,8).“ To je tá najlepšia pochvala, akú cirkevný zbor môže dostať. Prijmime túto milosť, aby 
mohla zaznieť aj pri nás. 

A tak sa už pozrime na realitu vyjadrenú číslami, ako sa bohoslužobný život odohrával v našom 
cirkevnom zbore v uplynulom roku 2011. Čísla hovoria jasnou rečou a myslím si, že nie je potrebné, aby 
som ich komentoval.  

  

KKEEŽŽMMAARROOKK::  
 Služby Božie v Kežmarku sa konali pravidelne každú nedeľu a každý cirkevný sviatok. Od 
Nového roka po sviatok Petra a Pavla (29. 6. 2011) sme sa stretávali v Novom kostole, od 2. nedele po 
Sv. Trojici (3. júla 2011) po 11. nedeľu po Sv. Trojici (4. 9. 2011) sme prichádzali do Dreveného 
artikulárneho kostola. Touto nedeľou sme slávnostne otvorili i nový školský rok 2011/2012. Do rámca 
bohoslužieb sa zapojili deti krátkym programom. Od 12. nedele po Sv. Trojici (11. 9. 2011) po koniec 
občianskeho roka sme sa stretávali k počúvaniu Božieho slova v Novom kostole.  
 Čas bohoslužieb je pravidelný. Každú nedeľu sa stretávame o 900 h. K bohoslužbám na sviatky, 
ktoré pripadnú počas pracovných dní, sa stretávame večer o 1800 h. Štedrovečerné služby Božie 
a Závierka občianskeho roka je o 1700 h. V uplynulom roku sme sa na všetkých bohoslužbách 
nedeľných i večerných, okrem pôstnych a adventných večierní, k počúvaniu Božieho slova stretli 
v Kežmarku 67-krát, čo je o jeden krát menej ako v roku 2010.  

Moja neprítomnosť na bohoslužbách v tomto roku nebola len z dôvodu čerpania dovolenky, ale 
aj z dôvodu povinností, ktoré mi vyplývajú z funkcie seniora Tatranského seniorátu a člena 
Predstavenstva a. s. Tranoscius, ktoré je celocirkevným vydavateľstvom v ECAV. Počas mojej 
neprítomnosti ma zastupovali sestra kaplánka Viera Zaťková - Pališinová: Nedeľa po Novom roku (2. 1. 
2011), Zjavenie Krista Pána mudrcom (6. 1. 2011), 1. nedeľa po Zjavení (9. 1. 2011), 1. nedeľa pôstna 
(13. 3. 2011), 2. nedeľa pôstna (20. 3. 2011), 4. nedeľa pôstna (3. 4. 2011), 4. nedeľa po Veľkej noci 
(22. 5. 2011), Svätá Trojica (19. 6. 2011), 1. nedeľa po Sv. Trojici (26. 6. 2011), Petra a Pavla (29. 6. 
2011), 6. nedeľa po Sv. Trojici (31. 7. 2011), 8. nedeľa po Sv. Trojici (14. 8. 2011). Okrem sestry 
seniorálnej kaplánky Zaťkovej ma zastupovala sestra farárka Ľubomíra Mervartová: 12. nedeľa po Sv. 
Trojici (11. 9. 2011), 19. nedeľa po Sv. Trojici (30. 10. 2011), 3. nedeľa adventná (11. 12. 2011), 2. 
sviatok vianočný (26. 12. 2011). 
 V cirkevnom zbore sme v uplynulom roku prijali zvesť slova Božieho z úst brata farára 
Miroslava Erdingera z Českobratské církve evangelické Praha – Kobylisy. Brat farár nám poslúžil na  9. 
nedeľu po Sv. Trojici (21. 8. 2011). Na ekumenických nemeckých službách Božích (2. 7. 2011) v rámci 
Karpatsko-nemeckých dní zvesťou slova Božieho poslúžila sestra farárka Lenka Janotková 
z Mengusoviec. Rímskokatolícky brat farár Doc. ThDr. Štefan Mordel z neznámych dôvodov na 
bohoslužby neprišiel.  

Priemerná účasť na nedeľných Službách Božích v Kežmarku v roku 2011 bola 125 
poslucháčov. Oproti minulému roku sa nám návštevnosť zvýšila o 3 poslucháčov. A tak si uvedomujem 
naliehavosť a potrebu zvestovania Božieho slova. Pán Ježiš cirkevnému zboru vo Filadelfii prízvukuje: 
„Drž to, čo máš, aby  ti nikto nevzal veniec!“ Prosím vás, držme sa toho slova, ktoré sme prijali a ktoré 
sa stalo telom, aby nás zachránilo od smrti večnej a moci diabolskej. Priemerná účasť na všetkých, teda 
bežných nedeľných, slávnostných a iných službách Božích v roku 2011 bola 127 poslucháčov, čo je 
rovnaký stav ako v roku 2010. Priemerná účasť návštevnosti služieb Božích aj s fíliami Ľubica a Veľká 
Lomnica, kde sa pravidelne vykonávajú služby Božie, je 154 poslucháčov. Ak by sme mali vyjadriť 
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návštevnosť v percentách z prihlásených členov cirkevného zboru, ktorých evidujeme 753 k 31. 
decembru minulého roka vrátane fílií, tak služieb Božích sa zúčastňuje 20,45% členov zboru.  
 Texty k zvesti slova Božieho som si vyberal podľa agendálneho poriadku alebo vlastného uváženia 
k téme danej nedele. Samozrejme, že neraz som mnohými kázňami reagoval aj na spoločenskú situáciu 
odohrávajúcu sa v našej spoločnosti, cirkvi i v meste Kežmarok. Na starozmluvné texty zaznela kázeň 18x, 
na evanjeliové 29x a na epištolické 20x. 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:  

2. nedeľa po Zjavení (16. 1. 2011) – v rámci služieb Božích sa uskutočnil Krst Svätý Niny Raffajovej, 
Nedeľa po Deviatniku (6. 2. 2011) – výročný zborový konvent za rok 2009; 2. nedeľa po Veľkej noci (8. 5. 
2011) – nedeľa matiek, na ktorej pozdravili svoje mamy i naše deti; 3. nedeľa po Veľkej noci (15. 5. 2011) – 
slávnosť konfirmácie; 7. nedeľa po Sv. Trojici (7. 8. 2011) – v rámci služieb Božích sa uskutočnil Krst Svätý 
Petra Duchnického – zborového kantora;  8. nedeľa po Sv. Trojici (14. 8. 2011) – na službách Božích sme sa 
rozlúčili so sestrou kaplánkou Vierkou Zaťkovou - Pališinovou, ktorá ako seniorálna kaplánka slúžila v našom 
cirkevnom zbore jeden rok a zastupovala vo všetkých veciach domáceho brata farára – seniora Tatranského 
seniorátu; 11. nedeľa po Sv. Trojici (4. 9. 2011) – začiatok školského roka s programom detí; 16. nedeľa po 
Sv. Trojici (9. 10. 2010) – Poďakovanie za úrody zeme;  

Večerné pôstne a adventné Služby Božie sa konali vo štvrtok o 1800 hodine v auditóriu lýcea 
s priemernou účasťou 31 ľudí, čo je o dvoch menej ako v roku 2010. 

Pôstny modlitebný týždeň sa v našom cirkevnom zbore minulého roku uskutočnil v čase od 21. 
do 25. 3. 2011. Téma tohto modlitebného týždňa bola: Nepriateľ z raja verzus Pán Boh. Celý modlitebný 
týždeň poukazoval na to, čo všetko spôsobuje hriech v živote človeka. No zároveň poukazoval aj na 
východisko, ktoré máme v Ježišovi Kristovi. Počas jednotlivých večerov, zamyslením nám poslúžila 
sestra kaplánka Viera Zaťková - Pališinová. Témy jednotlivých večerov boli: Hviezda, ktorá padla; Had – 
Boží služobník; Pokušiteľ; Neutralizácia hadieho jedu; Zvrhnutie hada do večného poníženia. Tohto 
modlitebného týždňa sa v priemere zúčastnilo 40 ľudí, čo je o 6 ľudí menej ako v roku 2010.  

V adventnom modlitebnom týždni (12. – 16. 12. 2011) sme sa zamýšľali nad novozmluvnou 
postavou kňaza Zachariáša, otca Jána Krstiteľa. Počas piatich večerov nám na jednotlivé témy poslúžili 
zvesťou slova Božieho bratia farári z Tatranského seniorátu: 1. Pane, prijmi nás do radov tých, ktorí sa 
radujú z Tvojho príchodu - Roman Porubän; 2. Pane, ďakujeme Ti za to, že si sa stal potešením sveta – 
Jozef Vereščák;  3. Pane, nájdi si cestu do môjho vnútra – Michal Findra; 4. Pane, ďakujeme, že Tvoje 
slovo a Tvoj Duch pôsobia aj dnes – Ľubica Sobanská; 5. Pane! Uveď nás do života s Tebou – Daniela 
Kissová. Priemerná účasť na adventnom modlitebnom týždni bola 38 poslucháčov, čo je o 3 viacej ako 
v roku 2010. 

Služby Božie v Domove dôchodcov Náruč sa konali každý druhý utorok v mesiaci s priemernou 
účasťou 19 poslucháčov, čo je oproti predchádzajúcim rokom o 2 poslucháčov viacej. Týchto služieb 
Božích sa zúčastňujú obyvatelia domova dôchodcov v priemere 12 ľudí a 7 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. Jedenkrát tu vykonala služby Božie sestra kaplánka Viera 
Zaťková - Pališinová (9. 8. 2011) a jedenkrát aj s prislúžením Večere Pánovej sestra farárka Ľubomíra 
Mervartová (13. 9. 2011).  

Nemecké Služby Božie sa v našom cirkevnom zbore konali v minulom roku jedenkrát, a to pri 
príležitosti karpatsko-nemeckých dní 2. júla 2011. Zvesťou slova Božieho poslúžila Mgr. Lenka 
Janotková – námestná farárka v CZ Mengusovce. Tieto služby Božie boli ekumenickými napriek tomu, 
že sa ich nezúčastnil rímskokatolícky farár Štefan Mordel. 

Organovým sprievodom počas celého roka nás sprevádzal v prevažnej miere: Mgr. art. Tomáš 
Lučivjanský z Popradu vzhľadom na to, že Mgr. art. Peter Duchnický mal zdravotné problémy. Touto 
cestou sa im chcem obom poďakovať a popriať im veľa Božieho požehnania v osobnom živote 
i v službe kantorov v našom cirkevnom zbore. Zároveň ich vkladám oboch do svojich modlitieb s 
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prosbou, aby im Pán Boh pomáhal nachádzať východiská z ťažkých životných situácií, dával im 
dostatok síl a múdrosti v rozhodovaní sa pre Neho, obdaroval ich čistou mysľou a bol im svetlom na 
ceste k cieľu, ktorý je i pre nich pripravený v nebesiach. Kantorskou službou pri stretnutí dôchodcov 
nám s láskou i tohto roku poslúžila sestra PhDr. Nora Baráthová, za čo jej srdečne ďakujem. 
 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. Bolo by potrebné pouvažovať, ako by sme mohli pomôcť v práci sestre 
kostolníčke pri týždňovom upratovaní kostola, zborových priestorov a sociálnych zariadení v lýceu. 
Zvážme, či by každú sobotu nemohla prísť jej pomôcť upratať kostol jedna alebo dve rodiny (v diskusii 
sa môžete ku tomuto návrhu vyjadriť).  

 

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

VVEEĽĽKKÁÁ  LLOOMMNNIICCAA::  
 V roku 2011 sa v tejto fílii konali služby Božie pravidelne každú druhú nedeľu o 1030 h. s priemernou 
účasťou 9 poslucháčov, čo je rovnako ako v roku 2010. Na bohoslužbách sme sa spoločne stretli 24-krát.  

V minulom roku v rámci Služieb Božích bola na tejto fílii prislúžená 3-krát sviatosť Večere Pánovej. 
Dary milosti pri stole Pánovom prijalo 28 ľudí (6M + 22Ž). Nepokrstili sme ani jedno dieťa. 

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. Tomáš Lučivjanský.  
 

HHUUNNCCOOVVCCEE::  
 Služby Božie v tejto fílii sa v uplynulom roku nekonali.  
 

SSTTRRÁÁNNEE  PPOODD  TTAATTRRAAMMII::  
V minulom roku sa v tejto fílii konali bohoslužby päťkrát , čo je o jedenkrát menej ako v roku 2010, 

a to: Nedeľa Deviatnik (20. 2. 2011), na II. slávnosť veľkonočnú (25. 4. 2011), 2. nedeľu po Sv. Trojici (3. 7. 
2011), na 16. nedeľu po Sv. Trojici (9. 10. 2011) a na II. slávnosť vianočnú (26. 12. 2011). V priemere sa 
týchto bohoslužieb zúčastnilo 15 ľudí, čo je o 4 menej ako v roku 2010. Pri organizovaní bohoslužieb sa 
chcem poďakovať bratovi Wildnerovi a sestre Mrozekovej. 
 

RRAAKKÚÚSSYY::  
Vo fílii Rakúsy sa služby Božie v minulom roku konali dvakrát, a to na 4. nedeľu pôstnu (3. 4. 2011) 

a na 7. nedeľu po Sv. Trojici (7. 8. 2011) s priemernou účasťou 13 ľudí. Manželom Vaverčákovcom sa 
chcem srdečne poďakovať za udržiavanie kostola a za všetko čo s tým súvisí.  
 

ĽĽUUBBIICCAA::  
 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 1630 h. Štedrovečerné bohoslužby 
a Závierka občianskeho roka sa uskutočnili o 1530 h. V uplynulom roku pri počúvaní Božieho slova sme 
sa v ľubickom chráme Božom stretli spolu 34- krát. Priemerná účasť na Službách Božích v Ľubici bola 
20 ľudí. Oproti roku 2010 sa zvýšila o 2 poslucháčov. 
 Ako po iné roky, aj tohto roku deti, ktoré navštevujú hodiny náboženskej výchovy na Základnej 
škole v Ľubici, pripravili na Štedrý večer vianočné pásmo pod vedením domáceho brata farára, ktorým 
obohatili štedrovečerné bohoslužby. V rámci služieb Božích tu bola prislúžená 7x Večera Pánova, čo je 
o 3x viacej ako v roku 2010. Dary milosti prijalo 123 ľudí – 31 mužov a 92 žien. Oproti minulému roku je 
to o 21 ľudí viacej. V uplynulom roku v rámci služieb Božích na 2. nedeľu po Veľkej noci (8. 5. 2011) sa 
uskutočnil Krst Svätý Doroty Slobodníkovej. 



10 
 

Kostolnícku službu v tejto fílii vykonávajú manželia Jendrušákovci, za čo im srdečne ďakujem. 
Prajem im, aby naďalej ich služba, bola službou pre Toho, komu uverili a ktorý im požehnáva v živote 
na daroch duchovných i telesných.   
 Organovým sprievodom počas minulého roku tu poslúžili  Mgr. art. Tomáš Lučivjanský a 6x 
Mgr. art. Peter Duchický. 
 

VVRRBBOOVV::  
 V uplynulom roku sa tu nekonali služby Božie.  
 

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

ŽŽAAKKOOVVCCEE::  
 V minulom roku sa tu nekonali služby Božie. Od konca roka 2009 evanjelický kostol prešiel 
kúpnopredajnou zmluvou do vlastníctva Gréckokatolíckej cirkvi farnosť Žakovce. 
 
b)  Biblické hodiny: 
 Na biblických hodinách sa stretávame pravidelne každý štvrtok o 1800h. okrem pôstneho 
obdobia, letných prázdnin a adventu. Od roku 2011 sme pokračovali v spoznávaní vzniku a formovania 
biblického Izraela. Začiatkom nového roka sme sa sústredili na postavu kráľa Dávida, ktorá patrí medzi 
jedny z najväčších postáv izraelského národa. Rozprávali sme si o Dávidovom kráľovstve, jeho hriechu 
s Batšebou, o Dávidovom pokání, ktoré je krásne zaznamenané v 51 Žalme, ale i o Dávidovej smrti 
a odovzdaní moci jeho nástupcovi – synovi Šalamúnovi, ktorý sa preslávil múdrosťou a stavbou 
jeruzalemského chrámu. Kráľ Dávid pripravil materiál na stavbu chrámu a Šalamún – jeho syn mohol 
postaviť dom Hospodinovi. No poukázali sme si aj na Šalamúnovo modlárstvo, ktoré vyústilo do 
rozpadu kráľovstva po jeho smrti. Izrael sa tak rozdelil na severné kráľovstvo - Izrael s hlavným mestom 
Samáriou a Južné kráľovstvo - Judsko s hlavným mestom Jeruzalemom. Králi, ktorí nastupujú na trón 
jedného či druhého kráľovstva, sú v Božom slove charakterizovaní ako tí, ktorí sa stali ohavnosťou 
v očiach Hospodinových. Značnú časť pozornosti sme venovali prorokovi Eliášovi a jeho zápasu 
s baalovými prorokmi. Táto skutočnosť nás priviedla ku kráľovi Achábovi, jeho vláde i jeho modloslužbe.  
 Okrem postupného sledovania dejín biblického Izraela sme si na šiestich biblických hodinách 
pozreli DVD. 4x sme sa prostredníctvom obrazu a komentára mali možnosť zoznámiť s cirkevnými 
zbormi, o ktorých píše apoštol Ján vo svojom zjavení. Boli to zbory Smyrna, Pergamom, Tyatíra 
a Sardy. Na dvoch biblických hodinách sme sledovali videofilm Magdaléna. Tento film nás uviedol do 
života Pána Ježiša Krista očami jednej zo žien, ktoré ho počas pozemského života sprevádzali.
 Biblické hodiny pre dospelých sa uskutočnili v minulom roku 24x s priemernou účasťou 20 
poslucháčov, čo je o jedného poslucháča viacej ako v roku 2010. Vzdelávať sa v Božom slove je pre 
život kresťana jeden z pilierov, na ktorom stojí jeho kresťanstvo. Nemôžeme hovoriť o sebe, že sme 
kresťania a pritom sa v Božom slove nevzdelávame, nečítame ho, nemeditujeme nad ním. Keďže je 
v Písme Svätom pre človeka zjavená Božia vôľa, tak postupným vzdelávaním si aj osvojujeme túto vôľu 
a dostávame ju do praktického života. A toto je aj cieľ biblických hodín – prostredníctvom Božieho slova 
spoznávať Božiu vôľu pre svoj život.  
 Pán Ježiš cirkevnému zboru do Filadelfie napísal: „hoci máš malú moc, predsa si zachoval moje 
slovo a nezaprel si moje meno (Zj 3,8).“ Aké slovo zachovávame my vo svojom živote, keď neraz sa 
tomuto slovu vyhýbame. Pán Ježiš hovorí tomuto cirkevnému zboru, že zachovávanie Božieho slova, 
má svoju odmenu. Boh nás chráni prostredníctvo svojho slova pred pokušením, tak ako uchránil svojho 
Syna Pána Ježiša Krista na púšti, keď ho diabol pokúšal. „Keďže si zachoval moje slovo o trpezlivosti, 
aj ja ťa uchránim pred hodinou pokušenia, ktorá má prísť na celý svet skúšať obyvateľov zeme(Zj 
3,10).“ A to je praktický dôvod, prečo by sme mali prichádzať na biblické hodiny a vzdelávať sa v Božom 
slove. Ono je dôležité, aby sme neupadli do pokušenia. 
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c) Krst Svätý 
 Aký je význam Krstu Svätého? Na túto otázku by mal vedieť odpovedať konfirmand. Krstom 
Svätým sa stávame Božími deťmi a zároveň vstupujeme do cirkvi, v ktorej sme pokrstení. Ako nová 
zaštepená ratolesť sa stávame Krstom Svätým súčasťou stromu cirkvi (jednej neviditeľnej cirkvi), 
stávame sa súčasťou jednej rodiny, ktorej hlavou je Ježiš Kristus. Krst je teda vonkajší prejav jednoty 
všetkých kresťanských cirkví, ktoré vyznávajú Trojjediného Pána Boha.  
 Byť pokrstený v meno Ježiša Krista však nesie v sebe hlbší význam, ako len to, že niekde 
patrím. Ak som pokrstený v Ježiša Krista, pokrstený do Jeho mena, stávam sa Jeho vlastníctvom. To 
znamená, že dostávam poznávacie znaky, výsady aj charakter Krista. Tento Kristov oblek mi zaručuje 
spásu, ako slávnostný oblek zaručuje vstup na hostinu (pozri podobenstvo o svadbe kráľovského syna 
Mt 22,1-14). Je to prechod nielen z tmy do svetla, ale tento oblek nás povoláva k tomu, aby sme konali 
skutky svetla, ako ovocie svojej viery. A to je radikálna premena, ktorú spôsobuje v nás Krst Svätý.  
 Ako je však možné, že u mnohých nevidíme túto radikálnu premenu v živote? Mnohí chápu Krst 
Svätý ako jednorázový magický rituál, ktorý garantuje spásu. No však Krst Svätý a sľub, ktorý dávajú 
rodičia a krstní rodičia pri krste svojho dieťaťa, nemá zostať len prázdnym sľubom, ale sľubom, ktorý 
nachádza praktickú rovinu v živote dieťaťa i tých, ktorí sľub vyslovili. Ak Božie milostivé skutky nenájdu 
v našom živote, v našom správaní odozvu, tak nemôže nastať v nás zmena.  

Keď Pán Boh vyviedol z otroctva izraelský národ prostredníctvom Mojžiša a previedol ho cez 
Červené more, keď mu dal mannu na púšti i vodu a izraelský národ naďalej reptal a neuvedomoval si 
Božie milostivé konanie, tak títo ľudia nevošli do zasľúbenej krajiny, ale museli zahynúť na púšti. 
Nedovolili, aby to čo im Boh dával, ich oslovovalo k novému životu s Ním. Preto do novej krajiny mohol 
vojsť iba nový ľud. Tak je to aj s Krstom Svätým. To nie je záchranný talizman. Ak to, čo Boh koná 
prostredníctvom Krstu Svätého v nás, nenachádza ďalšiu odozvu, ak dieťa nevychovávame tak, aby 
spoznávalo Božiu milosť vo svojom živote, tak z takého človeka sa ani nemôže stať nový človek, 
znovuzrodený z vody a ducha. Iba ten, kto je pokrstený, kto prijíma Božiu milosť a je živený večným 
slovom, tak iba ten môže prinášať Bohu obete príjemnej vône, môže zvestovať Ježiša svojím životom. 
O toto sa snažme v moci Ducha Božieho ako rodičia, krstní rodičia i spoločenstvo cirkevného zboru.  
 V uplynulom roku sme v našom cirkevnom zbore pokrstili 16 ľudí. Z toho boli 5 chlapci, 9 
dievčat, 1 muž a 1 žena. Posledné roky som ostro poukazoval na to, že veľmi často krstíme 
nemanželské deti. Tohto roku všetky deti boli narodené a pokrstené v manželstve, i keď nie všetky deti 
boli počaté v manželstve. Zoberme vážne i túto skutočnosť a vychovávajme svoje deti – budúcich 
rodičov, aby si uvedomili, že počatie dieťaťa – patrí do manželstva a nie je to len o mladíckej 
nerozvážnosti a fyzickej rozkoši, ale predovšetkým o zodpovednom prístupe dvoch mladých ľudí, ktorí 
sa pripravujú na rodičovstvo, na narodenie svojho dieťaťa, o ktoré spolu prosia na modlitbách.  
 
d) Konfirmácia 
 Konfirmačná slávnosť v minulom roku sa konala 15. mája 2011 na nedeľu po Vstúpení v Novom 
kostole. 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 7 ľudí – 5 chlapcov a 2 muži.  

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.  

Konfirmácia dospelých (dvoch mužov) prebiehala mimo služieb Božích. Samotnej konfirmácii 
predchádzala konfirmačná príprava v rozsahu celej konfirmačnej látky. To čo konfirmandi preberajú 
v priebehu dvoch rokov, to sme s dospelými prebrali na desiatich sedeniach.  

Čo ma však mrzí na konfirmačnej príprave je tá skutočnosť, že deti sa skoro vôbec, na pár 
výnimiek, systematiky nepripravujú na hodiny konfirmačnej prípravy, a potom keď príde koniec roka 
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a majú absolvovať záverečný test, tak sa nezvládajú naučiť celé učivo a test musia opakovať aj 
niekoľkokrát. Nakoniec sa uspokoja s tým, že nejako prejdú – aj keď s odretými ušami. Túto skutočnosť 
sme si mohli všimnúť za posledné roky i pri samotnej skúške konfirmandov v kostole. Vôbec im nevadí, 
že nevedia odpovedať na otázky a neprežívajú pri tom ani ostych či hanbu, skôr im je to na pobavenie. 
Keď si spomeniem, na svojich prvých konfirmandov, ktorých som konfirmoval pred 13 rokmi (J. Kitová, 
B. Uhrin, O. Hanudeľ ......), tak musím o nich povedať, že to boli omnoho zodpovednejšie deti. Tým som 
mohol položiť akúkoľvek otázku s istotou, že budú na ňu vedieť odpovedať. Dnes túto istotu nemám 
a zdá sa, že ani dlho nebudem mať. Čím to je? Zo spätného pohľadu musím skonštatovať, že aj 
rodičom oveľa viacej záležalo na tom, aby deti sa systematicky pripravovali. 

Ďalšia skutočnosť, ktorá ma trápi je, že dostať niekde dnešných konfirmandov, to je priam 
zázrak. Organizovali sme v rámci seniorátu niekoľko pekných akcií, ani na jednej sa nezúčastnili. Počas 
leta sme mali naplánovaný výlet, ani tam sa nikto neprihlásil. Všetko je pre nich zbytočné zabíjanie 
času. A tak neraz hľadám odpoveď na otázku: Kvôli čomu tieto deti chodia na konfirmáciu? No kladiem 
si ešte omnoho vážnejšiu otázku: Príjmu tieto deti pre svoj život Božiu milosť, aby vedeli, kadiaľ sa má 
uberať ich život? Pre mnohých – aj rodičov je to nepodstatné, ale táto pravda sa až časom ukáže aká je 
dôležitá a pre život užitočná. 

 A tak sa modlime za tieto deti, aby sme jedného dňa mohli z ich úst počuť slová, ktoré vyslovil 
žalárnik v meste Filipis, kde vo väzení boli Pavol a Sílas: „Páni, čo mám činiť, aby som bol spasený?“ 
Toto je dôležitá otázka v živote každého človeka – aj toho mladého. Apoštol Pavel na to odpovedá 
úplne jednoducho: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom (Sk 16,30.31)!“ Potom sa môžu 
v ich živote uskutočniť slová z nášho kázňového textu: „Kto zvíťazí, toho urobím stĺpom v chráme 
svojho Boha, takže už nikdy nevyjde, a napíšem naň meno svojho Boha, meno mesta svojho Boha, 
nového Jeruzalema, zostupujúceho z neba od môjho Boha, i moje nové meno.“ 
 
e)  Večera Pánova 
 Večera Pánova v cirkevnom zbore v Kežmarku spolu s fíliami sa v roku 2010 prisluhovala 27-
krát, čo je o trikrát viac ako v roku 2010. V rámci služieb Božích v Kežmarku to bolo 1-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 a v Ľubici 7-krát  

Dary milosti v roku 2011 aj s fíliami prijalo spolu 1169 hodovníkov, a to 360 mužov (o 36 viac 
ako v roku 2010) a 809 žien (o 29 menej ako v roku 2010). Oproti roku 2010 je to o 7 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.  

V tejto sviatosti pod spôsobom posväteného chleba a posväteného vína prijímame pravé telo 
a pravú krv nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. On je ten, ktorý nás pozýva k stolu milosti, nasycuje 
a občerstvuje nás duchovnými darmi a prepúšťa so zasľúbením svojho pokoja, ktorý nám tento svet 
nemôže dať.  

Prečo Filadelfia bola bohumilý cirkevný zbor? Pretože zachovávali Božie slovo. A toto slovo im 
odkrývalo všetky hriechy a nedostatky, ktoré boli v ich živote a privádzalo ich ku Kristovi, aby mohli 
svoje hriechy v pokání vyznať a prijať Božie odpustenie i posilnenie do ďalších zápasov. A tak aj my sa 
môžeme stať bohumilým cirkevným zborom, keď budeme pozorne a pravidelne čítať Božie slovo, ktoré 
bude odkrývať naše hriechy a privádzať nás v pokání ku Kristovi, k stolu milosti, aby sme prijali 
odpustenie. V takomto vzťahu je Božie slovo k Večeri Pánovej. Tento vzťah je nesmierne dôležitý. Čím 
viacej čítame Božie slovo, tým viacej v sebe odhaľujeme nedostatkov a slabostí, ktoré môžeme vyznať 
ako hriech.  

Martin Luther vo svojom Veľkom katechizme hovorí: „Ak cítiš svoju slabosť a klesáš pod tou 
váhou, choď k sviatosti s radosťou a daj sa občerstviť, potešiť a posilniť. Lebo ak by si chcel čakať, kým 



13 
 

sa toho všetkého zbavíš, aby si pristúpil k sviatosti čistý a hodný, musel by si sa jej vzdať naveky.“ A my 
sa nechceme vzdať tejto sviatosti, pretože si uvedomujeme, že iba pri stole Pánovom môžu byť naše 
hriechy a slabosti odpustené. A tak pristupujme čím častejšie k Večeri Pánovej, aby sme posilnení 
darmi Jeho milosti, mohli konať vo svojom živote skutky spravodlivosti.  

Večera Pánova sa prisluhuje aj počas slávnosti konfirmácie. A tu musím podotknúť jednu 
dôležitú skutočnosť. Minulého roku počas konfirmácie vrátane konfirmandov sa Večere Pánovej 
zúčastnilo 16 ľudí. Keď odrátam piatich konfirmandov, tak je to 11 ľudí. Z roka na rok tento počet pri 
konfirmácii klesal, ale tohto roku to bol doslova extrém. Dokonca ani niektorí z rodičov neboli pri Večeri 
Pánovej a to nehovorím o krstných rodičoch a starých rodičoch. Neurobme z Večere Pánovej počas 
konfirmácie len akúsi výsadu pre konfirmandov, alebo čo je ešte horšie pozeráme na hodinky, kedy 
skončí. Veď kde inde máme deklarovať ako pri stole Pánovom, že týchto mladých ľudí prijímame do 
spoločenstva dospelých členov cirkvi, ktorí majú právo, výsadu a povinnosť pristupovať k Stolu 
Pánovmu. Tu nielen rodina, ale celé spoločenstvo cirkvi by si malo túto skutočnosť uvedomiť. A tak 
tohto roku prisluhovanie Večere Pánovej pri konfirmácii urobíme trochu iným spôsobom. K stolu 
Pánovmu bude pristupovať každý konfirmand so svojou rodinou – otcom, mamou, krstnými rodičmi, 
starými rodičmi i ostatnou blízkou rodinou, aby cítil duchovnú podporu svojej rodiny pri vyznávaní 
hriechov, prijímaní odpustenia a Božej milosti v daroch tela a krvi Pána Ježiša Krista.  

 
 

2. Pastorizácia 
 
a) Pastorálne návštevy 
 Za uplynulý rok som urobil 68 pastoračných návštev v domácnostiach, o ktorých si vediem 
v bohoslužobnej knihe záznamy. Oproti roku 2010 je to o 14 návštev 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 

V roku 2011 pracovalo v zborovej diakonii 7 žien. Stretávali sme sa, aby sme mohli svojimi 
darmi poslúžiť starším členom cirkevného zboru. Navštevovali sme osem domácností našich veriacich, 
kde sme slúžili čítaním Božieho slova, piesňami a modlitbou. Príjemný čas sme prežívali aj pri 
vzájomných rozhovoroch o živote v cirkevnom zbore. Hospitalizovaných sme navštevovali aj 
v nemocnici. Tak ako po minulé roky aj v roku 2011 sme chodili do domova dôchodcov Náruč na 
návštevy k  našim veriacim a každý druhý utorok v mesiaci na bohoslužby. V štvrtú adventnú nedeľu 
posilnili naše rady deti z náboženstva s programom pripraveným pod vedením brata seniora Porubäna 
a sestry Šimanskej. Zborová diakonia odovzdala našim cirkevníkom 20 vianočných balíčkov. Program 
bol veľmi milo prijatý, za čo sa obyvatelia aj úprimne poďakovali. 

Na Smrtnú, Kajúcu a druhú adventnú nedeľu sa konali služby Božie s Večerou Pánovou pre 
starších v zborovej miestnosti. Po skončení bohoslužieb bolo pripravené posedenie s malým 
občerstvením. Tieto stretnutia sú požehnaním pre nás všetkých – mladší môžeme načerpať skúseností 
od starších a skôr narodení majú možnosť sa aj vzájomne stretnúť a porozprávať. Na starších členov 
cirkevného zboru si spomíname aj pri ich životných jubileách poslaním pozdravu. 

Zborová diakonia má aj samostatné financie, ktoré získava z milodarov, za ktoré srdečne 
ďakujeme. V roku 2011 sme dostali 342,50 eur z roku 2010 sme mali zostatok 155,77 eur. Výdaj za rok 
2011 bol 257,41 eur a k 31. 12. 2011 nám v pokladni zostalo 240,86 eur. 

Pri tejto službe nám pomáhajú aj iní členovia cirkevného zboru, a to napríklad ženy pri výrobe 
rôznych darčekov. Za každú pomoc srdečne ďakujeme, ale vďaka patrí najmä nášmu nebeskému 
Otcovi, ktorý nás požehnáva a dáva silu a chuť pracovať pre blížnych. 
 

Správu vypracovala: Mária Kitová, vedúca Zborovej diakonie v Kežmarku. 
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3. Práca misijná 
 
a) Aktivity zboru 
 

6. februára 2011 na 5. nedeľu po Zjavení sa v našom cirkevnom zbore uskutočnil v rámci služieb 
Božích Výročný zborový konvent za rok 2010. Členovia cirkevného zboru všetky potrebné správy 
obdržali týždeň dopredu na bohoslužbách, alebo si ich mohli vyzdvihnúť v priebehu týždňa na farskom 
úrade. Život cirkevného zboru za rok 2010 bol priblížený aj krátkou videoprezentáciou, ktorú pripravil 
domáci brat farár.  
6. februára 2011 sa popoludní o 14:30 h. uskutočnilo v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku 
Podolínec stretnutie modlitebného spoločenstva Tatranského seniorátu, na ktorom sa zúčastnili aj naši 
bratia a sestry.  
18. februára 2011 sa v našom cirkevnom zbore uskutočnil 3. ples kežmarských evanjelikov. Tentokrát 
sme sa stretli v spoločenskej miestnosti Strednej odbornej školy na Garbiarskej ulici. Prípitok a modlitbu 
predniesli manželia Zaťkovci. Nasledoval bohatý program a dobrá zábava. Výťažok z tomboly vo výške 
336,22 € bol poukázaný na evanjelickú materskú škôlku vo Švábovciach.  
5. marca 2011 sa konal VII. ročník stolnotenisového turnaja a VI. ročník turnaja v stolovom futbale CZ 
ECAV Kežmarok. Tak ako pominulé roky stretli sme sa v telocvični Gymnázia P. O. Hviezdoslava 
v Kežmarku (viac informácií bolo uvedených v Zborovom liste). 
12. marca 2011 sme sa rozlúčili v Novom evanjelickom kostole s Margitou Althovou r. Polszovou, ktorá 
sa narodila 11. júla 1925 v Spišskej Sobote rodičom Teodorovi Polszovi a Kornélii r. Korenčiovej. Do 
manželstva vstúpila  4. októbra 1951 v Kežmarku s Ľudovítom Althom, evanjelickým farárom.  
10. apríla 2011 sa uskutočnil o 1400 h. konvent Tatranského seniorátu v CZ Slovenská Ves za účasti 
dištriktuálneho biskupa VD ECAV na Slovensku Mgr. Slavomíra Sabola. Konvent začal bohoslužbami, 
na ktorých zvesťou slova Božieho poslúžila sestra kaplánka Vierka Zaťková - Pališinová.  
17. apríla 2011 sa uskutočnilo v našom cirkevnom zbore stretnutie dôchodcov aj s prislúžením Večere 
Pánovej. Toto stretnutie sa konalo na Kvetnú nedeľu, ktorá hovorí o vstupe Pána Ježiš Krista do 
svätého mesta Jeruzalem 
3. mája 2011 sa uskutočnila v našom cirkevnom zbore Biblická olympiáda Tatranského seniorátu. Deti, 
ktoré navštevujú hodiny náboženskej výchovy, sa medzi sebou popasovali vo vedomostiach zo Starej 
a Novej zmluvy.  
7. mája 2011 sa 7 členov nášho zborového presbyterstva zúčastnilo v Ružomberku 13. misijnej 
konferencie Evanjelizačného strediska (EVS). Téma konferencie niesla názov: Viera sa (ne)dá skryť 
8. mája 2011 počas bohoslužieb na 2. nedeľu po Veľkej noci, ktorá bola tiež 2. májovou nedeľou, keď si 
pripomíname deň matiek, sme poďakovali našim mamám a starým mamám za všetku lásku, trpezlivosť 
a starostlivosť o nás. Brat farár vo zvesti slova Božieho poukázal na príkaz: „Paste stádo Božie, ktoré je 
u vás, nie s nevôľou, ale dobrovoľne (1Pt 5,2).“, aké je dôležité pri výchove detí uchopiť tento príkaz 
a naplno ho uskutočňovať v ich živote.  
15. mája 2011 na 3. nedeľu po Veľkej noci sa uskutočnila  v našom cirkevnom zbore slávnosť 
konfirmácie. Vzhľadom na to, že konfirmovaných bolo 5 detí, skúška konfirmandov prebehla v rámci 
pripravovanej slávnosti 
15. mája 2011 popoludní po konfirmačnej slávnosti sa v Novom evanjelickom kostole uskutočnil 
veľkonočný koncert  Miešaného speváckeho zboru Laudamus o. z. Svit, Komorného speváckeho zboru 
ZUŠ Janka Silana Poprad, Komorného sláčikového orchestra ZU3 Svit, Štrba a Poprad. V ich podaní 
sme si mohli vypočuť od svetoznámych autorov diela, ktoré poukazovali na udalosti ukrižovania 
a vzkriesenia Pána Ježiša Krista (J.S.Bach: Jesu bleibet meine Freud; Jozef Haydn: Missa brevis č. 7 B 
dur časti: Kyrie, Agnus Dei; W. A. Mozart: Ave verum corpus; A. Vivaldi: Concerto C durRV 115; John 
Wiegand: Zatriasla sa zem a iné).  
31. mája 2011 sa v drevenom artikulárnom kostole uskutočnil koncert Donských kozákov. Zbor je 
nasledovníkom pôvodného speváckeho zboru skutočných donských kozákov, emigrantov z Ruska pred 
terorom boľševickej revolúcie v roku 1917.  
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1. júna 2011 v Drevenom artikulárnom kostole sa uskutočnil koncert speváckeho zboru Musical Mission 
Team z Bob Johns univerzity z USA. Toto spevácke a zároveň i hudobné teleso amerických študentov 
do nášho cirkevného zboru zavítalo už po tretíkrát. V ich podaní sme si mohli vypočuť rôzne spirituály, 
gospely a inú kresťanskú hudbu. Mladí ľudia okrem spevu sa prezentovali hrou na dychové nástroje, , 
elektrický klavír, gitaru a harfu. Okrem toho nám poslúžili aj zvesťou slova Božieho na text z Lukášovho 
evanjelia 15,11-32: O márnotratnom synovi. Cez osobné svedectvo a jasnú zvesť evanjelia sme si mohli 
uvedomiť, čo všetko Boh robí pre záchranu stratených ľudí. 
4. júna 2011 cirkevný zbor pri príležitosti dňa detí zorganizoval výlet pre rodičov s deťmi na Horný Šariš 
a Zemplín. Naša prvá zastávka bola v Humennom, kde sme si prezreli miestny kaštieľ a skanzen. Odtiaľ 
sme sa presunuli na Duklu, kde sa uskutočnili najväčšie a najťažšie boje počas II. svetovej vojny pri 
oslobodzovaní Československa Červenou armádou. Cestou z Dukly sme sa zastavili  v malebnej 
dedinke Ladomírová, kde sme si prezreli gréckokatolícky chrám Svätého Michala Archaniela so 
zvonicou, pochádzajúci z roku 1742. Do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO bol 
zapísaný v roku 2008 spolu s naším Dreveným artikulárnym kostolom. Naša posledná zastávka bola v 
Bardejove. 
10. – 11. júna 2011 sa uskutočnila vo Veľkom Slavkove Medzinárodnom mládežníckom centre Ichthys 
GOD SUMMER SPORT AKTION 2011 s podtitulom: „My sme tu doma?!“ Tohto športového letného 
víkendu sa zúčastnili aj naši dorastenci spolu so sestrou kaplánkou Vierkou Zaťkovou -Pališinovou a do 
súťaže postavili dva volejbalové tímy.  
16. a 17. júna 2011 pred budovou lýcea sa slávnostne otvoril XLIV. ročník Literárneho Kežmarku, ktorý 
bol venovaný Jankovi Kráľovi pri jeho 135. výročí narodenia.  
26. júna 2011 na 1. nedeľu po Sv. Trojici sa uskutočnil pred službami Božími volebný konvent. 
Predmetom voľby bolo obsadenie miesta zb. farára cirkevného zboru vzhľadom na to, že funkčné 
obdobie doterajšieho zborového farára Romana Porubäna skončilo 13. júna 2011. Kandidačné zborové 
presbyterstvo, ktoré zasadalo 9. mája 2011 sa jednomyseľne uznieslo na voľbe pozvaním jedného 
kandidáta, a to doterajšieho farára. Z oprávnených 105 konventuálov bolo za 99, proti 2, zdržali sa 2, 
neplatné hlasy boli 2. Voľba zborového farára Romana Porubäna nadobudla právoplatnosť 12. júla 
2011. Toto druhé volebné obdobie mu trvá do 25. júna 2021.  
26. júna 2011 o 17:00 h. sa uskutočnil v Drevenom artikulárnom kostole koncert súrodencov 
Babjakovcov – Martina (barytón) a Jána (tenor) v korepetícii skvelého klaviristu Daniela Buranovského. 
Hosťom ich koncertu bola vynikajúca sopranistka Jana Bernáthová. 
2. júla 2011 v dopoludňajších hodinách sa uskutočnili v Drevenom artikulárnom kostole nemecké 
ekumenické služby Božie z príležitosti Sviatku kultúry a vzájomnosti karpatských Nemcov. Zvesťou 
slova Božieho poslúžila sestra farárka z Mengusoviec Lenka Janotková.  
3. – 8. júla 2011 sa konal Detský biblický tábor v Látkach. Tábora sa zúčastnilo 51 detí zo 6 zborov 
nášho seniorátu – aj z Kežmarku, 11 vedúcich a 1 zdravotník. Témou tábora bol život apoštola Pavla od 
jeho stretnutia s Pánom Ježišom pri Damašku (štart cesty viery) až po cestu do Ríma.  
6. júla 2011 sa po roku opäť na fare stretol spevokol. Malo to byť pri ohni a opekačke, ale počasie nám 
opäť neprialo, a tak sme sa stretli v opravených priestoroch pivnice fary. Týmto stretnutím sme ukončili 
spevácku sezónu spevokolu.  
15-17. júla 2011 sa uskutočnili Misijné dni Východného dištriktu ECAV na Slovensku areáli Akadémie 
ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši. Téma tohto stretnutia bola: Ktosi je za dverami. Tohto stretnutia 
sa individuálne zúčastnilo niekoľko jednotlivcov, ktorí prežili požehnaný čas pri zaujímavých témach 
a diskusiách.  
29. júla 2011 sa v Drevenom artikulárnom kostole uskutočnil koncert Detského speváckeho Zboru 
Ďatelinky z Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Dudince. Je to spevokol, v ktorom sa nachádza 
približne 30 detí. Zakladateľom tohto spevokolu bol nebohý brat farár a riaditeľ biskupského úradu 
Radoslav Cingeľ. V Drevenom artikulárnom kostole sa nám predstavili sériou piesní, ktoré väčšinou 
pochádzali z ich posledného CD pripraveného s Richardom Čanakym Bláznivý anjel. 
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31. júla 2011 sa uskutočnil v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Východná Dištriktuálny deň 
Východného dištriktu. Z nášho cirkevného zboru sa zúčastnilo tohto podujatia 14 ľudí. Domáci brat farár 
Roman Porubän na slávnostných bohoslužbách poslúžil v úvodnej liturgii zaspievaním Žalmu. 
Popoludňajší program  vzhľadom na nepriaznivé počasie sa presunul do miestneho kostola, kde sa 
konalo vystúpenie gospelovej skupiny The Hope gospel singers and band, pod vedením známej 
gospelovej dirigentky Ivety Viskupovej. 
14. augusta 2011 v 8. nedeľu po Svätej Trojici sme sa na hlavných službách Božích rozlúčili so sestrou 
kaplánkou Mgr. Vierou Zaťkovou - Pališinovou, ktorá v cirkevnom zbore prežila jeden rok. Zbor 
biskupov po tomto období ju menoval za kaplánku do Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Revúca. 
Za cirkevný zbor a prácu, ktorú v ňom vykonávala, jej poďakoval na bohoslužbách brat dozorca Ernest 
Chritz a sestra Mária Kitová. Podobne sa so sestrou kaplánkou rozlúčili aj vo fílii Ľubica, kde jej za 
zvesť slova Božieho poďakovala sestra Kaprálová.   
21. augusta 2011 náš cirkevný zbor navštívil brat farár Miroslav Erdinger s manželkou Eliškou 
z cirkevného zboru Českobratskej cirkvi evangelickej – Praha Kobylisy, kde poslúžil zvesťou slova 
Božieho na text z Knihy prísloví 30,24-33. 
25. augusta 2011 sa v Novom evanjelickom kostole uskutočnil organový koncert pri príležitosti XX. 
medzinárodného hudobného festivalu Slovenské historické organy. Tento koncert bol venovaný 200. 
výročiu narodenia Franza Liszta. V organovom recitáli sa nám predstavila Zuzana Magdaléna Mária 
Ferjenčíková, ktorá je zakladateľkou a vedúcou „Spoločnosti  Franza Liszta vo Viedni“. 
27. augusta 2011 o 10:00 h. sa uskutočnil v cirkevnom zbore v záhrade Gymnázia P. O. Hviezdoslava 
XI. Zborový deň. Témou tohto zborového dňa bolo Utrpenie. Prednáškou nám poslúžila sestra farárka 
Ľubica Sobanská. Domáci brat farár po jej prednáške poukázal na skutočnosť, že človek pri každom 
utrpení prežíva určitú bolesť, ktorá je vlastne Božím darom pre nás. Po guláši nás brat farár oboznámil 
prostredníctvom videoprezentácie s krajinami Blízkeho východu (Libanon, Sýria, Jordánsko). 
28. augusta 2011 o 14:30 h. sa uskutočnilo v zborovej miestnosti stretnutie dôchodcov aj s prislúžením 
Večere Pánovej, ktoré pripravuje zborová diakonia.  
4. septembra 2011 v 11. nedeľu po Sv. Trojici sme slávnostne na službách Božích otvorili nový školský 
rok 2011/2012. Do rámca bohoslužieb sa zapojili aj deti zarecitovaním básne a zaspievaním piesne: 
Takú radosť ako prameň. Brat farár zvesť slova Božieho postavil na texte z Jánovho evanjelia: „Ak 
niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa. Ako Písmo hovorí: Rieky živej vody potečú z vnútra toho, 
kto verí vo mňa (J 7,37.38).  
15. septembra 2011 sme sa zúčastnili v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Batizovce dcérocirkev 
Gerlachov dňa Tatranského seniorátu s témou: Zachránený v Kristovi pre službu v cirkvi na základe 
Božieho slova z listu Efezským 2,8-10: „Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je 
to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristu Ježiši na dobré 
skutky, v ktorých chodiť nás Boh už prv uspôsobil.“ 
16. septembra 2011 sa v Drevenom artikulárnom a následne v Novom kostole uskutočnil organový 
koncert v rámci 41. ročníka Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola, ktorý cirkevný zbor 
organizoval v spolupráci so Štátnou filharmóniou Košice. V organovom recitáli sa nám predstavila Irena 
Chřibková, ktorá je od roku 1991 organistkou Baziliky sv. Jakuba v pražskom Starom meste.  
18. septembra 2011 sa uskutočnil v Drevenom artikulárnom kostole koncert Lenky Filipovej.  
24. septembra 2011 sa uskutočnila v našom cirkevnom zbore prezentácia knihy Františka Šťastného 
Kostol na konci sveta. Táto kniha hovorí o kostole, ktorý sa nachádza v obci Ihľany.  
27. septembra 2011 náš cirkevný zbor navštívil prezident Spolkovej republiky Nemecko Christian Wulff 
a prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. V Drevenom artikulárnom kostole týchto vzácnych 
hostí privítal domáci brat farár Roman Porubän, ktorý v krátkosti oboznámil prítomných s históriou 
dreveného kostola, zapísaného v roku 2008 medzi pamiatky Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. 
Súkromne si prezreli Lyceálnu knižnicu, ktorou ich previedla Katarína Slavíčková. Hodnotami a titulmi, 
ktoré mali možnosť vidieť, boli nadšení.  
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1. októbra 2011  sa v Drevenom artikulárnom kostole uskutočnil koncert slovenského Johnnyho Casha 
– Róberta Šimeka. Revival v jeho podaní môžeme porovnávať s originálom. 
7. októbra 2011 sa začala v Drevenom artikulárnom kostole Vedecká konferencia pri príležitosti 250. 
výročia narodenia Johanna Generzicha, profesora miestneho lýcea, zakladateľa literárnej  spoločnosti 
na lýceu a profesora Cirkevných dejín a Cirkevného práva na Cisársko-kráľovskom ev. a. v. 
teologickom inštitúte vo Viedni. 
16. októbra 2011 sa uskutočnilo v Mládežníckom centre ICHTHYS vo Veľkom Slavkove stretnutie 
Modlitebného spoločenstva TAS, na ktorom nám prezentovala sestra Zuzana Kovalčíková z CZ 
Batizovce misiu v africkej Zambii. Z nášho cirkevného zboru sa tohto stretnutia zúčastnili 5 ľudia. 
13. októbra 2011 v popoludňajších hodinách sa v našom cirkevnom zbore v auditóriu lýcea uskutočnilo 
školene presbyterov Tatranského seniorátu. Prvá téma bola praktická: Vedenie archívov a archivačný 
poriadok. Prednáškou nám poslúžila PhDr. Božena Malovcová a Ing. Marta Bednárová. Druhá a tretia 
téma bola teologická zaoberali sme sa Malým a Veľkým katechizmom Dr. M. Luthera. Prednáškami 
nám poslúžili ThDr. Jerguš Olejár, PhD. a Mgr. Tomáš Gulán. 
26. novembra 2011 dorast v cirkevnom zbore zorganizoval prvý ročník volejbalového turnaja, ktorý sa 
uskutočnil v telocvični Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v tzv. T2. Na začiatku 
turnaja prítomných pozdravil domáci brat farár a brat Mikuláš Lipták. Ostatné už v rukách mali 
dorastenci.  Mladým organizátorom patrí poďakovanie za príjemne strávený sobotný deň. 
2. decembra 2011 v popoludňajších hodinách na 2. nedeľu adventnú sa uskutočnilo v zborovej 
miestnosti lýcea stretnutie dôchodcov aj s prislúžením Večere Pánovej. 
12. – 16. novembra 2011 sa v našom senioráte uskutočnil adventný modlitebný týždeň, do ktorého sa 
zapojil aj náš cirkevný zbor. Témou tohto modlitebného týždňa bola postava Zachariáša otca Jána 
Krstiteľa. 
18. decembra 2011 sa uskutočnila v auditóriu lýcea vianočná besiedka s programom detí 
navštevujúcich hodiny náboženskej výchovy a detskej besiedky. Svojím programom nám deti priblížili 
obsah Vianoc. 
18. decembra 2011 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. 
27. – 29. decembra 2011 dorastenci navštívili sestru kaplánku Vierku Zaťkovú -Pališinovú v Muránskej 
Dlhej Lúke, kde mohli prežiť príjemné povianočné chvíle s miestnymi dorastencami. 
 
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 a senátu Dištriktuálneho súdu 
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. 
V apríli 2011 bol som zvolený Valným zhromaždením a. s. Tranoscius do nového predstavenstva. Ako člen 
predstavenstva a zároveň i štatutár a. s. Tranoscius sa pravidelne zúčastňujem všetkých porád a vedenia 
spoločnosti.  
 

18. januára 2011 zasadnutie Vnútromisijného výboru Tatranského seniorátu vo Veľkom Slavkove. 
21. januára 2011 pastorálna návšteva brata farára Vincenta Blažku pri jeho životnom jubileu 80 rokov. 
24. februára 2011 pastorálny rozhovor s manželmi Mervartovými ohľadom pôsobenia sestry farárky 
Ľubomíry Mervartovej po materskej dovolenke 
30. marca 2011 stretnutie riadiacej skupiny UNESCO lokality „Drevené chrámy v slovenskej časti 
karpatského oblúka, Žilina. 
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31. marca 2011 stretnutie s predsedníctvom Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku – Ing. Pavlom 
Delingom, gen. dozorcom; biskupom VD Mgr. Slavomírom Sabolom a riaditeľom GBÚ Ing. Dušanom 
Vagaským ohľadom kostola v Tvarožnej, jeho ďalšieho využitia a uskutočnenia bohoslužieb na podnet 
sťažnosti brata Ondreja Sútora z Levoče. 
1. mája 2011 stretnutie s poslancami VÚC prešovského samosprávneho kraja a jeho predsedom MUDr. 
Petrom Chudíkom vo veci prenájmu Gymnázia P. O. Hviezdoslava. 
10. apríla 2011 som sa zúčastnil ako senior Tatranského seniorátu konventu TAS, ktorý sa uskutočnil 
v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Slovenská Ves. 
14. apríla 2011 som poslúžil prednáškou na tému: Postoj Evanjelickej cirkvi k židovskej otázke v rokoch 
1939-1945 v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Poprad-Veľká. 
15. apríla 2011 som sa zúčastnil Revíznej komisie na Biskupskom úrade VD ECAV na Slovensku 
v Prešove.  
29. apríla 2011 som sa zúčastnil Valného zhromaždenia a. s. Tranoscius v Liptovskom Mikuláši. Na 
tomto Valnom zhromaždení bol som zvolený za člena predstavenstva a. s. Tranoscius. 
9. mája 2011 zúčastnil som sa zasadnutia Predstavenstva a. s. Tranoscius v Liptovskom Mikuláši. 
16. mája 2011 zúčastnil som sa ako senior TAS pracovnej porady v Prešove, ktorú zvolal biskup VD 
Mgr. Slavomír Sabol. 
27. mája 2011 zúčastnil som sa zasadnutia Predstavenstva a. s. Tranoscius v Liptovskom Mikuláši. 
28. mája 2011 zúčastnil som sa dištriktuálneho konventu ECAV na Slovensku v Prešove. 
30. mája 2011 ako senior TAS som sa zúčastnil pracovného stretnutia so Zborom biskupov ECAV, 
ktoré sa uskutočnilo vo Zvolene na biskupskom úrade. 
6. júna 2011 poslúžil som na Pastorálnej konferencii Košického seniorátu v Mníšku nad Hnilcom 
prednáškou na tému: Sviatky v židovskej kultúre. 
8. júna 2011 pracovné stretnutie v Národnej knižnici v Martine ohľadom reštaurovania starých tlačí. 
20. júna 2011 odovzdanie farského úradu v Mengusovciach z titulu funkcie seniora sestre farárke Mgr. 
Lenke Janotkovej po materskej dovolenke. 
24. – 25. júna 2011 z titulu funkcie seniora TAS som sa zúčastnil Synody ECAV na Slovensku konanej 
v Trenčianskych Tepliciach. 
26. júna 2011 som poslúžil zvesťou slova Božieho v dcérocirkvi Gerlachov Cirkevného zboru ECAV na 
Slovensku Batizovce po generálnej oprave kostola. 
27. júna 2011 som sa zúčastnil na stretnutí farárskych rodín TAS vo Veľkom Slavkove 
10. júla 2011 zúčastnil som sa služieb Božích pri príležitosti pamiatky posvätenia chrámu vo filiálke 
Výborná Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Slovenská Ves. 
12. júla 2011 zúčastnil som sa Vnútromisijného výboru TAS v Gerlachove. 
23. júla 2011 zúčastnil som sa zasadnutia Dištriktuálneho súdu VD v Prešove. 
24. júla 2011 ako senior Tatranského seniorátu som sa zúčastnil inštalácie seniora Šarišsko-
zemplínskeho seniorátu Mgr. Jána Velebíra v Bardejove. 
3. augusta 2011 mal som jednanie s riaditeľom Slovenskej národnej knižnice v Martine prof. PhDr. 
Dušanom Katuščákom, PhD. ohľadom digitalizácie slovacík v lyceálnej knižnici a reštaurovania starých 
tlačí. 
4. augusta 2011 stretnutie so slovenským veľvyslancom v Berlíne v Spolkovej republike Nemecko 
Igorom Slobodníkom ohľadom prípravy návštevy nemeckého prezidenta v Kežmarku Christiana Wulfa. 
9. septembra 2011 prednáška na kežmarskom hrade na tému: Židovský kalendár  pri príležitosti Dní 
židovskej kultúry a spomienky na holokaust. 
9. septembra 2011 zúčastnil som sa zasadnutia Predstavenstva a. s. Tranoscius v Liptovskom 
Mikuláši. 
12. septembra 2011 ako senior Tatranského seniorátu som poslúžil zvesťou slova Božieho vo filiálke 
Ihľany Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Podolínec pri príležitosti pamiatky posvätenia kostola 
a uvedenia knihy autora Františka Šťastného Kostol na konci sveta. 
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28. septembra 2011 zúčastnil som sa zasadnutia Predstavenstva a. s. Tranoscius v Liptovskom 
Mikuláši. 
7. októbra 2011 zúčastnil som sa vedeckej konferencie pri príležitosti 250. výročia narodenia Johanna 
Genersicha. Účastníkov konferencie som privítal v Drevenom artikulárnom kostole, kde som ich 
oboznámil s jeho históriou.  
15. októbra 2011 pri príležitosti 400. výročia vzniku renesančného thurzovského oltára v Necpaloch 
a 330. výročí vydania Šopronských artikúl som poslúžil prednáškou v Necpaloch na tému: Šopronský 
snem a jeho priebeh.  
21. októbra 2011 zúčastnil som sa stretnutia s pánom primátorom Spišskej Belej JUDr. Štefanom 
Bieľakom ako poslancom VÚC Prešovského samosprávneho kraja ohľadom prenájmu Gymnázia P. O. 
Hviezdoslava.  
24. októbra 2011 stretnutie riadiacej skupiny UNESCO lokality Drevené chrámy v slovenskej časti 
karpatského oblúka, Leštiny. 
30. októbra 2011 ako senior Tatranského seniorátu som posvätil zborové priestory po generálnej 
oprave v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Iliašovce. 
4. novembra 2011 ako štatutár Tatranského seniorátu zúčastnil som sa pojednávania Dištriktuálneho 
súdu VD v Prešove vo veci žaloby bývalého kaplána TAS Mgr. Petra Kleina. 
7. novembra 2011 zasadnutie riadiacej skupiny UNESCO lokality Drevené chrámy v slovenskej časti 
karpatského oblúka, Banská Bystrica. 
18. novembra 2011 zúčastnil som sa Dištriktuálnej pastorálnej konferencie, ktorá sa konala v Novom 
Smokovci. 
20. novembra 2011 ako senior Tatranského seniorátu som poslúžil zvesťou slova Božieho vo filiálke 
v Starej Lesnej Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Vysoké Tatry. 
21. novembra 2011 ako štatutár Tatranského seniorátu zúčastnil som sa pojednávania Dištriktuálneho 
súdu VD v Prešove vo veci žaloby bývalého kaplána TAS Mgr. Petra Kleina. 
25. novembra 2011 zúčastnil som sa stretnutia s pánom primátorom Spišskej Belej JUDr. Štefanom 
Bieľakom ako poslancom VÚC Prešovského samosprávneho kraja ohľadom prenájmu Gymnázia P. O. 
Hviezdoslava.  
28. novembra 2011 ako senior TAS som sa zúčastnil pracovného stretnutia so Zborom biskupov 
ECAV, ktoré sa uskutočnilo vo Zvolene na biskupskom úrade. 
9. decembra 2011 zúčastnil som sa zasadnutia Predstavenstva a. s. Tranoscius v Liptovskom Mikuláši. 
 
c) Modlitebné spoločenstvo 

Náš milujúci nebeský Otec nás cez slová Svojho Syna Ježiša Krista povzbudzuje ku modlitbe, 
keď nám prikazuje: Proste! A hneď ku tomu aj sľubuje: ...a dostanete! Povzbudení Jeho Slovom sa aj 
v našom zbore stále stretávame ku modlitbám pred bohoslužbami, aby sme si vyprosili Jeho 
požehnanie – pre kazateľa a učiteľky besiedky, aj pre nás, čo počúvame Jeho Slovo. Popri tom si 
povieme aj to, čo koho trápi, a potom sa modlíme aj za to. A náš Boh, ktorý rád počúva Svoje deti, že ku 
Nemu volajú, rád vypočuje naše prosby podľa Jeho múdrosti, milosti a lásky.  

Okrem toho sa niekoľkokrát do roka stretávame aj na seniorátnych modlitebných 
spoločenstvách. A raz do roka aj na celoslovenskej konferencii Modlitebného spoločenstva (MoS) – 
tento rok bude v Dudinciach cez prvý víkend v marci – teda v čase od 2.do 4.3.2012. Témou budú 
Duchovné dary a prednášať nám o nich bude bývalý vedúci MoS – farár vo výslužbe Jozef Grexa.  

Pozývame srdečne aj ďalších na naše zborové MoS každú nedeľu o 8.15 v lýceu.   
 

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 „Nádej“, ktorú nám dáva Kristovo vzkriesenie. 
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Reformačný Zborový list sa venoval otázke odkazu Lutherovej reformácie pre dnešok a Vianočný zborový 
list sa zaoberal témou „Vianočná pieseň“. Na tvorbe zborového listu väčšinou pracuje redakčná rada 
v zložení: Nora Baráthová, Slávka Jankurová, Barbora Kaprálová, Oľga Kormanová, Mikuláš Lipták, Roman 
Porubän a Jaroslav Šleboda (grafická úprava). Boli by sme radi, keby sa viacerí členovia cirkevného zboru 
svojimi príspevkami alebo postrehmi zapojili do tvorby tohto časopisu. V mene cirkevného zboru srdečne 
ďakujem všetkým, ktorí doposiaľ spolupracovali na jeho vydávaní a do ďalšieho obdobia im prajem, aby ich 
Pán Boh napĺňal svojou múdrosťou, obdaril trpezlivosťou a novými nápadmi, ktoré by zaujali všetkých nás 
ako čitateľov.  
 
e) www stránka (www.ecavkk.sk) 

Počas celého roka 2011 bola v prevádzke webová stránka cirkevného zboru, o ktorú sa staral 
Miroslav Božek, za čo mu srdečne ďakujem. Stránka je 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. Veľké množstvo 
informácií tu nájdu i turisti, cestovné kancelárie, ale i obchodní partneri.  

V uplynulom roku sme zaznamenali 8.749 prístupov čo je o 1410 prístupov viac ako v roku 2010 
(Stav počítadla k 31. decembru 2011: 35.960 prístupov). V priemere na deň to predstavuje, že na našu 
stránku si kliklo 24 ľudí, čo je o 4 ľudí viacej ako v roku 2010.  

Nie vždy sa mi podarí podať správcovi webovej stránky všetky informácie, ktoré by som chcel, aby 
boli zverejnené. Niektoré veci aj meškajú . Nedá sa všetko stihnúť tak, ako by som si to sám želal a 
predstavoval. A tak by bolo dobré, keby si niekto zobral na starosť aspoň jednu rubriku – napríklad 
pravidelne podávať informáciu o tom, čo sa v cirkevnom zbore nové udialo. 
 
f) Cvičenie pre ženy 
 Ženy nášho cirkevného zboru sa stretávajú každý utorok na svojom pravidelnom cvičení 
v telocvični gymnázia pod vedením Justíny Sutorovej. Cvičenia sa zúčastňuje v priemere 12 žien. Úvod 
patrí modlitbe, prosbe o Božiu milosť pre našu činnosť. Cvičenie trvá jednu hodinu. Po cvičení 
odchádzajú ženy do kuchynky v lýceu, kde si vymieňajú názory a skúsenosti. Tak ženičky, neváhajte 
a pridajte sa k nám. Budeme sa na vás tešiť.  
 

Správu pripravila: Justína Sutorová 
 
g) Kresťanský klub dôchodcov 
 V roku 2011 pokračoval kresťanský klub dôchodcov v pravidelnom stretávaní sa v kuchynke 
lýcea. Tieto stretnutia sa uskutočňujú každú stredu o 1400 h. a začínajú piesňou z Evanjelického 
spevníka a modlitbou. Po modlitbe sa zdieľame so svojimi starosťami a radosťami a navzájom sa 
povzbudzujeme v rôznych zápasoch viery. Radi si zaspomíname aj na roky minulé a na chvíle, ktoré 
sme spoločne prežili v cirkevnom zbore.  
 Keďže naše stretnutia majú duchovno-spoločenský rozmer, tak radi si zahráme niektorú zo 
spoločenských hier pri šálke čaju alebo kávy. Takto strávené spoločné chvíle nám rýchlo ubehnú a my 
sa tešíme na ďalšie stretnutie. Srdečne pozývame medzi nás aj ostatných seniorov z nášho cirkevného 
zboru.  
 

Správu pripravila: Božena Ferencová 
 
h) Spevokol 
 Zborový spevokol sa v roku 2011 pravidelne stretával každú stredu o 1800 h v auditóriu lýcea 
pod vedením brata farára Romana Porubäna. Skúšky začínajú krátkym zamyslením nad Božím slovom 
a modlitbou, ktorú si pravidelne pripravujú niektorí členovia zborového spevokolu (M. Lipták, E. Chritz, 
S. Jankurová, E. Ciriaková, J. Bachleda, M. Ostricová). Potom pokračujeme hlasovou rozcvičkou, 
opakovaním starých a nácvikom nových piesní.  
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Počas roka svoju prácu spevokol prezentoval 18 vystúpeniami. Som rád, že členovia spevokolu 
si nájdu čas a prichádzajú svojím spevom obohatiť sobáše, no rovnako potešiť i smútiacich pri 
rozlúčkach so svojimi blízkymi. 
 Počet aktívnych členov spevokolu nám z roka na rok klesá a čoraz viacej sa nám akosi vytráca 
i pravidelnosť na nácvikoch, čo sa prejavuje ťažšou prácou pri nacvičovaní piesní, pretože k jednej 
piesni sa musíme vrátiť niekoľkokrát. Uvedomujem si, že popri povinnostiach, ktoré človek má, je 
niekedy ťažké si zabezpečiť čas tak, aby sa mohol človek zúčastniť každého nácviku.  

Výzva, ktorú som adresoval minulého roku, o nové tváre v spevokole, je stále aktuálna. Poprosil 
by som členov cirkevného zboru, aby ju zobrali vážne a tí ktorí vedia spievať, prišli nás posilniť, pretože 
nevyváženosť jednotlivých hlasov, či niekedy úplné absentovanie, sťažuje prácu, a tak reálne hrozí aj 
rozpad spevokolu. Bola by škoda, keby spevokol po viac ako 70 rokoch svojho fungovania v cirkevnom 
zbore, zanikol. No vinu za tento stav by sme niesli všetci – či lepšie povedané naša neochota slúžiť.  

  

TTAABBUUĽĽKKAA    AAKKTTIIVVÍÍTT    ZZBBOORROOVVÉÉHHOO    SSPPEEVVOOKKOOLLUU    
 

B o h o s l u ž b y  v  K e ž m a r k u : P o h r e b y: 
22. 04. 2011 
24. 04. 2011 
15. 05. 2011 
09. 10. 2011 
31. 10. 2011 
24. 12. 2011 
25. 12. 2011 
31. 12. 2011 

- Veľký Piatok 
- Veľkonočná nedeľa 
- Konfirmácia 
- Poďakovanie za úrody zeme 
- Pamiatka reformácie 
- Štedrý večer 
- 1. sviatok vianočný 
- Silvester 

12. 03. 2011 
02. 05. 2011 
03. 08. 2011 
02. 11. 2011 

− Margita Althová 
− Božena Grešová 
− Ervín Kulhomer 
− Mária Antalová 
 

S o b á š e: 
30. 04. 2011 

 
07. 05. 2011 

 
02. 07. 2011 

 
11. 11. 2011 

 
19. 11. 2011 

 
19. 11. 2011 

Jaroslav Božoň 
Mária Danišová 
Ján Pribylinec 
Zuzana Purtzová 
Dušan Ševela 
Jana Kitová 
Martin Trajčík 
Mária Liptáková  
Branislav Dravecký 
Ivana Gradillová 
Michal Šterbák 
Zuzana Sutorová 

 

 

4. Práca  výchovná 
 
a) Náboženská výchova 
 Deti na vyučovanie náboženstva aj v minulom roku chodili do lýcea. 1. – 4. ročník sa stretával 
vo štvrtok a viedla ho pani učiteľka Mária Šimanská.  5. – 8. ročník sa stretával v stredu a  9. ročník 
vo štvrtok. Vyučovanie viedol Roman Porubän, zborový farár.  
 Počas celého roka 2011 sa náboženská výchova pre Gymnázium P. O. Hviezdoslava a 
Hotelovú akadémiu uskutočňovala v budove lýcea, kde žiaci prichádzali v stredu ráno na nultú hodinu    
o 700 h. V druhom polroku školského roka 2010/2011 navštevovali z Gymnázia P. O. Hviezdoslava 
náboženskú výchovu 6 žiaci a z Hotelovej akadémie 4 žiaci hodiny náboženskej výchovy. V prvom 
polroku školského roka 2011/2012 z Gymnázia P. O. Hviezdoslava navštevujú náboženskú výchovu 5 
žiaci a z Hotelovej akadémie 3 žiaci. 
 Vyučovanie náboženstva v Ľubici prebieha v utorok, ktoré vedie brat farár Roman Porubän. 
Prvý stupeň navštevujú 4 žiaci a preberajú učivo podľa učebnice Prameň doplnené pracovným zošitom. 
Druhý stupeň preberá témy podľa učebnice evanjelického náboženstva Viera a život, určenej pre ôsmy  
ročník základných škôl. Na druhom stupni sa náboženskej výchovy zúčastňujú 9 žiaci.  
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 Od školského roka 2009/2010/2011/2012 sa náboženská výchova na základných školách 
začala klasifikovať. Tu chcem upozorniť rodičov, aby kontrolovali svoje deti, či sa pripravujú na hodiny 
náboženskej výchovy a či ich aj navštevujú, pretože neospravedlnené hodiny môžu mať za následok 
zníženú známku zo správania. 
 
b) Detské Služby Božie 

Detské služby Božie /nedeľná besiedka/ sa z Božej milosti v roku 2011 konali takmer každú 
nedeľu podľa vopred pripraveného rozpisu okrem jednej nedele v mesiaci a letných prázdnin, a to 29-
krát. 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 Silvie Kratochwillovej. Tohto roku deti neboli delené do skupín, len raz. Dôvodom je 
zvýšený počet detí predškolského veku. Priemerný počet detí bol 9 /MD – 6,8, VD – 2,5/  čo je o 2 viac 
oproti minulému roku. 

Podľa evidencie dochádzky sa však DSB zúčastnilo aspoň raz v roku až 25 detí. Už druhý rok 
v dochádzke nezaostávajú ani rodičia tých najmenších (4 manželské páry),  ktorých spoločnosť nás 
naďalej na detskej besiedke teší. Myslím, že aj pre nich je prínosom tráviť so svojimi deťmi čas pri 
Božom slove nielen doma, ale aj v spoločenstve iných detí. 

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, diskusie, hry,  pozeranie biblických DVD, ale aj výroba darčekov pre 
mamičky, nacvičovanie programu na Deň matiek,  na Vianočnú besiedku a pod.).  
 

V roku 2011 pri vyučovaní detí na DSB boli použité nasledovné materiály: 
- Biblické príbehy pre malé deti – Náš Otec Boh vydané Spoločenstvom čitateľov Biblie  
- Cirkev-Božia škola – pracovné lekcie pre Detské besiedky šk. rok 2010/11 vydané Východným 

dištriktom ECAV na Slovensku, Prešov pre vnútromisijné potreby Cirkevných zborov ECAV 
- 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 

 

Na záver správy chcem vyjadriť  Pánu Bohu vďaku  za to, že aj v našom CZ máme príležitosť 
zasievať do sŕdc malých detí Božie slovo, ktoré môže padnúť hlboko do ich sŕdc a zapustiť korene, 
ktoré dá ich budúcemu životu stálosť.  
 

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

Aj tohto roku sme sa my dorastenci stretávali v sobotu, zvyčajne v priestoroch telocvične 
Gymnázia P. O. Hviezdoslava o 1400 h. V rámci dorastu sme ako obvykle hrali volejbal, prípadne iné 
športy, a potom sme si sadli k Božiemu Slovu a spoločne sme o ňom diskutovali. Občas sme si aj niečo 
uvarili, alebo pozreli nejaký film. V lete sme tradične zorganizovali pár opekačiek. Zúčastnili sme sa aj 
na volejbalovom turnaji, ktorý sa konal v mládežníckom centre ICHTHYS vo Veľkom Slavkove. Zároveň 
sme sa podieľali na organizácii 1. ročníka evanjelického volejbalového turnaja.  

Po vianočných sviatkoch sme boli navštíviť sestru kaplánku Vierku Zaťkovú - Pališinovú v 
Muránskej Dlhej Lúke, kde sme strávili nezabudnuteľné tri dni. Zoznámili sme sa tam s tamojšími 
dorastencami, ktorí boli veľmi priateľskí a dobre nás prijali. Bolo to už druhýkrát, čo sme ich boli 
navštíviť v krásnom muránskom kraji. Napriek tomu, že sa s pani kaplánkou už tak často nevidíme, 
stále udržiavame dobré vzťahy a plánujeme v lete zorganizovať výlet, kedy by do Kežmarku na výmenu 
prišli dlholúcki dorastenci. Touto cestou by sme chceli pozvať aj ďalších dorastencov z nášho zboru, 
aby sa nebáli a pridali sa k nám. 
 

Správu pripravila: Lenka Liptáková 
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5. Hospodárenie cirkevného zboru za rok 2011 
 

Informáciu o hospodárení cirkevného zboru za rok 2011 sa Vám pokúsim podať v  
nasledujúcich stručných opisoch vykonaných prác a zoradených číselných hodnotách uvedených v 
tabuľkách, ktoré ani zďaleka nemôžu obsiahnuť všetky podrobnosti opisujúce celú hospodársku činnosť 
nášho zboru. Ako prebiehali jednotlivé práce a činnosti môžete zhodnotiť v nasledujúcich riadkoch. 

 
 

KKEEŽŽMMAARROOKK    
Gymnázium  

- Opravy, ktoré sa v tomto objekte uskutočnili, boli svojim rozsahom ako aj množstvom použitých 
finančných prostriedkov jedny z najväčších. Rozsah prác môžeme rozdeliť do troch etáp, a to 
generálna oprava kúrenia v celom objekte, oprava WC na prízemí a prvom poschodí v ľavej časti 
budovy a oprava podlahy na chodbe 2. poschodia. 

Po odstránení rozvodov kúrenia a demontáži starých radiátorov sa realizovala montáž nového 
rozvodu vykurovania a montáž nových radiátorov v celom objekte školy vrátane novej elektrickej 
regulácie kúrenia umiestnenej v pivničných priestoroch pôvodnej kotolne. Na každý radiátor boli 
namontované termostatické hlavice. Všetky práce boli realizované podľa vopred vypracovanej 
projektovej dokumentácie, ktorú sme dali urobiť pred rokom. Hoci oprava kúrenia bola plánovaná 
na dve etapy, zrealizovaná bola počas jednej a to z dôvodu, že na krytie nákladov spojených 
s opravou nám VÚC Prešov ako zriaďovateľ predplatil nájom na obdobie rok a pol vopred, pričom 
úprava splatnosti nájmu bola urobená dodatkom k nájomnej zmluve.  

 Aj oprava WC bola naplánovaná na tento rok a to taktiež pre ich veľmi zlý technický stav. Práce 
sa uskutočnili obdobne ako pred rokom v pravej časti budovy. Všade boli staré rozvody 
elektroinštalácie, kanalizácie, vody, kúrenia, ako aj značne poškodené sanitárne zariadenia, dvere, 
obklady a dlažby, preto sa všetko muselo až do základu vybúrať, vrátane priečok a zárubní. Po 
nainštalovaní nových rozvodov, vymurovaní priečok, osadení zárubní, urobili sa izolácie a potery, 
obklady a dlažby, opravili poškodené  omietky a vymaľovali steny. Nakoniec boli nainštalované 
všetky nové sanitárne zariadenia, svietidlá a dvere. Do znížených stropov zo sadrokartónu sa 
osadila ventilácia na odsávanie vzduchu z priestorov.  

Práce boli realizované od polovice júna do polovice septembra. Počas vianočných prázdnin sa 
zrealizovala oprava podlahy na celej chodbe 2. poschodia. Stará povlaková podlaha z PVC bola 
odstránená, po vyčistení sa naniesla nivelačná hmota, na ktorú sme uložili keramickú dlažbu 
a keramický sokel. 

Drevený kostol 
- Získaním finančných prostriedkov z dotácie MK SR na obnovu pamiatok sme začali s opravou 
strechy kostola. Po vybraní firmy a spísaní zmluvy o dielo začali samotné práce, ktoré trvali od 
začiatku septembra do konca novembra. Zachovaná bola súčasná krovová konštrukcia, úpravu si 
vyžiadali len časti krovu v miestach kozubcov, ktoré bolo nutné vymeniť a odkvapov v konštrukcii 
krovu. Taktiež sme vymenili všetky drevené kríže, ktoré boli prehnité. Po odstránení starých 
šindľov sa na nosné časti krovu uložila difúzna fólia, ktorá zamedzí nafúkaniu snehu do podkrovia, 
na ktorú boli namontované kontralaty a laty. Na takto upravenú strechu bol položený nový ručne 
štiepaný šindeľ namorený proti hubám a drevokaznému hmyzu. Z uvedených prostriedkov bola 
zrealizovaná hlavná časť strechy kostola. Výmena krytiny si vyžiadala aj prekládku bleskozvodu 
a úpravu dažďových žľabov z dôvodu navýšenia strechy o kontralaty.  Aj počasie nám prialo, až na 
malé prekvapenia. 
- Pravidelná revízia požiarnej signalizácie, zabezpečovacieho systému, hasiacich prístrojov.  

Lýceum  
- Oprava elektroinštalácie, úprava stola v auditóriu a ladenie klavíra.   
- Pravidelná revízia požiarnej signalizácie, zabezpečovacieho systému, hasiacich prístrojov. 
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Nový kostol  
- Revízia zabezpečovacieho systému a hasiacich prístrojov. 
- Z dôvodu častého zatekania do mauzólea bolo potrebné vymeniť komplet plechovú strechu a  
vymeniť poškodené časti drevenej konštrukcie krovu. Práce sa realizovali v poslednom májovom 
týždni. 
- Uloženie vegetačných dielcov okolo sakristie.  

Objekt fary 
- Samotnej úprave sokla predchádzala výmena pivničných okien. Tieto boli v celej pivnici 
vymenené za plastové. Sokel bol obložený tvrdeným polystyrénom, upravený sieťkou a lepidlom 
s konečnou úpravou pomocou marmolitu. Úpravou prešla aj dvorová časť. Okolo celej budovy sa 
odstránili vegetačné dielce, namiesto nich sa osadili obrubníky a budova sa po obvode obsypala 
dekoračným záhradným kamenivom. Spevnený a upravený bol aj priestor od brány po vjazd do 
garáže. Odstránili sa pôvodné vjazdové pásy z betónových kociek, celý terén sa znížil a vysypal 
makadamom, na ktorý po zhutnení do pieskového lôžka bola uložená zámková dlažba a obvodové 
obrubníky. Na odvod povrchovej vody z plochy bol urobený roštový zberač a tento napojený na 
odvodnenie objektu. Stará brána bola vymenená za novú s elektrickým posuvom. Priestor vjazdu k 
bráne bol upravený asfaltovou vrstvou. Aj interiér pivnice prešiel úpravou. Obložené boli schody do 
pivnice, zateplený celý strop v pivnici s povrchovou úpravou, urobené vnútorné špalety okolo 
pivničných okien. Osekali sa sčasti staré omietky na obvodových stenách, opravili sa omietky 
v chodbovej časti pivnice a upravila elektroinštalácia  a sanita v opravovaných častiach.  

HHUUNNCCOOVVCCEE  
Kostol   

- Oprava oplotenia areálu kostola, náklady hradené z rozpočtu obce.  
- Oprava špaliet na oknách po výmene a oprava strechy po nárazovom vetre. 

ĽĽUUBBIICCAA  
Kostol  

- Aj tu sme získali finančné prostriedky z dotácie MK SR na obnovu pamiatok, a to konkrétne na 
reštaurovanie kazateľnice. Po postavení lešenia okolo kazateľnice a upevnení farebnej vrstvy 
želatínou sa demontovali plastiky evanjelistov, Krista a baldachýnu, ktoré sa následne 
transportovali do ORA Levoča. Rečnisko vzhľadom na spôsob upevnenia sa nedemontovalo pre 
veľké riziko poškodenia pri demontáži, ale reštaurovalo sa priamo v interiéri kostola. Z dôvodu 
rešpektovania farebnej jednotnosti interiéru kostola sa kazateľnica reštaurovala v dnešnej 
farebnosti. Po odstránení hrubých nečistôt nasledovala petrifikácia a čistenie, po petrifikácii, 
tmelenie a realizácia dorezávok  chýbajúcich častí kazateľnice. Výtvarné scelenie metódou 
nápodobivej retuše. Drevná hmota bola zabezpečená proti drevokaznému hmyzu a hubám 
opakovaným náterom pomocou prípravku Lignofix. Záverečná úprava farebnej vrstvy bola 
urobená damarovým lakom a včelím voskom. Nakoniec sa urobila montáž baldachýnu a plastík. 
Práce boli realizované v mesiacoch máj až október. 

Byty- gen. Svobodu 251 
- V priebehu roka sme začali s rekonštrukciou bytu na poschodí, z ktorého sme urobili dve 
samostatné bytové jednotky. Došlo k úplnej prestavbe pôvodného bytu, v ktorom bolo nutné 
odstrániť staré kachľové pece, vybúrať priečky, zárubne a odstrániť komplet staré rozvody 
elektriny a staré sanitárne zariadenia. V oboch bytoch boli zriadené nové rozvody vody, 
kanalizácie, odvetrávania, elektroinštalácie, rozvody domáceho telefónu, pevnej linky, televíznej 
prípojky a regulácie vykurovania. Byty sa plynofikovali, urobilo samostatné plynové vykurovanie 
s ohrevom vody pre každý byt. Vo všetkých priestoroch bytov sa znížili stropy, ktoré sa oteplili 
nobasilom, osadili zárubne a dvere. V priestoroch kuchyne, kúpeľne a WC sa urobil nový obklad 
a dlažby, opravili omietky. Namontovali sa tiež nové sanitárne zariadenia, vypínače, zásuvky 
a základné svietidlá. Pôvodné a vyhovujúce parketové podlahy sa prebrúsili a prelakovali, ostatné 
podlahy boli urobené z PVC, alebo plávajúce podlahy. 



25 
 

V spoločných priestoroch chodby boli vymenené staré dvere a okno za nové plastové. Urobili 
sme osvetlenie spoločných priestorov so samostatným meraním a každý byt má samostatne 
meraný odber vody pomocou podružného merača.  

SSTTRRÁÁNNEE  PPOODD  TTAATTRRAAMMII  
Kostol 

- Búrka s krupobitím, ktorá sa prehnala obcou 25. augusta sa samozrejme nevyhla ani objektu 
kostola. Veľké krúpy porozbíjali strešnú krytinu, ktorá je z eternitu, preto sme museli dať opraviť 
strechu. Poškodené časti boli v krátkom čase opravené, aby nevznikla ďalšia škoda pri daždi.  

VVRRBBOOVV  
Kostol 

- V letných mesiacoch počas prudkých dažďov stekajúca voda sa prelievala cez žľaby, ktoré 
každoročne  poškodzoval zosúvajúci sa sneh zo strechy. Preto sme sa rozhodli pre ich opravu 
a tak na strechu kostola boli namontované protisnehové zábrany, aby už nedochádzalo k zosuvom 
snehu. Veríme, že týmto opatrením sme zamedzili ich pravidelnému poškodzovaniu. 

VVEEĽĽKKÁÁ  LLOOMMNNIICCAA  
Bytové jednotky 

- V bytovej jednotke bola vykonaná oprava a servis plynového kotla. 
Kostol 

- Poveternostným nástrahám sa nevyhol ani tento objekt. Po zásahu blesku do rozvodnej siete 
elektriny a vniknutiu elektrostatického výboja do veže kostola, došlo k poškodeniu elektroinštalácie 
v objekte. Najväčšia škoda vznikla na elektroinštalácii vo veži kostola, ktorá bola komplet 
poškodená vrátane osvetľovacích telies a vypínačov. Poškodený bol aj elektromer, ktorý po 
nahlásení energetické závody vymenili, avšak elektroinštaláciu sme museli urobiť nanovo, hoci táto 
bola len prednedávnom urobená. Zároveň došlo aj k poškodeniu vežových hodín, najmä hlavné 
hodiny, ktoré ovládajú podružný stroj napojený na rozvod pohonu vonkajších číselníkov. Výšku 
škody, ktorá vznikla na hodinách doposiaľ nevieme a firma, ktorá ich montovala aj napriek 
požiadavke nám ju doposiaľ nevyčíslila. Pre ďalšiu bezpečnosť objektu sme dali namontovať 
a bleskozvod na vežu kostola, aby sme predišli možným ďalším škodám.  

 
 

RROOZZPPIISS  NNÁÁKKLLAADDOOVV  ZZAA  JJEEDDNNOOTTLLIIVVÉÉ  PPRRÁÁCCEE::    
   

Objekt Popis vykonaných prác € 
K

ežm
arok 

Gymnázium 
Rekonštrukcia kúrenia – v celom objekte 
Generálna oprava WC - ľavá strana 
Oprava podláh na chodbe – 2. poschodie 

60.169,64 
45.803,51 
8.882,89 

Drevený kostol  

Oprava strechy – hlavná časť 
Úprava bleskozvodu 
Úprava dažďových žľabov a zvodov 

80.289,31 
136,80 

1.260,00 

Lýceum  

Reštaurovanie kníh a tlačí - knižnica  
Elektroinštalačné práce 
Ladenie klavíra – auditórium  
Úprava stola 

5.200,00 
50,98 
96,00 
93,60 

Nový kostol Oprava strechy - mauzóleum  2.400,00 

Fara 

Oprava pivničných priestorov 
Vonkajšie úpravy dvora 
Oprava sokla  
Výmena pivničných okien  
Brána s elektrickým posuvom 

1.741,30 
4.403,04 

742,30 
1.214,53 
1.150,00 H

uncovce 

Kostol 
Vnútorné špalety okolo okien 
Oprava strechy 

695,00 
186,00 
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 Objekt Popis vykonaných prác € 

Ľubica 

Kostol Reštaurovanie kazateľnice 16.288,00 

Byt. jednotky  
Gen. Svobodu 
251 

Elektroinštalačné práce 
Stavebné práce a sanitárne práce 
Ústredné vykurovanie 
Pripojenie bytov do elektrickej sústavy 

4.298,94 
39.412,62 
12.622,03 

354,00 S
tráne p. 

T
atram

i 

Kostol 
a zvonica 

Oprava strechy 748,80 

V
rbov 

 
Kostol 

 
Oprava dažďových žľabov a zvodov, snehové zachytávače 

 
768,00 

 

V
eľká 

Lom
nica 

Kostol 
Bleskozvod a elektroinštalačné práce 
Oprava strechy 

965,12 
120,00 

Byt. jednotky Oprava - servis kotla 63,50 

Spolu v €:  290.155,91 

  

  
V cirkevnom zbore pracovali počas celého roka v trvalom pracovnom pomere traja zamestnanci, 

z toho jeden na skrátený úväzok (6 hodinový). Okrem toho na farskom úrade od 01.01. do 31.03. 
vykonávala absolventskú prax jedna absolventka a od 01.05. do 31.12. pracoval jeden pracovník na 
pracovný pomer. V lyceálnej knižnici pracovali v pracovnom pomere v mesiaci január štyri pracovníčky 
a od 01.05. do 31.12. dve pracovníčky, šlo o pracovný pomer na dobu určitú. Týmto pracovníkom 
prispieval na mzdu ÚPSVaR Kežmarok podľa § 50i, ktorý sa týka podpory regionálnej a miestnej 
zamestnanosti. Na aktivačnej činnosti prostredníctvom dobrovoľníckej služby pracovali počas 4 mesiacov 
v zbore traja pracovníci a to od 01.06. do 30.09.  

Lesný hospodár pracoval počas celého roka na základe dohody o vykonaní práce. 
V roku 2011 z celkových nákladov na mzdu a odvody  pracovníčke knižnice prispieval BÚ VD 

Prešov  30% a GBÚ Bratislava 50%. 

  

PPRREEVVÁÁDDZZKKOOVVÉÉ  AA  RREEŽŽIIJJNNÉÉ  NNÁÁKKLLAADDYY  ::  

Náklady Popis € 

Voda  vodné a stočné 1.568,95 

zrážková voda 813,91 

Elektrická energia  všetky objekty – okrem fary  4.099,87 

Plyn  všetky objekty – okrem fary  8.455,29 

Telefón, internet farský úrad a fara  968,61 

Inkaso  fara / plyn, elektrika  2.111,30 

Poistenie  budov, zákonné a havarijné auta  1.967,93 

Služba ochrany EZS - lýceum, drevený kostol a nový kostol  147,27 

Požiarna ochrana  PO - požiarny technik  204,00 

Dopravné náklady  služobné auto, cestovné, auto – LH (lesný hospodár)  1.699,18 

Odvoz odpadu  fara a lýceum  114,40 

Revízie   EZS, EPS, PO,  elektrorevízie, bleskozvody  833,80 

Drobné opravy  servis auta,  opravy v objektoch  954,50 

Ad. pomôcky  kancelárske potreby, toner, kopírka   838,37 

Mzdy  pracovníkov zboru, lesného hospodára  31.622,75 
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Náklady Popis € 

Odvody  zdravotná poisťovňa, sociálna poisťovňa  10.440,13 

Dane  z nehnuteľností, príjmu, z úrokov  1.820,44 

Iné výdaje  vecné a bohoslužobné  92,33 

Čistiace potreby  123,40 

Poplatky  súdne, správne 237,61 

Stravné lístky  príplatok zamestnávateľa 55%  2.004,78 

Známky poštovné, kolky 147,27 

Poplatky za vedenie účtov, overovanie 79,15 

ostatné služby, školenia 211,76 

Softvér upgrade PÚ, mzdy, SZM – doména 139,47 

Spolu v €:  71.696,47   
  

  

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

Nákup €  Náklad € 

Nabíjacie svietidlo - prenosné     19,30 Deň matiek 40,00 

Benzínová kosačka - V. Lomnica  239,00 Pingpongový turnaj 63,20 

Rebrík – 2ks CZ 70,00 Vianočná nádielka detí 88,50 

Notebook - FÚ 853,85 Zborový deň 68,72 

Vázy – V. Lomnica kostol 20,80 Gratulačné kytice – akcie, životné jubileá 76,00 
Zosilňovacia súprava - Roland 500,00 Pohostenia – koncerty, návštevy zasadnutia 79,96 

Kľakadlá – Ľubica kostol 338,40   

Spolu náklad v €: 2.041,35 Spolu náklad v €: 416,38 

  

LLEESSNNÉÉ  HHOOSSPPOODDÁÁRREENNIIEE::    
 

   V LHC Spišská Belá – lokalite Strážky, kat. území Kežmarok bola vykonaná výchovná ťažba v 
poraste 390 11 o objeme 345,37m3 drevnej hmoty. V samovýrobe bolo spracovaných 10,00m3 dreva. 
Drevo po vyťažení a dopravení na skládku bolo roztriedené podľa druhu. Z celkového množstva 
predstavuje 84,02m3 smrek, 236,05m3 borovica, 6,12m3 jedľa a 19,18m3 vláknina. Za odpredané drevo 
sme zinkasovali 19.223,65 €. Po ťažbe sa z porastu odstránila haluzina a plochy o výmere 1,96ha sa 
pripravili na jarné zalesňovanie. V mesiaci október sa v poraste 394 30 o výmere 0,80ha a poraste 390 
11 o výmere 1,7ha urobil ochranný náter vrcholcov stromčekov cervakolom proti obhrýzaniu  lesnou 
zverou. Celoplošné vyžínanie porastu 394 30 bolo na ploche 0,35ha. V tejto lokalite sme vysadili celkom 
2000 ks sadeníc smreka. 
 V LHC Vysoké Tatry, katastrálnom území Tatranská Lomnica – lokalite Pod Fľakom bola 
náhodná ťažba v objeme 91,76m3 drevnej hmoty, väčšinou vyvrátené a napadnuté drevo škodcami. 
Z toho bolo 81,94m3 jedle, 4,76m3 smreka a 5,11m3  vlákniny. Suma za predané drevo predstavuje 
čiastku 5.047,10 €.   Na jarné zalesňovanie sa pripravila plocha o výmere 0,50ha, vysadilo sa 1000 ks 
sadeníc smreka, ktoré sa ošetrili ochranným náterom proti obhrýzaniu lesnou zverou. Vyžínanie porastu 
bolo na výmere 0,50ha. 
    
Jednotlivé náklady na pestovateľskú a lesnú činnosť v oboch LHC boli nasledovné: 
  

  € 

- ťažba, približovanie a spracovanie dreva 6.556,95 

- zalesňovanie 620,00 

- nákup sadeníc 537,90 
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-  upratovanie haluziny 665,00  

-  príprava plôch na zalesňovanie 1.215,00 

-  vyžínanie plôch 186,65 

-  ošetrovanie mladých porastov 152,00 

Spolu náklad: 9.933,50* 

Výnos spolu za oba LHC 24.722,82* 

 
Hospodárenie na lesnom majetku v správe zboru v ťažobnej a pestovateľskej činnosti počas 

roku 2012 bude pokračovať podľa LHP (lesného hospodárskeho plánu) platného od roku 2009 
nasledovne: 
 
LHC – Spišská Belá - lokalita Strážky 
 

ŤŤAAŽŽOOBBNNÁÁ  ČČIINNNNOOSSŤŤ: 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,- €. 
 
 

PPEESSTTOOVVAATTEEĽĽSSKKÁÁ  ČČIINNNNOOSSŤŤ::  
  

Zalesňovanie na výmere 2,00 ha 

Vyžínanie na výmere 6,00 ha 

Prerezávky na výmere 4,30 ha  

Upratovanie haluziny 200 m3 

Ochrana proti obhrýzaniu zverou na výmere 3,50 ha   

 
Predpokladané náklady na pestovateľskú činnosť 6.101,- €. Príjem z predaja drevnej hmoty 10.000,- €. 
 
 
LHC – V. Tatry lokalita V. Tatry – Fľak 
 

ŤŤAAŽŽOOBBNNÁÁ  ČČIINNNNOOSSŤŤ::  Predpokladaná ťažba 100m3   drevnej hmoty (podkôrny hmyz, vietor). Predpokladané 
náklady na ťažbu 1.500,- €. 
 

PPEESSTTOOVVAATTEEĽĽSSKKÁÁ  ČČIINNNNOOSSŤŤ::  
 

Zalesňovanie na výmere 0,50 ha 

Vyžínanie na výmere 1,50 ha 

Prerezávky na výmere 17,34 ha  

Upratovanie haluziny 190 m3 

Ochrana proti obhrýzaniu zverou na výmere 1,50 ha  
 

 
Predpokladané náklady na pestovateľskú činnosť 6.932,- €. Príjem z predaja drevnej hmoty 5.000,- €. 
 

Celkové výnosy a náklady z hospodárenia na lesnom majetku v oboch hospodárskych celkoch 
sú zapracované do rozpočtu na rok 2012. 
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OOSSTTAATTNNÉÉ  NNÁÁKKLLAADDYY::  
  

Účel  € 

Ofery Gen. podporoveň, teológov, vzdelávanie, Svetový luteránsky zväz 250,00 

Príspevok  Dištriktuálny príspevok  491,70 

Seniorálny príspevok  1.802,56 

Cirkevný zbor Podolínec 100,00 

Evanjelická materská škôlka Švábovce 350,00 

Dom na polceste – V. Slavkov 55,00 

Lesné hospodárenie Náklady na lesnú činnosť       9.933,50 

Zborový list  1.040,16 

Nákup kníh, predplatné časopisov, plagáty, kresťanská literatúra  1.774,51 

Nákup na dohodu - ÚPSVaR (dobrovoľnícka služba) 210,21 

Tvorba zákonných rezerv  1.711,59 

Tvorba sociálneho fondu  181,77 

Náhrada príjmu za nemoc  115,90 

Odpisy hmotného majetku  5.180,85 

Spolu náklad v €: 23.197,75 

 
 

Už takmer tradične sa každý rok uchádzame o získavanie finančných prostriedkov na obnovu 
a ochranu kultúrnych pamiatok. Pre rok 2011 boli vypracované a podané na Ministerstvo Kultúry SR 
celkom tri žiadosti z dotačného systému a to na reštaurovanie kazateľnice v kostole v Ľubici, obnovu 
fasády lýcea a výmenu strešnej krytiny na drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku. Podporené boli 
dva projekty v sume 15.000,- € na reštaurovanie kazateľnice a 70.000,- € na výmenu strešnej krytiny. 
Zamietnutý bol projekt na obnovu fasády lýcea. Na oboch projektoch sme sa podieľali finančnou 
čiastkou minimálne piatich percent z celkového rozpočtu projektu. 

  

VVÝÝNNOOSSYY  CCIIRRKKEEVVNNÉÉHHOO  ZZBBOORRUU  TTVVOORRIILLII  NNAASSLLEEDDOOVVNNÉÉ  PPOOLLOOŽŽKKYY:: 

Výnosy – Príjmy € 

Milodary od členov  zboru  5.624,60 

Ofery   6.521,99 

Cirkevný príspevok (cirkevná daň)  4.828,00 

Predaj cirkevnej literatúry  1.291,52 

Príjem z oferníkov  3.130,83 

Predaj a zámena nehnuteľností  2.950,00 

Úroky z vkladov  709,39 

Preplatky - (služby, ostatné)  2.214,91 

Za zvonenie (rok 2011)  50,00 

Milodar - vstupy do kostolov  25.670,20 

Milodary od turistov  1.210,00 

Milodar na knižnicu - vstupy a materiály  3.523,14 

Ostatné milodary 4315,67 

Ostatné príjmy z majetku 925,56 

Príjem za prenájom bytov,  nebytových priestorov, pôdy  118.049,31 

Príspevok MK SR - Dotačný systém 2011 85.000,00 

Príspevok na mzdu pracovníčky knižnice   (VD + GBÚ) 5.831,52 

Herman – Nirman - Stiftung (Nemecko)  5.200,00 
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Výnosy – Príjmy € 

Rezerva na nevyčerpanú dovolenku 1.811,80 

Príjem z lesného hospodárenia  24.722,82 

ÚPSVaR Kežmarok  11.044,11 

Príjem z akcií v zbore 336,22 

Účastnícke poplatky pri akciách v CZ 117,00 

Výnosy spolu v €: 315.078,59 
 

 

Pohľadávky cirkevného zboru nesplatené k 31. 12. 2011: 
za nájom a služby, nesplatené súdne rozhodnutia, za stravné lístky –
zamestnanci, úver Trebišov, Dom na polceste V. Slavkov 

35.986,39 

Záväzky cirkevného zboru nesplatené k 31. 12. 2011: 
dodávatelia prác a služieb, nevyčerpané dovolenky zamestnancov za rok 2011, 
nevyplatené mzdy za 12. mesiac 2011, odvody do SP a ZP za 12. mesiac 2011, 
daňový úrad – rozdiel dane a daňového bonusu, DPH 

- 39.763,02 

Rozdiel pohľadávok a záväzkov k 31.12.2011: 3.776,63 
 

 
 

 

SSTTAAVV  HHOOSSPPOODDÁÁRREENNIIAA  ZZAA  RROOKK  22001111::    €€  

Celkové výnosy zboru 315.078,59  

Celkové náklady zboru 387.507,64  

Hospodársky výsledok -72.429,05  

 
 

SSTTAAVV    FFIINNAANNČČNNÝÝCCHH    PPRROOSSTTRRIIEEDDKKOOVV    KK    3311..  1122..  22001111  €€  

Pokladňa 4.120,17 

Ceniny 224,40 

Bežný účet Tatra banka 44.084,50 

Terminované vklady  50.489,26 

Terminovaný vklad 2- ročný 20.000,00  

Spolu financie: 118.918,33 

 
V roku 2011 pracovala v zbore  revízna komisia v zložení sestra Božena Ferencová, sestra Ing. 

Viera Hanudeľová a brat MUDr. Emil Raffaj. Účtovníctvo počas celého roka viedla sestra Anna  
Štecová, pokladňu sestra Erika Szabová. 
 

Zborové presbyterstvo predkladá konventu tento návrh plánovaných úloh na rok 2012: 
Kežmarok       - Nový kostol  - mauzóleum - osvetlenie 
      - vymaľovanie 

- oprava schodov hlavného vchodu 
- oprava okien v sakristii      

- Lýceum - reštaurovanie tlačí 
- Fara  - náter strechy (garáž) 

    - oprava pivničných priestorov - dokončenie 
    - oprava plota 
Ľubica  - byty  - oprava elektroinštalácie – byt p. Mrkvová  
      - rekonštrukcia bytovej jednotky  
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Huncovce - Bistro  - výmena okien v spoločenskej miestnosti    
Rakúsy  - škôlka  - oprava kúrenia  

Taktiež pre rok 2012 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 
- pokračovanie v oprave strechy dreveného kostola 

 

a 
Program 4. Umenie 

- podprogram 4.2 – Hudba 
        - 4.2.1. Podpora vzniku, uvádzania a šírenia pôvodnej tvorby 

    - uvedenie premiéry a repríza opery Jakub Kray 
 

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 2012, ktorý zborové 
presbyterstvo odporúča  konventu na schválenie. 
 
Správu vypracoval Ján Scholcz, kurátor  a správca cirkevného majetku 

 
 

6. Správa o činnosti Lyceálnej knižnice za rok 2011 
 

Lyceálna knižnica bola nepretržite v prevádzke počas celého roka 2011. Jediným stálym 
zamestnancom v knižnici zostáva naďalej p. Slavíčková. Od 1. 6. - 30. 9. 2010 boli v knižnici 
prostredníctvom Úradu práce na tzv. dobrovoľnícku činnosť, 20 hod týždenne t.j. 4 hod denne 3 
pracovníci - p. Dudová, p. Bekešová a p. Štefaňaková.  Od 1. 5. do 31. 12. 2010 boli v knižnici 
zamestnaní prostredníctvom Úradu práce na zmluvu 2 pracovníčky –  p. Grigľáková a p. Godlová.  
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, podľa potreby aj p. Godlová 
a p. Grigľáková 

 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 otázky 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 
záležitosť. 

 Doplňujúca kontrola katalogizácie periodík, nakoľko sa zistili nezrovnalosti, vykonávala p. Bekešová 
a p. Štefaňaková.  

 Katalogizácia darovaných kníh, vykonávala p. Slavičková a p. Grigľáková. 

 Prepisovanie katalogizačných záznamov do elektronickej formy, vytlačenie a úprava do formátu 
katalogizačného papierového lístka, triedenie podľa abecedy, vykonávala p. Godlová a p. Dudová. 

 Výber tlačí a rukopisov na reštaurovanie, príprava na projekt v rozsahu 100 knižničných jednotiek. 

http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/grantovy-system/dotacie-2011/obnovme_si_svoj_dom
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Súpis tlačí, dôsledná kontrola s dôrazom na uprednostnenie veľmi poškodených diel, príprava pre 
reštaurátorov s popisom vyhotovila p. Slavičková. 

 Výber tlačí a rukopisov na digitalizáciu, príprava na projekt v rozsahu 100 knižničných jednotiek, 
vyhotovenie zoznamu s dôrazom na raritnosť a atraktívnosť diel, pripravila p. Slavičková.  

 Výber slovacík na pripravovanú digitalizáciu slovacikálnych tlačí a rukopisov v spolupráci so 
Slovenskou národnou knižnicou v Martine. Vyhotovenie zoznamu zaujímavých slovacík v rozsahu 
154 knižničných jednotiek – vyhotovila p. Slavičková. 

 Výber a súpis tlačí 16. storočia v rozsahu 50 ks 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 starali všetci zamestnanci 
knižnice, takisto všetky práce spojené s jarným a jesenným upratovaním, umývanie okien, 
starostlivosť o kvety a pod. vykonávali všetci zamestnanci knižnice. 

 

Aj v roku 2011 prispela nemecká nadácia Hermann-Niermann-Stiftung z Düsseldorftu na 
reštaurovanie kníh, a to sumou 5200,- €, za čo sme dali reštaurovať 8 historických tlačí a rukopisov a 3 
mapy. 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 2012. 

V roku 2011 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 atď.  

V roku 2011 sa za vstupné od návštevníkov, milodary, za predaj publikácií a rôzneho 
propagačného materiálu vyzbieralo 3523,14 €, čo môžeme považovať za akýsi 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 2011 navštívilo aj niekoľko významných osobností a veľvyslancov. Za 
najvýznamnejšiu návštevu môžeme považovať návštevu dvoch prezidentov p. Christiana Wulffa, 
prezidenta Spolkovej republiky Nemecko a nášho prezidenta p. Ivana Gašparoviča. Tejto návšteve 
predchádzali dôsledné prípravy, výstava kníh, ktoré boli pri tejto príležitosti prezentované a ktoré boli 
sústredené v jednej miestnosti, vzhľadom na bezpečnostný protokol. Obaja prezidenti boli bohatstvom 
Lyceálnej knižnice nadšení. Aj v tomto roku sme sa podieľali na spoločných projektoch, napr. 
v spolupráci so SNK Martin, na katalogizácii tlačí 16. stor. 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. Knižnica si získala 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 
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7. Štatistický prehľad o pohybe ľudnatosti v zbore za rok 2011 
 

  muži / 
chlapci 

ženy / 
dievčatá 

Spolu 
2011 

Spolu 
2010 

Spolu 
2009 

1. Krsty: 6  
1/5 

10 
1/9 

16 7 
 

14 

2. Konfirmácia: 5 0 5 9 12 

3. Večera Pánova: 
počas bohoslužieb v Kežmarku: 

fília V. Lomnica: 
fília Ľubica: 

domov dôchodcov v KK: 
stretnutia diakonie: 

v domácnosti:  
v nemocnici: 

360 
304 
6 
31 
13 
5 
0 
1 

809 
618 
22 
92 
27 
45 
5 
0 

1169 

922 
28 
123 
40 
50 
5 
1 

1162 
930 
29 
102 
36 
52 
8 
4 

1112 
887 
42 
90 
34 
52 
7 
0 

4. Sobáše: 3 krížne  7 7 1 

5. Požehnanie manželstva: 1 krížne  1 1 2 

7. Prestupy: 4  4 2 0 

8. Odhlásený zo zboru: 0  0 1 0 

9. Prihlásený do zboru: 0 0 0 0 2 

10. Pochovaných:  5 mužov 7 žien 12 11 17 

11. Náboženstvo v Kežmarku: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hotelová akadémia: 
Gymnázium P.O.Hviezdoslava: 

SOU poľnohospodárske: 
Základná škola Ľubica 

I. stupeň: 
II.stupeň: 

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

3 žiaci 
5 žiaci 
0 žiakov 
 
4 žiaci 
9 žiakov 

štvrtok o 1400 h 
štvrtok o 1400 h 
štvrtok o 1445 h 
štvrtok o 1445 h 
streda o 1430 h 
streda o 1430 h 
streda o 1515 h 
streda o 1515 h 
štvrtok o 1500 h 
 

streda o 700 h 
streda o 700 h 
 
 
utorok o 1330 h 
utorok o 1415 h 

55 žiakov  56 žiakov 60 žiakov 

12. Počet členov cirk. zboru: 
podľa sčítania ľudu v roku 2001 

1064  753 745 748 

13. Priemerná účasť na SB: 
Kežmarok: 

Ľubica: 
Veľká Lomnica: 

Domov dôchodcov: 

 
 

 173 
125 
20 
9 
19 

171 
127 
18 
9 
17 

185 
134 
22 
12 
17 

14. Priemerná účasť na: 
adventných večierňach: 

adventnom modlitebnom týždni: 
pôstnych večierňach: 

pôstnom modlitebnom týždni: 
biblických hodinách pre dospelých: 

 
34 
38 
27 
40 
20 

 
28 
35 
35 
46 
19 

 
35 
39 
35 
- 
17 

 

Štatistický prehľad vypracoval Roman Porubän, zborový farár v Kežmarku 
 

 


