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CCIIRRKKEEVVNNÝÝ  ZZBBOORR  EECCAAVV  NNAA  SSLLOOVVEENNSSKKUU  KKEEŽŽMMAARROOKK  

  

HHVVIIEEZZDDOOSSLLAAVVOOVVAA  1188,,  006600  0011  KKEEŽŽMMAARROOKK 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSPPRRÁÁVVAA  OO  ŽŽIIVVOOTTEE  CCIIRRKKEEVVNNÉÉHHOO  ZZBBOORRUU    

EECCAAVV  NNAA  SSLLOOVVEENNSSKKUU  KKEEŽŽMMAARROOKK  

ZZAA    RROOKK    22001177,, 

 
 
 
 
 
 

prečítaná na výročnom zborovom konvente Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok, ktorý sa konal 
11. februára 2018 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Korintským 3,10-14: 

 

10Podľa Božej milosti, ktorá mi bola daná, ako múdry staviteľ položil som základ a iný ďalej na ňom stavia; ale každý 
nech si dá pozor, ako na ňom stavia. 11Nik totiž nemôže položiť iný základ než ten, ktorý je už položený, a tým je Ježiš Kristus. 
12Ak však na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokamy, drevo, seno, slamu, 13dielo každého vyjde najavo. Ten deň 
to ukáže, pretože sa zjaví v ohni, a sám oheň preskúša dielo každého, aké je. 14Ak dielo, ktoré niekto postavil, vydrží, dostane 
odmenu. 

 
 
 
 
 
 
 

Auditórium lýcea 
Kežmarok, 11. február 2018  
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PPRROOGGRRAAMM    BBOOHHOOSSLLUUŽŽIIEEBB:: 

 

1. Oslovenie 
2. Voľby zborových predstaviteľov 
3. Predspev: Najsvätejší 
4. Konfiteor 
5. Pieseň: 374 
6. Sláva, pozdrav, kolekta 
7. Evanjelium: Marek 10,35-40 
8. Vyznanie všeobecnej viery kresťanskej 
9. Pieseň: 266 
10. Kázeň, oznamy a milodary 
11. Pieseň: 636 
12. Výročný zborový konvent za rok 2017 
13. Pieseň: 350 / 1. verš 

- Antifóna: 68 
Buďte verní až do smrti, hovorí Pán. 
Aby sme dostali veniec života. 

        - Kolekta 
        - Áronovské požehnanie 
14. Pieseň:  350 / 2. a 3. verš 
15. Ukončenie s podaním rúk 
16. Organová hudba na záver  

PPRROOGGRRAAMM    VVÝÝRROOČČNNÉÉHHOO    ZZBB..    KKOONNVVEENNTTUU:: 

 

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

konventuálom k dispozícii v písomnej podobe 
6. Prijatie jednotlivých správ zborovým konventom 
7. Prijatie plánovaných úloh na rok 2017 
8. Schválenie rozpočtu na rok 2018 
9. Schválenie zámeny pozemku v KÚ Tvarožná 
10. Schválenie odpredaja pozemku KÚ Kežmarok 
11. Voľné návrhy 
12. Záver, poďakovanie  
  

 
 

NNÁÁVVRRHH    UUZZNNEESSEENNÍÍ 

 

Uznesenie 1/2018/K 
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil zápisnicu z výročného konventu CZ ECAV na Slovensku 
Kežmarok konaného 12. februára 2017. 

 

Uznesenie 2/2018/K 
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil v celosti predloženú správu o živote CZ ECAV na 
Slovensku Kežmarok za rok 2017 

 

Uznesenie 3/2018/K 
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil návrh plánovaných úloh hospodárenia na rok 2018, tak 
ako boli konventu predložené. 

 

Uznesenie 4/2018/K 
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil rozpočet na rok 2018, tak ako bol konventu predložený. 

 

Uznesenie 5/2018/K 
Zborový konvent berie na vedomie výsledky volieb zborových predstaviteľov do Zborového presbyterstva Cirkevného 
zboru ECAV na Slovensku Kežmarok 

 

Uznesenie 6/2018/K 
Zborový konvent schvaľuje zámenu pozemkov parcely. č. KN-C 3378/17, 3378/18 3378 a zvyšok parcely 3378/7 
zapísané na LV 721 k. ú. Tvarožná o výmere 511 m2, ktorej vlastníkom je CZ. Ako protihodnotu p. Mária Kasanová, ul. 
Mieru 34, Nová Baňa,  ponúka parcely č. KN-E 376/1, KN-E 3761/2 zapísané na LV 1274 k. ú. Tvarožná o výmere 527 
m2.  

 

Uznesenie 7/2018/K 
Zborový konvent súhlasí s odpredajom časti pozemku (novovzniknutej parcely KN-C 20/2 o výmere 1 m2), ktorá 
vznikne odčlenením od parcely KN-E č. 509 o výmere 144 m2, zapísanej na LV 2866, katastrálne územie Kežmarok za 
1,- € (slovom: jedno euro) pre žiadateľa Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 197/10, Kežmarok 060 01, 
IČO: 36 492 922, za účelom usporiadania vlastníctva. 
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Úvod 
 

 Je za nami reformačný rok, v ktorom sme si pripomínali 500. výročie od udalosti, keď Dr. Martin Luther pribil 
na dvere zámockého kostola vo Wittenbergu svojich 95 výpovedí proti odpustkom. Mnohí sme mali od tohto roku 
rôzne očakávania a domnievali sme sa, že okrúhle jubileum bude o čosi viacej rezonovať v našich mysliach, ale 
predovšetkým v našich srdciach, pretože reformačné bohatstvo, ktorého sme dedičmi, je skutočne veľké 
a reformácia, ktorá sa začala pred 500 rokmi, by mala ďalej pokračovať v živote súčasnej Evanjelickej cirkvi a. v. na 
Slovensku (ECAV) i v živote každého, kto sa k nej hrdo hlási. Nechcem hodnotiť, či sa splnili naše očakávania alebo 
nie. Nebolo by to objektívne hodnotenie. Chcem však vysloviť vďaku Pánu Bohu, že napriek všetkým tým 
problémom, cez ktoré prechádzala a prechádza ECAV na Slovensku, napriek jej vrcholom a pádom, sa nám 
ustavične dostáva od Boha tej milosti, že sa dnes môžeme slobodne stretávať a počúvať Božie slovo, 
prostredníctvom ktorého sa upevňujeme vo viere v Trojjediného Boha a v nádeji na večný život a vzkriesenie, ktorá 
z tejto viery pramení. 

Bohu záleží na každom človeku, ale nie každý, kto počuje Jeho volanie, je aj ochotný Ho nasledovať 
a prinášať ovocie viery. Áno, boli by sme radi, keby sme boli cirkvou s rastúcou tendenciou, v ktorej by sa počet 
veriacich znásoboval. Štatistiky nám však hovoria o niečom inom. A tak niekedy mám na jazyku slová modlitby: 
„Pane Bože, i naša cirkev (ECAV) je tvoj podnik, rob s ňou niečo! Ty si ju doposiaľ viedol a požehnával, Ty si nás do 
nej povolal a my sme neužitočnými služobníkmi. Ukáž nám spôsob, ako osloviť dnešného človeka, aby prijal tvoj dar 
spásy, ktorý si nám dal v Ježišovi Kristovi.“ Samozrejme, neznamená to, i napriek tomu, že cirkev je Božím dielom, 
že sa teraz budeme ulievať a nepracovať. My máme robiť veci tak, ako ich Boh nastavil. Položiť dobrý základ, ktorý 
je v Ježišovi Kristovi a na tomto základe ďalej budovať. A čo sme budovali a budujeme, to raz ukáže súdny deň.  

Reformačný rok pre mňa osobne priniesol jednu veľmi milú aktivitu, za myšlienku ktorej som vďačný bratovi 
Ľubomírovi Germanovi zo Spišskej Belej, ktorý mi napísal e-mail, či by sa Beľania nemohli stretnúť v Ľubickom 
kostole, keďže v roku 1520 Tomasch Preisner prečítal na Slovenku po prvýkrát 95 Lutherových výpovedí 
z kazateľnice súčasného rímskokatolíckeho kostola Sv. Ducha, a tak si pripomenúť v rámci projektu „500 minút 
reformácie“ Lutherov odkaz prostredníctvom čítania týchto výpovedí. Osobne ma táto myšlienka oslovila s tým, aby 
nielen Beľania sa stretávali pri čítaní Lutherových výpovedí, ale aj iné cirkevné zbory horného Spiša. A tak som ju 
rozšíril a vzápätí oslovil rôznych farárov, seniorov i brata biskupa Mgr. Slavomíra Sabola, či by nám neposlúžili 
v opustených a málo používaných kostoloch, výkladom jednotlivých Lutherových výpovedí. Som vďačný, že mnohí 
farári v senioráte i mimo neho na to ochotne zareagovali a svoju účasť prisľúbili. 15 stretnutí pri čítaní týchto téz bolo 
veľmi zaujímavých nielen miestom a prostredím, v ktorom sa čítali, ale aj samotným pohľadom po 500 rokoch na to, 
čo spustilo reformačnú vlnu v Nemecku, ktorej myšlienky sa šírili aj k nám na Slovensko. Veľmi pozitívne hodnotil 
tieto stretnutia i brat biskup Slavomír Sabol a boli sme v ECAV na Slovensku jediní, ktorí sa stretávali v chrámoch pri 
čítaní 95 výpovedí a ich vysvetlení pre dnešného moderného človeka s krátkym zastavením sa pri Lutherovom 
živote, k čomu nám poslúžila publikácia od Doc. ThDr. Daniela Veselého „Martin Luther“. Pri poslednom stretnutí, 
ktoré sa uskutočnilo opäť v Ľubici zaznievali od mnohých bratov a sestier hlasy, že tieto sobotné večerné stretnutia 
nám budú chýbať. A tak verím, že aj prostredníctvom tejto iniciatívy sme mohli budovať na základe, ktorý je položený 
v Ježišovi Kristovi, dobrú stavbu. Pre mňa práve táto aktivita v tom užšom kruhu bola naplnením reformačného roka. 
Nestretávali sme sa pri nej iba Kežmarčania, ale prichádzali k nám bratia a sestry z CZ Spišská Belá, Slovenská 
Ves, Podolínec, Vysoké Tatry, Poprad, Poprad-Veľká a iní. 
 Apoštol Pavel hovorí: „Podľa Božej milosti, ktorá mi bola daná, ako múdry staviteľ položil som základ a iný 
ďalej na ňom stavia.“ Základom Cirkvi a všetkých veriacich je Ježiš Kristus. Apoštol Pavel budoval na tomto základe. 
Martin Luther tento základ nanovo obnovoval, pretože nánosmi rôzneho chorého dogmatického učenia stredoveku 
bol tento základ skrytý a my sme tí, ktorí ďalej máme stavať na tomto základe a privádzať k nemu ľudí, pretože sa 
oplatí postaviť na ňom svoj život. Potom môže prísť búrka aj príval vody, no náš dom, naša stavba obstojí, lebo je 
postavená na pevnom základe (Mt 7,24-27). Ktokoľvek na tomto základe stavia – rodičia, učitelia, kazatelia, 
podnikatelia, politici a mnohí iní, tak je potrebné, aby na ňom stavali z vysokokvalitného materiálu. Je to materiál, 
ktorý spĺňa Božie normy. Pavel v našom texte hovorí o zlate, striebre a drahokamoch. Toto obstojí v ohni skúšok, ba 
dokonca ešte viacej sa prečistí. Oproti tomu drevo, seno a slama v ohni skúšok zhoria a človeku nezostane nič. 
Kvalita materiálu na stavbu je teda veľmi dôležitá. 
 Budovať na Ježišovi Kristovi môžeme všeličo. Podľa toho vyzerá aj naše kresťanstvo. Ale to, čo pretrváva 
a má hodnotu, je iba to, čo budujeme na tomto základe z kvalitného materiálu. A tak ak niečo máme budovať, ak 
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niečo máme stavať na Kristovi, tak to robme poriadne. Fušerov v cirkvi je dosť a netreba sa k nim pridávať, pretože 
takéto dielo nakoniec zhorí v ohni.  
 Vždy som sa snažil o skvalitňovanie duchovnej služby. Človek hľadá spôsoby, možnosti, prostriedky, ktorými 
sa dá priblížiť človeku to dôležité – Ježiš Kristus ako dobrý základ života. Nie vždy sa to človeku darí. Častokrát 
chcení by bolo, ale....... je množstvo vecí, ktoré nás aj v duchovnej službe neraz oberajú o čas, či situácií, ktoré je 
potrebné „hasiť“, a tak potom zostáva málo času na prípravu biblickej hodiny s vizualizáciou, na kázeň s projekciou, 
na prípravu interaktívneho náboženstva, na pastorálnu návštevu a na mnoho iných pekných a užitočných skvalitnení 
 služby, pretože nám chýba čas. 
 Každý jeden z nás je pozvaní, aby sme pracovali na Božej stavbe. My sme Božími spolupracovníkmi – akýsi 
„hantlagri“. Tak sa môžeme na chvíľu cítiť pri dnešnom spoločnom zastavení na tomto konvente. Zišli sme sa nielen 
preto, aby sme naplnili literu zákona, ako nám určujú Cirkevnoprávne predpisy, ale aby sme aj pochopili svoje miesto 
služby a skúmali sa, ako môžeme byť užitoční na Božej stavbe v rôznych oblastiach života cirkevného zboru. 
 

  
1.  Bohoslužobný život zboru 

 
a) Služby Božie 
 Apoštol Pavel porovnával svoju misionársku službu evanjelizácie a zakladania cirkevných zborov v doteraz 
nezasiahnutých miestach s prácou „staviteľa“. Grécke slovo, ktoré je tu preložené ako staviteľ, má v sebe spojené 
dva významy. Dalo by sa preložiť aj „murujúci architekt“ – čiže architekt, ktorý aj pracuje na stavbe. Profesia 
„architekt“ historicky na začiatku znamenala, že ide o vedúceho staviteľa, ktorý pracoval s drevom. Vývojom toto 
slovo dostávalo iný charakter. Pôvodne to bol však človek, ktorý vedel navrhnúť, naprojektovať danú vec a zároveň 
ten projekt aj sám alebo za pomoci niekoho zrealizoval.  
 Pavel teda na Božej stavbe ovládal oboje. Duchovne bol tak vycvičený, že vedel o čo v cirkvi ide, ako majú 
vyzerať cirkevné zbory. Navrhol duchovný základ pre stavbu osobného i zborového života a potom túto stavbu aj 
sám realizoval vyučovaním Kristovho evanjelia. Namáhal sa, pracoval, aby stavba bola budovaná na základe, ktorým 
bol Ježiš Kristus. Bez tohto základu by žiadna stavba, žiaden cirkevný zbor nevydržal.  

Pre nás dnešných kresťanov je toto veľmi dôležité poznanie. My neraz toho veľa narozprávame, veľa 
naplánujeme, kvetnato okomentujeme s patričnou dávkou emócií, ale veľmi málo realizujeme z toho, čo poznávame 
z Kristovho evanjelia. Niekedy som v šoku z reakcií mnohých z nás, a tak rozmýšľam: Ako je to možné, že ten či 
onen brat alebo sestra urobili to či ono a pritom počúvajú nedeľu čo nedeľu Kristovo evanjelium. Do toho častokrát 
vstupuje ohováračský duch, konšpiračné teórie založené na púhej fantázii. Prípad, ktorý z toho vzíde, by niekedy 
nedokázal vyriešiť ani detektív Poirot. Ale to je naša ľudská slabosť, na ktorej má podiel závisť a egoizmus, 
zasievaný diablom do nášho života.  

Jedným z dôležitých základov cirkevného zboru sú nedeľné bohoslužby, ktoré dávajú príležitosť, aby sa 
v chráme pri oslave Trojjediného Boha stretávali všetky generácie. Tu pri počúvaní Božieho slova, ktoré obsahuje 
zákon aj evanjelium, máme budovať náš duchovný dom. Nedeľa – deň sviatočného odpočinku nám bol daný práve 
na to, aby sa naše rodiny budovali na duchovný dom a ráno spoločne prichádzali na bohoslužby. No žiaľ, že dnes 
mnohé rodiny navštevujú iné chrámy typu: TESCO, MAX, ASKO, FÓRUM, NAY a podobne. Okrem toho si radi 
plánujeme na nedeľný čas v lete turistiku a v zime lyžovačku či iné športy, ktoré sú pre nás dôležitejšie. Na tento 
oltár prinášame svoj čas namiesto toho, aby sme duchovne budovali svoj osobný život i život spoločenstva 
cirkevného zboru v spoločenstve cirkvi, ktorá sa stretáva na bohoslužbách. Kvalitný a trvácny materiál, ktorý sa nám 
ponúka prostredníctvom bohoslužieb neraz zamieňame za drevo, seno a slamu. Tie v ohni skúšok a Božieho súdu 
jedného dňa zhoria.  
 Bohoslužby majú za úlohu budovať človeka. To znamená, že v spoločenstve cirkvi nám ide o stabilný život 
viery, ktorý je postavený na Ježišovi Kristovi. Táto stabilita sa potom prejavuje mimo spoločenstva cirkvi. To 
znamená v prostredí, v ktorom človek žije a v ktorom rieši prichádzajúce problémy. Koho život viery je stabilne 
budovaný, tak rôzne prívaly vôd a vetra ním nepohnú. Vtedy človek získava aj istotu spasenia. Vtedy je život človeka 
spokojný. Spokojnosť pramení z poctivej práce. Žiadna fušerina nám spokojnosť neprinesie. Preto pri budovaní 
duchovnej stavby záleží na každom detaile. Tak sa stáva stavba funkčná a príjemná aj na vzhľad. V prostredí 
dnešného sveta, v ktorom žijeme, to znamená, že život cirkvi a každého jedného kresťana hlásiaceho sa ku Kristovi 
je presvedčivý. Cirkvi Ježiša Krista nejde o to, aby sme sa iba vo vnútri dobre cítili. Tu nejde iba o vytváranie akejsi 
príjemnej atmosféry – to by bolo strašne málo. My budujeme cirkev a seba preto, aby sme sa my cítili duchovne 
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bezpečne a zároveň, aby ľudia okolo nás mohli túto istotu a radosť na nás pozorovať a klásť si tak otázku: Odkiaľ 
berú tí kresťania toľkú istotu a radosť do svojho života?  

 

KKEEŽŽMMAARROOKK:: 
 Služby Božie v Kežmarku sa konali pravidelne každú nedeľu a každý cirkevný sviatok. Od Nového roka po 
sviatok Petra a Pavla (29. 06. 2017) sme sa stretávali v Novom kostole. Od 3. nedele po Sv. Trojici (02. 07. 2017) po 
14. nedeľu po Sv. Trojici (17. 09. 2017) sme prichádzali do Dreveného artikulárneho kostola. Od 15. nedele po Sv. 
Trojici (24. 09. 2017) až po koniec občianskeho roka sme sa stretávali k počúvaniu Božieho slova v Novom kostole.  
 Čas nedeľných bohoslužieb v našom kostole je stanovený na o 900 h. Výnimočne sa tento čas upravil iba pri 
slávnostných príležitostiach, ako to bolo pri 300. výročí pamiatky posvätenia Dreveného artikulárneho kostola (27. 
08. 2017) alebo pri stretnutí artikulárnych zborov (17. 09. 2017). Počas rôznych cirkevných sviatkov, ktoré pripadli 
na pracovné dni, sme sa stretávali na večerných bohoslužbách o 1800 h. Jedine štedrovečerné bohoslužby a služby 
Božie na záver občianskeho roka sa uskutočnili o 1700 h. V uplynulom roku sme sa na všetkých bohoslužbách 
nedeľných i večerných, okrem pôstnych a adventných večierní, k počúvaniu Božieho slova stretli v Kežmarku 64-
krát, čo je o jedenkrát menej ako v roku 2016. Táto skutočnosť nastala aj z toho dôvodu, že v rámci roka tri nedele 
sa nekonali služby Božie v Kežmarku. Prvýkrát to bolo z dôvodu seniorátnej akcie: Oslobodení Božou milosťou, ktorá 
sa uskutočnila v Poprade 02. 04. 2017. V rámci tohto misijného podujatia sme sa zúčastnili aj bohoslužieb. Druhýkrát 
sme služby Božie v Kežmarku nemali na 5. nedeľu po Veľkej noci (21. 05. 2017) a to z dôvodu, že vo filiálke Ľubica 
sa uskutočnila slávnosť konfirmácie. A po tretíkrát sa nedeľné bohoslužby nekonali na 4. nedeľu po Sv. Trojici (09. 
07. 2017), pretože sme sa zúčastnili Dištriktuálneho dňa Východného dištriktu v Prešove, na ktorom sme účinkovali 
s operou: Hrad prepevný.  

V roku 2017 som ešte na chvíľu zastával úrad seniora, vzhľadom na to, že brat konsenior Ján Matis 
z Levoče podstúpil ťažkú operáciu výmeny krčnej platničky. Brat biskup Slavomír Sabol ma na dobu od 24. apríla 
menoval za administrátora Tatranského seniorátu až po dobu, kým nebol zvolený a voľba nenadobudla 
právoplatnosť novému seniorovi Tatranského seniorátu Jaroslavovi Matysovi.   

Počas roka bol som zastupovaný na bohoslužbách z dôvodu dlhodobej maródky po operácii kŕčových žíl na 
ľavej nohe a počas nedieľ, keď sme sa spolu so spevokolom zúčastnili vystúpenia opery Hrad prepevný. Počas 
jednotlivých nedieľ sa vystriedali pri mojom zastupovaní nasledovní bratia farári a sestry farárky:  

 
 Dátum Nedeľa Zastupujúci 

1. 22. 01. 2017 3. nedeľa po Zjavení Viktor Sabo, vojenský duchovný 

2. 19. 03. 2017 3. pôstna nedeľa Ľubomíra Mervartová, kaplánka TAS 

3. 26. 03. 2017 4. pôstna nedeľa Ľubomíra Mervartová, kaplánka TAS 

4. 09. 04. 201 6. pôstna nedeľa  Ľubomíra Mervartová, kaplánka TAS 

5. 18. 06. 2017 1. nedeľa po Sv. Trojici Ľubomíra Mervartová, kaplánka TAS 

6. 30. 07. 2017 7. nedeľa po Sv. Trojici Ľubomíra Mervartová, kaplánka TAS 

7. 10. 09. 2017 13. nedeľa po Sv. Trojici Ľubomíra Mervartová, kaplánka TAS 

8. 24. 09. 2016  15. nedeľa po Sv. Trojici Michal Findra, námestný farár v CZ Poprad  

 
 V cirkevnom zbore sme v uplynulom roku už tradične prijali zvesť slova Božieho z úst brata farára Miroslava 
Erdingera z Mělníka a to na 5. nedeľu po Sv. Trojici (16. 07. 201). Spoločne sme na bohoslužbách pokrstili dcéru 
manželom Šterbákovcom. Okrem toho sme bohoslužby obohatili zaspievaním dvoch českých duchovných piesní, 
ktoré sme doprevádzali rôznymi hudobnými nástrojmi.  
 Slovom Božím pri 300. výročí pamiatky posvätenia Dreveného artikulárneho kostola v Kežmarku nám 
poslúžil dôstojný brat biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol a to na 11. nedeľu po Sv. Trojici (27. 08. 2017). 
Týchto bohoslužieb sa zúčastnili rôzni farári z ECAV a predovšetkým farári z Tatranského seniorátu (TAS), pretože 
v rámci osláv sa uskutočnil aj Deň Tatranského seniorátu, na ktorom vystúpil spevokol TAS sprevádzaný sláčikovým 
orchestrom Základnej umeleckej školy Antona Cígera v Kežmarku. Z týchto bohoslužieb bol vyhotovený aj 
videozáznam, ktorý si môžete zakúpiť na farskom úrade.  

14. nedeľa po Sv. Trojici (17. 09. 2017) bola pre náš Cirkevný zbor tiež výnimočnou nedeľou, pretože 
v Drevenom artikulárnom kostole sa stretli na bohoslužbách artikulárne zbory ECAV na Slovensku. Zvesťou slova 
Božieho pri tejto príležitosti nám poslúžil brat farár Ján Matis z CZ ECAV na Slovensku Levoča. Počas šiestich rokov 
sme vystriedali všetky miesta, kde sa zachovali v ECAV artikulárne kostoly a jeden rok sme navštívili maďarské 
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mesto Šoproň, kde boli prijaté šopronské artikuly. Do budúcnosti uvidíme, či sa k nám pridajú aj tie artikulárne 
miesta, kde sa nezachovali artikulárne kostoly.  

Na nemeckých ekumenických službách Božích (24. 06. 2017) v rámci Karpatsko-nemeckých dní zvesťou 
slova Božieho poslúžil brat farár z CZ ECAV na Slovensku Prešov Ján Bakalár a rímskokatolícky farár Stanislav 
Žlnay. 

Priemerná účasť na nedeľných službách Božích v Kežmarku v roku 2017 bola 122 poslucháčov. Oproti 
minulému roku sa nám návštevnosť zvýšila o 15 poslucháčov. No napriek tomu si mnohí poviete, že v bežnú nedeľu 
to ani nevidno. Máte pravdu, pretože neuveriteľným spôsobom nám priemernú účasť zvýšila slávnosť 300. výročia 
pamiatky posvätenia chrámu, keď bola účasť na bohoslužbách 681 poslucháčov. Ak by som však nezapočítal túto 
nedeľu do priemeru, tak sme sa pohybovali s priemernou účasťou na nedeľných bohoslužbách 110 poslucháčov. Aj 
to je o troch viacej ako v roku 2016.    

Nedeľné bohoslužby by mali byť pre nás pevným a stabilným základom, kde prichádzame načerpať každý 
týždeň nových síl, aby sme dokázali budovať dobrú stavbu. Lenže na tom základe, ktorým je sám Ježiš Kristus sa dá 
budovať zlato, striebro, drahokamy alebo drevo, seno a slama. V tomto obraze zlato, striebro a drahokamy 
predstavujú kvalitný materiál vysokej a trvácnej hodnoty. Oproti tomu drevo, seno a slama je materiál menej kvalitný, 
ktorý dokonca veľmi rýchlo podľahne skaze. Niekto buduje atraktívnu fasádu z nekvalitných materiálov. Táto 
skutočnosť poukazuje na našu povrchnú – formálnu aktivitu na bohoslužbách. Týmto nekvalitným materiálom môže 
byť túžba po zviditeľnení sa, uznaní a chválení. Človek veľmi rád podľahne príjemnému chváleniu a glorifikovaniu. 
Ale majme na pamäti, že všetky naše dôvody služby, budovania cirkevného zboru budú jedného dňa prepálené 
ohňom Božieho súdu. Apoštol Pavel hovorí: „Dielo každého vyjde najavo. Ten deň to ukáže, pretože sa zjaví v ohni, 
a sám oheň preskúša dielo každého, aké je.“  

Grécky základ pre slovo „dielo“ nezahŕňa to, čo sme vytvorili, ale zdôrazňuje „pozadie, dôvody, motív 
vykonanej práce“. My pod slovom „dielo“ máme skôr na mysli to, čo je pred očami, čo sa urobilo, čo už môžeme 
hodnotiť. Ale grécke slovo „dielo“ poukazuje na to, čo ťa viedlo k tomu, že si to či ono robil. V súvislosti 
s bohoslužobným životom je potrebné si položiť otázku: Čo ťa viedlo k tomu, že si v nedeľu prichádzal na 
bohoslužby? Čo ťa viedlo k akejkoľvek službe v cirkevnom zbore? Pozadie a dôvody pre službu Hospodinovi veľmi 
ťažko odhalíme pri ľuďoch. Ale svoje dôvody a pozadie veľmi dobre poznáme. O to viacej by sme si mali pravdivo 
odpovedať: Aká je moja motivácia k službe v cirkevnom zbore? 

Dielo každého sa ukáže až pred Pánom. Kým žijeme na tejto zemi, aj v cirkvi zbierame akési štatistické dáta, 
prostredníctvom ktorých sa dá sčasti vyhodnocovať naša služba, ale dokonale to bude vyhodnotené až na 
poslednom súde. S tým sa musíme uspokojiť, či sa nám to páči alebo nie, hoci my dokážeme hodnotiť len podľa tej 
vonkajšej fasády. A to je tiež v cirkvi častokrát choré. Aj farári sa medzi sebou navzájom porovnávajú, keď pozerajú 
na to, čo u nich je lepšie ako kdekoľvek inde. Prestaňme sa porovnávať, pretože služba nie je o porovnávaní, ale 
o službe. Ale to by sme sa museli prestať zaoberať číslami, ktoré nás akosi automaticky nútia k tomu, aby sme sa 
navzájom porovnávali. Všetci staviame pred Pánom Bohom, a keď príde oheň súdu sa ukáže, aké dôvody nás 
k tomu viedli. Tam sa ukáže pozadie toho, čo som robil a prečo som to robil. Tam sa odkryje pozadie mojich príprav, 
rozhovorov, dôvodov, ochoty, pozadie nesenia zodpovednosti... 

Priemerná účasť na všetkých, teda bežných nedeľných, slávnostných a iných službách Božích v roku 2017 
bola 120 poslucháčov, čo je o 13 poslucháčov viacej ako v roku 2016. Ak by sme mali vyjadriť návštevnosť 
v percentách z prihlásených členov cirkevného zboru, ktorých evidujeme 780 k 31. decembru 2017 vrátane fílií, tak 
služieb Božích sa zúčastňuje 20,66% členov zboru.  
 Texty k zvesti slova Božieho som si vyberal podľa agendálneho poriadku alebo vlastného uváženia k téme danej 
nedele. Je prirodzené, že svojimi kázňami reagujem na dianie vo svete, v  spoločnosti, v cirkvi, ale i v našom cirkevnom 
zbore. Božie slovo nám predsa hovorí do konkrétnych situácií a len na nás zostáva, do akej miery sme ochotní prijať toto 
slovo a rešpektovať ho v každodennom živote. 
 Na starozmluvné texty zaznela kázeň 19x, na evanjeliové 31x a na epištolické 13x. Čítané a spievané liturgické 
texty boli vyberané podľa Tranovského kalendára, v ktorom na každú nedeľu je určený poriadok čítania biblických textov. 
Služby Božie počas celého roka sa konali v súlade s Chrámovou agendou okrem niekoľkých výnimiek, ktoré sa uskutočnili 
podľa charakteru nedele:  

Predpôstna nedeľa (12. 02. 2017) – uskutočnil sa výročný zborový konvent za rok 2016; Nedeľa Cantate (14. 05. 
2017) – s vystúpením detí na deň matiek; 5. nedeľa po Veľkej noci (20. 05. 2017), keď sa v našom cirkevnom zbore 
uskutočnila vo filiálke Ľubica slávnosť konfirmácie; 5. nedeľa po Sv. Trojici (16. 07. 2017) keď počas bohoslužieb nám 
poslúžili bratia a sestry z Farního sboru ČCE Mělník zaspievaním dvoch piesní; 11. nedeľa po Sv. Trojici (27. 08. 2017)  – 
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300. výročie pamiatky posvätenia Dreveného artikulárneho kostola; 12. nedeľa po Sv. Trojici (03. 09. 2017) – začiatok 
školského roka s vystúpením detí; 14. nedeľa po Sv. Trojici (17. 09. 2017) – stretnutie artikulárnych zborov. Zvesťou slova 
Božieho poslúžil brat farár Ján Matis a v rámci bohoslužieb zaspieval spojený spevokol z CZ Hronsek a Zvolen. Pozdravili 
nás i sestry farárky Janka Velebírová, Anna Jakušová a Alenka Ďurčíková.  

Večerné pôstne a adventné služby Božie sa konali vo štvrtok o 1800 hodine v auditóriu lýcea s priemernou 
účasťou 26 ľudí, čo je o jedného poslucháča viac ako v roku 2016. 

Pôstny modlitebný týždeň sa v našom cirkevnom zbore minulého roku uskutočnil v čase od 20. – 24. marca 
2017. Jednotlivým zamysleniami nám poslúžila sestra farárka Ľubomíra Mervartová, ktorá ma zastupovala v čase 
PN. Počas jednotlivých večerov rozoberala nasledovné témy: 1) Vo svete a predsa nie zo sveta; 2) Ospravedlnený 
z viery; 3) Cirkev je viac, než čo vidíme navonok; 4) Ústretový Boží krok k človeku; 5) Služba ako prejav vďaky. 
Priemerná účasť na pôstnom modlitebnom týždni bola 22 poslucháčov, čo je o 13 poslucháčov menej ako v roku 
2016. 

V adventnom modlitebnom týždni (11. – 05. 12. 2016) sme sa zamýšľali nad témou: Máriin chválospev, ktorý 
sme rozoberali podľa vysvetlenia Dr. Martina Luthera. Počas piatich večerov nám na jednotlivé témy poslúžili 
zvesťou slova Božieho bratia farári z Tatranského seniorátu: 1) Rozveselenie ducha – Roman Porubän; 2) 
Blahoslavenstvo pokolení – Jozef Vereščák;  3) Boh robí veľké veci – Viera Zaťková; 4) Nasýtenie a odmietnutie – 
Eva Germanová; 5) Ochrana Veriacich – Ján Matis. Priemerná účasť na adventnom modlitebnom týždni bola 30 
poslucháčov, čo je o dvoch viacej ako v roku 2016. 

Služby Božie v Zariadení pre seniorov sa konali každý druhý utorok v mesiaci s priemernou účasťou 11 
poslucháčov, čo je o jedného menej ako v roku 2016. Týchto služieb Božích sa zúčastňujú obyvatelia domova 
dôchodcov v priemere sedem ľudí a štyria poslucháči sú naše sestry zo zborovej diakonie. V rámci týchto služieb 
Božích tu bola prislúžená trikrát Večera Pánova, a to v pôste, po Kajúcej nedeli a v advente. Na službách Božích 
v domove dôchodcov ma dvakrát zastupovala sestra farárka Ľubomíra Mervartová a jedenkrát sa venovala sestra 
Eva Ciriaková. 

Nemecké služby Božie sa v našom cirkevnom zbore konali v minulom roku jedenkrát, a to pri príležitosti 
karpatsko-nemeckých dní 24. júna 2016. Zvesťou slova Božieho nám poslúžili brat farár Ján Bakalár 
a rímskokatolícky farár Stanislav Žlnay z Trnavy.  

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

Organová hudba je súčasťou bohoslužobného života cirkvi a práve reformácia túto skutočnosť podčiarkla 
a dostala do popredia. To bol aj jeden z motívov, prečo sme sa v cirkevnom zbore snažili o to, aby pri 500. výročí 
reformácie vyšla poštová známka, na ktorej bol znázornený organ z Dreveného artikulárneho kostola (Túto známku 
je možné zakúpiť si na farskom úrade. Určite je to pekný suvenír i spomienka). Úlohou organu bolo uvádzať spev 
chrámového zhromaždenia. Vplyv na túto skutočnosť mala Lutherova teológia a jeho pohľad na hudbu v službe 
budovania viery jednotlivca, ako aj celého spoločenstva cirkvi. Luther mal od mladosti mimoriadne vrelý vzťah 
k hudbe podporený štúdiom na artistickej fakulte v Erfurte. Bol členom speváckych zborov, vynikajúcim hráčom na 
lutnu a mal pekný tenor. Mnohé texty svojich piesní zaodel vlastnou melódiou. Najznámejší Lutherov hymnus je Ein 
Feste Burg ist unser Gott (Hrad prepevný je Pán Boh náš), ktorý sa stal hymnou Evanjelickej cirkvi. Jeho názory na 
hudbu mimoriadnym spôsobom zúročil predovšetkým J. S. Bach, ktorý vo svojich kantátach a chorálovej tvorbe 
veľmi účinne stvárnil teologické pravdy. 

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok mal za posledných 20 rokov mimoriadne šťastie na kantorov, 
čo nie je samozrejmosť, ale za čo by sme mali ďakovať Pánu Bohu. Možno si to ani neuvedomujeme a berieme to 
skutočne ako samozrejmosť, že v nedeľu sa ozve organ a má nás kto sprevádzať na bohoslužbách. Táto 
samozrejmosť je však veľkou Božou milosťou. Mal som tú možnosť ako senior TAS zažiť bohoslužby bez kantora 
alebo s kantorom doslova amatérom. Pán Boh ma má asi veľmi rád, pretože vie, že falošný sprievod či tzv. 
„šusterbach“ by som veľmi ťažko znášal pri bohoslužbách. O to viacej som vďačný za brata Romana Uhlára, ktorý 
pôsobí v našom cirkevnom zbore ako kantor od novembra 2013.  Dvakrát nám minulého roku organovou hrou 
poslúžil brat Michal Nikerle z CZ ECAV na Slovensku Poprad a to 14. októbra na sobáši brata kantora Romana 
Uhlára a na 19. nedeľu po Sv. Trojici (22. 10. 2017). 
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 K bohoslužobnej činnosti neodmysliteľne patrí i služba kostolníčky, ktorú v cirkevnom zbore vykonáva 13 
rokov sestra Božena Ferencová. Aj táto služba je náročnou službou, hoci ju neraz tiež berieme ako samozrejmosť. 
Mrzelo ma však, keď sestra Ferencová mala podstúpiť operáciu bedrového kĺbu a my sme hľadali na pár mesiacov 
zastupovanie, že na výzvu v oznamoch nikto nezareagoval. Akosi sme si zvykli, že všetko sa spraví – no nie samo. 
Aj za otvorením kostola, jeho uprataním, vymenením bohoslužobného rúcha či postaraním sa o kvetinovú výzdobu 
oltára sú ľudské ruky. O to viacej som vďačný sestre Božekovej, dcére sestry kostolníčky, že keď sa nikto v 780 
dušovom cirkevnom zbore nenašiel, aby na chvíľu zastúpil sestru kostolníčku Ferencovú, tak to nakoniec prijala ona. 
O to viacej si to vážim a v mene predsedníctva cirkevného zboru chcem sa poďakovať sestre Martine Božekovej za 
jej službu s prianím Božieho požehnania do ďalších dní jej života. Pre nás ostatných do budúcnosti mi rezonuje 
v ušiach slovo žalmistu ako modlitba: „Pomôž, Hospodin, lebo zbožného už niet a spomedzi ľudí miznú verní (Ž 
12,2).“   
  

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

 

VVEEĽĽKKÁÁ  LLOOMMNNIICCAA:: 
 V roku 2017 sa v tejto fílii konali služby Božie pravidelne každú druhú nedeľu od 1. slávnosti Svätodušnej (04. 06. 
2017) až do konca roka  o 1030 h. s priemernou účasťou 12 poslucháčov, čo je o dvoch poslucháčov menej ako v roku 
2016. Na bohoslužbách sme sa spoločne stretli 14-krát, čo je o dvakrát menej ako v roku 2016, a to z toho dôvodu, že 
prebiehalo maľovanie časti interiéru kostola.  

V minulom roku v rámci služieb Božích bola na tejto fíliálke prislúžená 3-krát sviatosť Večere Pánovej. Dary milosti 
pri stole Pánovom prijalo 47 ľudí (17M + 30Ž) 

V rámci projektu 500 minút reformácie sme sa stretli v kostole 9. septembra 2017 pri čítaní 95 výpovedí od Dr. 
Martina Luthera. Zamyslením nám poslúžil dôstojný brat biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol.  

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

 

HHUUNNCCOOVVCCEE:: 
 Služby Božie v tejto filiálke sa v uplynulom roku konali od Nového roka (01. 01. 2017) po 3. nedeľu po Veľkej 
noci (07. 05. 2017). V uplynulom roku sme sa vo filiálke Huncovce k počúvaniu Božieho slova stretli 9-krát, čo je 
o jedenkrát viac ako v roku 2016. V rámci služieb Božích bola 1-krát prislúžená sviatosť Večere Pánovej, ktorej sa 
zúčastnilo 18 ľudí (6M + 12Ž). 

V rámci projektu 500 minút reformácie sme sa stretli v kostole 21. októbra 2017 pri čítaní 95 výpovedí od Dr. 
Martina Luthera. Zamyslením nám poslúžil brat farár c CZ ECAV na Slovensku Mengusovce Tibor Molnár. Organovým 
sprievodom nám poslúžil brat Michal Nikerle.  

 

SSTTRRÁÁNNEE  PPOODD  TTAATTRRAAMMII:: 
V minulom roku sa v tejto filiálke konali bohoslužby deväťkrát, čo je o 1-krát viac ako v roku 2016. K počúvaniu 

Božieho sme sa stretávali na: 5. nedeľu po Zjavení (05. 02. 2017); 2. pôstnu nedeľu (13. 03. 2017); 2. slávnosť 
Veľkonočnú (17. 04. 2017); Nedeľu po Vstúpení (28. 05. 2017), 3. nedeľu po Sv. Trojici (02. 07. 2017); 9. nedeľu po Sv. 
trojici (13. 08. 2017); Poďakovanie za úrody zeme (15. 10. 2017); 1. nedeľu adventnú (03. 12. 2017) a Druhú slávnosť 
vianočnú (26. 12. 2017). V priemere sa týchto bohoslužieb zúčastnilo 17 ľudí, čo je o dvoch ľudí viac ako v roku 2016. 
V rámci služieb Božích na 2. nedeľu pôstnu a 1. nedeľu adventnú prislúžená aj sviatosť Večere Pánovej, ktorej sa 
zúčastnilo 18 ľudí (9M + 9Ž).  

V rámci projektu 500 minút reformácie sme sa stretli v kostole 14. októbra 2017 pri čítaní 95 výpovedí od Dr. 
Martina Luthera. Zamyslením nám poslúžil brat vojenský duchovný kapitán Mgr. Viktor Sabo. 

Za prípravu kostola srdečne ďakujem Ottovi Wildnerovi a Monike Krišákovej. Organovým sprievodom nám na 
tejto filiálke poslúžil brat Roman Uhlár a pri čítaní 95 výpovedí brat Michal  Nikerle z CZ ECAV na Slovensku Poprad 

 

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

 

ĽĽUUBBIICCAA:: 
 Vo filiálke Ľubica sa v uplynulom roku konali služby Božie pravidelne každé dva týždne a vo všetky cirkevné 
sviatky. K počúvaniu Božieho slova sme sa stretávali o 1030 h. Ak cirkevný sviatok pripadol na nejaký pracovný deň, 
čas bohoslužieb bol posunutý na 1630 h. Štedrovečerné bohoslužby a Závierka občianskeho roka sa uskutočnili 
o 1530 h. V uplynulom roku pri počúvaní Božieho slova sme sa v ľubickom chráme Božom stretli spolu 35- krát, čo je 
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o jedenkrát menej ako v roku 2016. Priemerná účasť na nedeľných službách Božích v Ľubici bola 26 ľudí, čo je 
o jedného človeka menej ako v roku 2016.  Priemerná účasť na všetkých bohoslužbách nedeľných i sviatočných bola 
35 ľudí. Na tento matematický priemer mala vplyv slávnosť konfirmácie, ktorá sa uskutočnila v ľubickom chráme 
Božom 21. mája 2017 na 5. nedeľu po Veľkej noci, ktorej sa zúčastnili aj Kežmarčania vzhľadom na to, že 
v Kežmarku služby Božie v túto nedeľu neboli.  
 Ako po iné roky, aj tohto roku deti, ktoré navštevujú hodiny náboženskej výchovy na Základnej škole 
v Ľubici, pripravili program na Štedrý večer (24. 12. 2017). V rámci služieb Božích tu bola prislúžená 9x Večera 
Pánova . Dary milosti prijalo 245 ľudí (87M + 158Ž), čo je oproti roku 2015 o 67 ľudí viac ako v roku 2016. 
 V rámci projektu 500 minút reformácie sme začínali v ľubickom chráme Božom prvé čítanie 95 výpovedí (29. 
07. 2017). Zamyslenie nad prvou tézou urobila sestra farárka Eva Germanová, ktorá si pripravila aj historický exkurz 
s poukazom na to, prečo Dr. Martin Luther napísal a následne pribil tieto tézy na dvere Wittenberského zámockého 
kostola. Posledné pätnáste stretnutie sa uskutočnilo opäť v ľubickom chráme Božom a zamyslením nad tézami (93-
95) nám poslúžil novozvolený brat senior Tatranského seniorátu Mgr. Jaroslav Matys. V rámci tohto stretnutia 
ľubická mládež pripravila aj krátku scénku s poukazom na význam Lutherovej reformácie.  
 Po druhýkrát sa v ľubickom chráme Božom uskutočnil ekumenický adventný koncert (17. 12. 2017), na 
ktorom participovali všetky cirkvi pôsobiace na území obce Ľubica a to Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku, 
Rímskokatolícka cirkev, Gréckokatolícka cirkev a Pravoslávna cirkev. Po skončení koncertu bolo pre účastníkov 
pripravené chutné občerstvenie.  

Kostolnícku službu v tejto fílii vykonávajú manželia Jendrušákovci, za čo im srdečne ďakujem, ktorí sa aj 
aktívne zapájajú do iných misijných podujatí – predovšetkým práce s deťmi (Detský ples, Deň detí). Prajeme im, aby 
v tejto službe naďalej vytrvali i napriek tomu, že do ich života prichádzajú rôzne skúšky. Apoštol Jakub však hovorí: 
„Bratia moji, majte z toho iba radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky, veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie 
to k vytrvalosti. A vytrvalosť nech je zavŕšená skutkami, aby ste boli dokonalí, bezúhonní a bez akéhokoľvek 
nedostatku (Jk 1,2-4).“  

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

  

VVRRBBOOVV:: 
 V minulom roku sa v tejto filiálke nekonali služby Božie, no stretli sme sa v tomto chráme pri čítaní 95 výpovedí 
16. septembra 2017. Zamyslením nám poslúžila sestra farárka Anna Jakušová z Cirkevného zboru ECAV na Slovensku 
Hronsek.  

 

TTVVAARROOŽŽNNÁÁ:: 
 V minulom roku sa tu nekonali služby Božie. Aj v tejto filiálke sme sa stretli pri čítaní 95 výpovedí 19. augusta 
2017. Zamyslením nám poslúžil brat farár Daniel Midriak z Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Svit.  

 

ŽŽAAKKOOVVCCEE:: 
 V minulom roku sa tu nekonali služby Božie. Od konca roka 2009 evanjelický kostol prešiel kúpnopredajnou 
zmluvou do vlastníctva Gréckokatolíckej cirkvi farnosť Žakovce. 
 
b)  Biblické hodiny: 
 Na biblických hodinách sa stretávame pravidelne každý štvrtok o 1800h. okrem pôstneho obdobia, letných 
prázdnin a adventu. V roku 2017 sme pokračovali rozoberaním starozmluvnej knihy Jóbovej. Po zoznámení sa 
s Jóbovými priateľmi, začali sme analyzovať jednotlivé ich reči, ktoré ustavične smerovali k obvineniu Jóba, že 
utrpenie, ktoré do jeho života vstúpilo, je výsledkom toho, že Jób spáchal vo svojom živote niečo zlé. Utrpenie, ktoré 
teraz znáša, podľa jeho priateľov, je len trestom za tento hriech. Na pozadí týchto rozhovorov sme otvárali rôzne 
zaujímavé témy ako napríklad: Tradícia a tradicionalizmus, Vzkriesenie u Jóba, Nádej a podobne. Niektoré biblické 
hodiny sme si prezreli DVD s tematikou spoznávania svetových náboženstiev ako je Islam a Judaizmus. Jedna 
biblická hodina nám poslúžila k diskusii k televíznej reportáži s názvom Reportéri, ktorá uviedla príspevok 
„Kresťanské spoločenstvo Milosť.“  
 Od septembra sme začali preberať Markovo evanjelium, ktoré patrí medzi najstaršie evanjeliá a pre pisateľov 
Matúšovho a Lukášovho evanjelia bolo akousi kostrou. Týmto trom evanjeliám hovoríme, že sú synoptické – to 
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znamená, že skladba ich textu je podobná. Prvá biblická hodina patrila historicko-kritickému úvodu do Markovho 
evanjelia, až potom sme sa pustili do rozoberania jednotlivých perikop.  
 Jedna vec ma dlhodobo trápi na Biblických hodinách. Už samotný názov hovorí, že na týchto hodinách sa 
budeme zaoberať textom Biblie. Z účastníkov, ktorí biblickú hodinu navštevujú, si Bibliu prinesú traja. Zaoberáme sa 
Bibliou -  biblickým textom a niekedy nielen tým hlavným, ktorý rozoberáme, ale pritom si ju neprinesieme na biblickú 
hodinu. Mal som už nutkanie, že navrhnem na zborom presbyterstve, aby sme zakúpili do zborovej miestnosti nejaké 
pracovné Biblie, ale to by som zase podporil našu lenivosť, neochotu alebo...  

Keby mne dal do rúk niekto inú Bibliu, tak som v nej stratený a ľudia okolo mňa by mi povedali, že ako farár 
sa v nej neviem vôbec orientovať. Je to pravda, pretože najlepšie sa mi orientuje vo svojej vlastnej Biblii, na ktorú 
som zvyknutý a ktorú beriem každého dňa do rúk. Potom sa už vôbec nečudujem, že deti na náboženstvo si 
neprinesú učebnicu, alebo keď ideme písať písomku, tak musím priniesť skoro pre každého pero, aby na tej písomke 
mali čím písať. A tak môj skromný odkaz znie: Bratia a sestry je úplne normálne priniesť si na biblickú hodinu Bibliu. 
Otázkou však zostáva, koľkí túto správu aj prečítajú. Podobná prosba, v trochu inej podobe, zaznela už pred rokom 
či dvoma v Zborovom liste a na biblické hodiny si stále prinesú Bibliu len traja. Z toho vyplývajú dve veci. Buď potom 
Zborový list nečítame, a je zbytočné ho pripravovať alebo sme naozaj takí ľahostajní.  

Úvodný biblický text hovoril o základoch. Ak naším základom je Ježiš Kristus, tak o tomto základe najlepšie 
informácie nájdeme práve v Biblii. Z tohto hľadiska je pre nás táto kniha skutočne dôležitá. Naučme sa s ňou 
pracovať a ak nám to hneď nejde tak ako by sme si to predstavovali a chceli, tak to nie je hanba. Časom získame ten 
grif, že sa v nej budeme ľahko orientovať, ale bez používania ten grif nikdy nezískame. 

V uplynulom roku sme sa na biblických hodinách stretli 23-krát s priemernou účasťou 19 poslucháčov, čo je 
o dvoch poslucháčov viac ako v roku 2016. 
 
c) Krst Svätý 
 Budovanie sa začína Krstom Svätým, ktorým sme zaštepení do vínneho kmeňa Pána Ježiša Krista. Ak by 
som to mal povedať rečou stavbára, akou sa vyjadruje apoštol Pavel, tak by som povedal, že na základoch Ježiša 
Krista je toto prvá deka, ktorá pre budovanie stavby je veľmi dôležitá a potrebná, bez toho sa nedá ďalej budovať.  

Krst v kresťanskej cirkvi bol vykonávaný od začiatku jej existencie. Zakladá sa na príkaze Božieho Syna – 
Pána  Ježiša Krista, ktorý máme zapísaný v Biblii, v Matúšovom evanjeliu v 28. kapitole 19-20 verši: „Choďte teda 
a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v meno Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich 
zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Amen.“  

Krstom Svätým sa človek stáva členom cirkvi – Kristovho tela. Krstom Svätým začíname už pri samotnom 
dieťati budovať stavbu jeho duchovného života. Opäť je však potrebné prízvukovať tú skutočnosť, že je dôležité, čo 
budujeme a či vôbec niečo budujeme. Prax nám ukazuje, že mnohí rodičia prinášajú deti ku Krstu Svätému, ale 
viacej ich nevychovávajú vo viere v Boha napriek tomu, že pri Krste Svätom to sľúbili v poslednej z krstných otázok. 
Keď dieťa začne chodiť do školy, tak ho prihlásia na vyučovanie náboženstva. Tu chcem poukázať na akúsi 
dvojkoľajnosť, z ktorej dieťa býva častokrát zmätené. V čom? Rodičia od neho chcú, aby chodilo na náboženskú 
prípravu, aby sa duchovne budovalo, ale dieťa nevidí pri svojich rodičoch, že by svoj osobný život viery v Boha 
nejakým spôsobom sami budovali. Máme rodičov, ktorých deti chodia na náboženstvo a aký je rok dlhý, tak neprídu 
na nedeľné bohoslužby ani na iné aktivity v cirkvi. Maximálne ich vidíme na štedrovečerných bohoslužbách. Možno si 
mnohí myslia, že to dieťa nevníma, ale ono to veľmi dobre vníma a uvedomuje si rozpor medzi tým, čo mu kážu 
rodičia a tým ako oni žijú. Takéto budovanie za veľa nestojí. Častokrát sú to len tehly sena a slamy, ktoré nakoniec 
zhoria v ohni Božieho súdu.  

To, že sa oplatí deti viesť k Bohu a duchovne ich budovať, o tom hovorí aj náš prečítaný text: „Ak dielo, ktoré 
niekto postavil, vydrží, dostane odmenu.“ Apoštol Pavel poukazuje na to, že naša námaha bude odmenená, a to 
nielen vo večnosti, ale túto odmenu istotne prijmeme aj vo forme lásky, starostlivosti a opatery od našich detí pre 
svoj život, keď to budeme v starobe najviac potrebovať. Nezabúdajme na to.  

Viera sa prejavuje poslušnosťou voči Pánu Bohu a prvým prejavom poslušnosti veriaceho človeka je, že sa 
dá pokrstiť a tým sa začlení do Kristovho tela, konkrétneho spoločenstva veriacich. A tak sa to dialo aj v uplynulom 
roku v našom cirkevnom zbore. Krst Svätý sa už stáva neoddeliteľnou súčasťou nedeľných bohoslužieb. Zo 16 
krstov bolo 13 krstov v rámci bohoslužieb. Pamätám si časy, keď sme v rámci bohoslužieb do roka pokrstili dve deti. 
Dnes sa z toho úprimne teším, že Krst Svätý prebieha na bohoslužbách a nie za zatvorenými dverami kostola. Dieťa 
prostredníctvom tejto sviatosti sa stáva členom cirkevného zboru a pre cirkevný zbor by to mala byť jedna veľmi 
dôležitá a milá udalosť, za ktorú cirkevný zbor tak ako rodičia nesieme zodpovednosť.  
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 V uplynulom roku sme v našom cirkevnom zbore pokrstili 16 ľudí. Z toho boli 4 chlapci, 11 dievčat a 1 žena.  
 
d) Konfirmácia 
 Stavba, budova sa buduje preto, aby bola funkčná, ale zároveň aj príjemná na vzhľad. Okrem toho budovu 
budujeme príjemnú nielen pre potencionálnych užívateľov, ale predovšetkým ju budujeme tak, aby odolávala 
prírodným živlom.  
 Konfirmačná príprava by mala byť základnou duchovnou nadstavbou mladého človeka. To, čo rodičia doma 
deťom vštepili do ich duchovného života, to by mala konfirmačná príprava ďalej rozvíjať v akýchsi detailoch. Žiaľ, 
častokrát nemáme čo rozvíjať, nemáme na čom budovať a je potrebné od základu deťom vštepovať pravdy 
Kristovho evanjelia, pretože niektorí konfirmandi prichádzajú na konfirmačnú prípravu a nevedia základné veci, ako 
je Otče náš, Desatoro, či Všeobecnú vieru kresťanskú.  
 Konfirmačná príprava ako duchovná nadstavba funguje za predpokladu, že na hodinách aktívne konfirmandi 
spolupracujú s vyučujúcim. Samozrejme, že je to veľká zodpovednosť tých, ktorí vyučujú. Niekedy je radosť pracovať 
s konfirmandmi, inokedy je to skutočne ťažká drina. Len si predstavte, že na stavbe si robí každý pracovník, čo sa 
mu zachce a nepočúva svojho majstra. Ako vyzerá takáto stavba – chaoticky.  

Áno, niekedy práve takto vyzerajú aj naše hodiny, a to hlavne vtedy, keď si každý robí čo chce, alebo keď si 
niekto sústavne neprinesie potrebné pomôcky na hodinu s výhovorkou, že ich nevedel nájsť doma (a to ich hľadá už 
dva mesiace), alebo ako som už spomenul, keď ideme písať záverečný test a niekto si nedonesie pero – však načo!  
Niekedy mám dojem, že sme až príliš benevolentní ako vyučujúci k deťom. Za mojich čias, keď som chodil na 
konfirmačnú prípravu, ani by mi neprišlo na um nezobrať si so sebou pero, pretože by mi farár ukázal na dvere a bez 
toho, že by niečo povedal, s hanbou a potichu by som odišiel a cestou domov rozmýšľal, čo poviem rodičom, aby mi 
nenaložili nielen „hubovej polievky“, ale aj poriadne na zadok. Dnes častokrát deti ani len netušia, čo to je to hanba 
a vonkoncom nevedia, čo je to bázeň, úcta, rešpekt a predovšetkým zodpovednosť.  

Konfirmačná príprava detí v minulom roku prebiehala pravidelne každý pondelok o 1500 h. v zborovej 
miestnosti v lýceu. Na hodinách postupne preberáme konfirmačnú príručku: Verím a sľubujem a zároveň pracujeme 
s Bibliou.  

V zmysle Cirkevnoprávnych predpisov (CPP – Záväzné úpravy 4/1996 pre cirkevnozborovú prax) má sa 
každý konfirmand pravidelne zúčastňovať konfirmačného vyučovania v rozsahu 100 vyučovacích hodín počas dvoch 
rokov. Súčasťou konfirmačnej prípravy je práca s Bibliou a s Evanjelickým spevníkom. Počas dvoch rokov by sa mal 
konfirmand naučiť naspamäť minimálne 30 piesní z Evanjelického spevníka, niekoľko výpovedí z Biblie, mal by 
vedieť spamäti aspoň 5 Žalmov. Nároky na konfirmačnú prípravu sú do značnej miery zadefinované v našich CPP. 
Samotní rodičia ich však neraz spochybňujú a dieťa ospravedlňujú, že vraj toho chceme príliš veľa. Ale aj pri 
konfirmandoch platia Pavlove slová: „Dielo každého vyjde najavo.....“ S odstupom času sa to už ukazuje a ako farár, 
ktorý pôsobí 20. rok v tomto cirkevnom zbore, môžem pozorovať v tom praktickom živote, ako títo konfirmandi v ohni 
skúšok obstáli, ako mladí ľudia, či už ako rodičia.   
 V uplynulom roku sa uskutočnila slávnosť konfirmácie vo filiálke Ľubica 21. mája 2017 na 5. nedeľu po 
Veľkej noci. Konfirmovaní boli 2 chlapci a 5 dievčat. Počas roka som konfirmoval aj troch dospelých (2 mužov a 1 
ženu) tesne pred vstupom do manželstva.  
 Milou príležitosťou z iniciatívy brata dozorcu Ernesta Chritza bola diamantová konfirmácia, ktorá sa konala 
v Kežmarku 28. mája 2017 na nedeľu po Vstúpení. Po 60 rokoch z 22 konfirmandov žije ešte 8 a z ôsmich sa stretlo 
6. Pred 60 rokmi ich konfirmoval brat farár Alexander Kovarik. Jubilujúcim konfirmandom sa prihovoril domáci brat 
farár Roman Porubän. Po skončení bohoslužieb konfirmandi išli položiť kyticu kvetov na hrob brata farára Kovarika.  
 Podobnú iniciatívu vyvinul v Ľubici brat Ing. Jozef Horváth. 25. júna 2017 na 2. nedeľu po Sv. Trojici sa 
uskutočnila v ľubickom chráme Božom zlatá konfirmácia. Bonusom tejto milej slávnosti bola tá skutočnosť, že šiestim 
jubilujúcim konfirmandom sa tak ako pred 50 rokmi mohol prihovoriť brat farár Ján Pavlovič z Popradu.  
  
e)  Večera Pánova 
 „Dielo každého vyjde najavo. Ten deň to ukáže, pretože sa zjaví v ohni, a sám oheň preskúša dielo každého, 
aké je.“ Tento kľúčový verš nám ponúka princíp, ktorým Boh bude hodnotiť naše skutky vo veľký súdny deň, keď 
všetci veriaci sa zhromaždia pred súdnou stolicou Kristovou. „Ale ty, prečo odsudzuješ svojho brata? Alebo ty, prečo 
opovrhuješ svojím bratom? Všetci sa totiž postavíme pred Božiu súdnu stolicu (R 14,10).“ „Všetci sa totiž musíme 
postaviť pred Kristovu súdnu stolicu, aby si každý odniesol odplatu podľa toho, čo vykonal, kým bol v tele – či dobré 
alebo zlé (2K 5,10).“ 
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 Pozorne si všimnime dôvod pre získanie či stratu odmeny. Nie je to množstvo vykonanej práce, nie je to ani 
počet našich svedectiev a ani počet duší získaných pre Krista. Nie je to ani počet žiakov na náboženstve, ani 
množstvo peňazí, ktoré sme dali do opravy, ani počet brigádnických hodín pri upratovaní kostola či príprave rôznych 
podujatí. Nie sú to ani dlhé roky presbyterovania, ani dlhý zoznam pastorálnych návštev. Farár, nefarár, kostolník, 
murár, stolár, inžinier či doktor; s titulom alebo bez titulu – všetko rovnako. Každá práca je cenená rovnako – v tom 
nebeskom hodnotení. Manuálna práca je rovnako ocenená ako služba evanjelia.  
 Kritériom večnej hodnoty práce veriaceho je to, aké dôvody ma k tejto práci, službe viedli a vedú! Motivácia! 
Čo ma motivuje pre službu v zbore, v cirkvi? Je to úprimnosť, oddanosť, vďačnosť za evanjelium, alebo povrchnosť, 
že to čo robím, robím len preto, aby sa to urobilo? A tak si veľmi uvedomujem aj sám pri sebe, aké je potrebné, aby 
sme v tejto veci činili pokánie, vyznávali svoje hriechy, pretože neraz motív našej služby nie je čistý. Mnohé veci 
robíme len zo zotrvačnosti. Niet v nás radosti zo služby. K tomu nám v uplynulom roku slúžila aj sviatosť Večere 
Pánovej. Ak chceme stáť v službe a budovať cirkevný zbor, budovať svoj duchovný život, ustavične potrebujeme sa 
prečisťovať vyznaním svojich hriechov, prijímaním Božieho odpustenia, ale i odpustenia si navzájom. Vtedy naša 
služba bude radostnou službou, ktorá zapáli ďalších ľudí pre službu evanjelia.  

Očistení krvou Ježiša Krista, a tak zmierení s Bohom môžeme sa dokazovať v tomto svete ako verní 
nasledovníci, a to aj pri vymenení obyčajnej žiarovky v sakristii. Nie kvantita, ale kvalita služby je dôležitá. Kvalita 
služby sa u nás prejaví až vtedy, keď budeme činiť pokánie, keď budeme zmierení s Bohom, keď náš život bude 
pravidelne očisťovaný darmi tela a krvi Kristovej. Potom nebudeme ani pozerať na to, kto robí hodnotnejšiu 
a podradnejšiu službu v cirkvi. Je to o kvalite, hodnote toho, prečo to robím. Tí, ktorí sú očistení a zmierení s Bohom 
prostredníctvom Večere Pánovej, tak vedia, že ich služba je oslavou Trojjediného Boha.  

Večera Pánova v cirkevnom zbore v Kežmarku spolu s filiálkami sa v roku 2017 prisluhovala 31-krát, čo je 
o 3-krát viac ako v roku 2016. V rámci služieb Božích v Kežmarku to bolo 10-krát, mimo služieb Božích 1-krát (Veľký 
Piatok). 3-krát dary Večere Pánovej prijali obyvatelia Zariadenia pre seniorov a 2-krát sa Večera Pánova prisluhovala 
na stretnutí dôchodcov, ktoré organizovala ZbD CZ ECAV na Slovensku Kežmarok. Vo Veľkej Lomnici v rámci 
Služieb Božích bola prislúžená Večera Pánova 3-krát, v Huncovciach 1-krát, v Stráňach pod Tatrami 2-krát a v Ľubici 
9-krát. 

Dary milosti v roku 2017 aj s filiálkami prijalo spolu1166 hodovníkov (čo je o 158 hodovníkov viac ako v roku 
2016), a to 404 mužov (o 57 viac ako v roku 2016) a 785 žien (o 124 viac ako v roku 2016). Som rád, že oproti 
trojročnej klesajúcej tendencii nám tohto roku počet komunikantov pri Večeri Pánovej stúpol. Verím, že si 
uvedomujeme potrebu Večere Pánovej pre svoj osobný život i život spoločenstva cirkevného zboru. 

 
 

2. Pastorizácia 

 
a) Pastorálne návštevy 
 Za uplynulý rok som urobil 73 pastoračných návštev v domácnostiach, o ktorých si vediem v bohoslužobnej knihe 
záznamy. Oproti roku 2016 je to rovnaký počet . Tieto návštevy sa uskutočňujú podľa potreby. Väčšinou sa s rodinou 
stretávam pri pohrebe, krstoch, konfirmácii, sobášoch, životných jubileách alebo pri rôznych iných rodinných 
príležitostiach.  
 
b) Zborová diakonia 

V roku 2017 návštevnú službu vykonávali piati členovia CZ. Oproti iným rokom sa znížil počet 
navštevovaných domácností na 4. Návštevy sme vykonávali občasne – podľa požiadavky cirkevníkov. Chodili sme aj 
do nemocníc, ale častokrát sme žiaľ nevedeli, že niektorý z našich cirkevníkov je hospitalizovaný a možno by ho 
návšteva potešila a povzbudila.  

Služby Božie s prislúžením Večere Pánovej pre starších členov CZ sa tento rok uskutočnili iba dvakrát – 
počas Smrtnej nedele a na 2.adventnú nedeľu.  

Pravidelne sa uskutočňovali Bohoslužby v zariadení pre seniorov, kde žije cca. 10 veriacich ECAV. V 
domove pracuje ako dobrovoľníčka Evka Ciriaková, ktorá nás v prípade potreby informuje o požiadavkách klientov. 
Jej pomoc je veľmi prospešná. 

Pri životných jubileách si na našich cirkevníkov zvykneme spomenúť zaslaním pozdravu. Pre našu službu by 
sme radi prijali nejaké nové podnety k jej vykonávaniu, aby sa stala zmysluplnejšou pre členov CZ.  
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FFIINNAANNCCOOVVAANNIIEE:: 
Zostatok z roku 2016:    581,12 € 
Prijaté v roku 2017:       193,50 € 
Výdavky v roku 2017:    151,73 € 
Zostatok v roku 2017:    622,89 € 

 

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

3. Práca misijná 

 
a) Aktivity zboru 

 

01. 01. 2017  I tohto roku sme začali novoročným stretnutím u brata dozorcu Ernesta Chritza na jeho chatke 
v Ľubici. Novoročné stretnutie bolo príjemné a plné povzbudivých prianí do nového roka.  

08. 01. 2017 V novom roku nás privítala aj príjemná hudba. V auditóriu lýcea o 18:30 h. sa uskutočnil 6. ročník 
Malej vianočnej hudby v podaní kvarteta Ad gloriam Dei. Toto kvarteto tvoria členovia Symfonického 
orchestra Slovenského rozhlasu, Orchestra opery a baletu Slovenského národného divadla ako aj 
Štátnej opery Košice a ich hostia.  

22. 01. 2017  sme si pripomenuli 420. výročie smrti Gregora Horvatha Stansitha. Dopoludnia sa uskutočnili 
v Spišskej Belej slávnostné služby Božie. Popoludní sa uskutočnil v kaštieli v Strážkach seminár 
k tomuto úmrtiu,na ktorom odzneli nasledovné prednášky: Gymnázium Nehrense – humanistická 
protestantská škola pre šľachticov v Strážkach, ktorú pripravila riaditeľka archívu v Spišskej Sobote 
PhDr. Božena Malovcová. Ďalšia prednáška bola: Protestantské školstvo na území Slovenska, ktorú 
predniesla Mgr. Erika Valko-Krišťáková, PhD. z Evanjelickej bohosloveckej fakulty. Na záver odznela 
prednáška: Reformácia na Spiši, ktorú s prezentáciou pripravil Mgr. Roman Porubän, zborový farár 
v Kežmarku. Pomedzi jednotlivé prednášky zaspieval spevokol Cirkevného zboru ECAV na 
Slovensku Kežmarok.  

12. 02. 2017 sa konal v cirkevnom zbore v auditóriu lýcea výročný konvent za rok 2016. Konventuáli ako každý 
rok dostali vytlačenú správu o živote cirkevného zboru týždeň dopredu na prečítanie. V závere 
konventu po schválení správy, rozpočtu a plánovaných úloh na rok 2017 konvent CZ prijal uznesenie 
ohľadom medializácie seniora Ivana Muchu a vyzval vedenie ECAV na Slovensku, aby túto situáciu, 
ktorá ECAV na Slovensku dehonestuje, urýchlene riešilo. Vedenie ECAV na toto uznesenie 
reagovalo stretnutím 22. apríla 2017 o 19:30 h. s členmi cirkevného zboru.  

24. 02. 2017 My, kresťania, sa vieme zabávať a ešte ako........!!!! Svedčia o tom naše tradičné evanjelické 
plesy, ktoré sa konajú vždy na konci fašiangov. Nebolo tomu inak ani v roku 2017. Výťažok 
z tomboly vo výške 634,- € bol poukázaný na stavbu kostola v Seredi. 

10. 03. 2017  si členovia zborovej diakonie (M. Kitová, B. Ferencová a E. Imrišová) urobili výlet spolu s bratom 
farárom do Žiliny, kde boli na návšteve u bývalej členky nášho cirkevného zboru a dlhoročnej 
pracovníčky v zborovej diakonii sestry Hildegardy Božoňovej, ktorá sa po smrti svojho manžela 
Ondreja a po operácii dolnej končatiny presťahovala do Žiliny.  

13. 03. 2017 sa v našom auditóriu stretlo pestré zastúpenie kresťanov na zaujímavej a hodnotnej prednáške Paľa 
Streža – aktivistu zmierenia kresťanov a židov z Dolného Kubína. Porozprával nám skúsenosti 
z viacerých miest na Slovensku, kde sa po dlhom čase podarilo verejným úprimným pokáním 
odstrániť zlé vzťahy medzi kresťanmi rôznych vierovyznaní a potom spoločne aj voči Židom. Po 
takejto kajúcej tryzne smeli na týchto miestach zažiť Božie požehnanie v mnohých oblastiach.  

26. 03. 2017 sa v Evanjelickom chráme Božom v Banskej Štiavnici na 4. pôstnu nedeľu konali slávnostné služby 
Božie pri príležitosti udelenia titulu „Európske mesto reformácie“ desiatim slovenským mestám. 
Titul „Európske mesto reformácie“ odovzdal v Banskej Štiavnici generálny tajomník Spoločenstva 
evanjelických cirkví v Európe Michael Bünker, biskup Evanjelickej a. v. cirkvi v Rakúsku, ktorý 
poslúžil aj slávnostnou kázňou slova Božieho, a generálny biskup Miloš Klátik. Tento titul dostalo aj 
naše mesto Kežmarok a prevziať ho bol primátor mesta Ján Ferenčák a dozorca CZ Ernest Chritz.  
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02. 04. 2017 sa v Poprade na 5. pôstnu nedeľu zišli evanjelici z cirkevných zborov Tatranského seniorátu na 
seniorálnom stretnutí k 500. výročiu reformácie. Bolo to v poradí ôsme seniorálne stretnutie v rámci 
misijného podujatia „Oslobodení Božou milosťou“.  

09. 04. 2017  sa v našom cirkevnom zbore uskutočnilo na 6. pôstnu nedeľu – tzv. Kvetnú pravidelné stretnutie 
dôchodcov v zborovej miestnosti.  

15. 04. 2017  v Novom evanjelickom kostole v Kežmarku sa na Bielu sobotu konal organový koncert. Do tejto 
atmosféry vrcholného pôstneho obdobia nám zazneli v podaní organistky Marty Gáborovej, 
violončelistu Mateja Tkáča a sopranistky Karin Loudovej mnohé vzácne duchovné diela od autorov 
J. S. Bacha, E. Blocha, O. Messiaena a p. Martinčeka.  

22. 04. 2017  v spoločenskom dome CULTUS v Ľubici sa uskutočnil detský ples, ktorý sa tohto roku niesol 
v znamení výzvy: Zachráň sa s Noachom. Cultus sa zmenil na Noachov koráb. Dokonca mal aj 
padacie dvere na reťaziach, ktoré sa zavreli po naplnení korábu  zvieratkami. Deti mali prísť 
oblečené za nejaké zvieratká, síce boli viac než dve mačky, žabiak, lev, dokonca aj dinosaurus atď., 
ba obliekli sa aj rodičia, a tak vznikla napr. rodinka žiráf. Prečo by sa nemohli hrať aj dospelí?  

30. 04. 2017  sa v Drevenom artikulárnom kostole uskutočnil prekrásny koncert. Stabat mater od  Giovanniho 
Battistu Pergolesiho patrí k najkrajším duchovným dielam, ktoré nám sprítomňujú utrpenie Ježiša 
Krista na kríži a zároveň utrpenie jeho matky nachádzajúcej sa pod krížom. Na tomto koncerte sa 
nám predstavili klaviristka Júlia Grejtáková, sopranistka Viktória Norko Marková a zahraničný hosť 
z Talianska mezzosopranistka Michela Bregantin.  

09. 05. 2017  v Drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku sa uskutočnil koncert Jaroslava Nohavicu v spolupráci 
so žilinskou agentúrou G-ART s.r.o. Pri príležitosti 300. výročia pamiatky posvätenia dreveného 
artikulárneho kostola Nohavica pozdravil tento kostol duchovnými piesňami, ktoré skomponoval na 
základe predlohy Juraja Tranovského a 42. Žalmu: „Ako jeleň dychtí po vodných bystrinách, tak 
dychtí moja duša po Tebe, ó Bože!“  

10. 05. 2017 od 17.00 hod do 22.00 hod sa v Kežmarku na piatich miestach uskutočnil projekt Noc literatúry 2017. 
Úryvky z kníh európskych autorov zazneli v priestoroch Kežmarského hradu, Lyceálnej knižnice, 
Galérie u Anjela, Boutique hotela Hviezdoslav a v Paulínskom kostole. Čítajúcimi boli Marek 
Geišberg, herec martinského Slovenského komorného divadla, herečka Ľudmila Mandžárová, 
Drahomír Thomay, člen Divadla ExTeatro, herec z Divadla Jonáša Záborského v Prešove Igor 
Kasala a herec Slovenského národného divadla Daniel Heriban. 

15. 05. 2017 v cirkevnom zbore sa uskutočnilo stretnutie farárov Tatranského seniorátu, ktoré začalo Večerou 
Pánovou v Drevenom artikulárnom kostole. Rokovanie potom prebiehalo v zborovej miestnosti.  

21. 05. 2017 sa uskutočnila na filiálke Ľubica slávnosť konfirmácie. Konfirmovaní boli siedmi konfirmandi, z toho 
dvaja pochádzali z Ľubice (Simona Kapolková, Filip Kasenčák) a jeden z Vrbova (Timotej Kovalčík). 
Z toho dôvodu sa uskutočnila slávnosť konfirmácie v ľubickom kostole. Z Kežmarku boli                    
4 konfirmandky (Nikola Korunová, Janka Zacherová, Sabína Belková, Karolína Vilgová).  

28. 05. 2017  po slávnosti konfirmácie sa konala v Kežmarku ďalšia slávnosť konfirmácie, tentokrát diamantová. 
Zborový dozorca Ernest Chritz si dal bojovú úlohu a obtelefonoval všetkých konfirmandov, medzi 
ktorých patril aj on,  ktorí boli pred 60 rokmi konfirmovaní v Novom evanjelickom kostole v Kežmarku 
bratom farárom Alexandrom Kovarikom. Z celkového  počtu 22 konfirmandov žije ešte 8. Z tých 
ôsmich sa diamantovej konfirmácie zúčastnili šiesti (Ernest Chritz, Milan Macura, Karol Kulhomer, 
Erika Grillingová, Margot Munka a Margita Frank).  

31. 05. 2017 náš cirkevný zbor navštívil francúzsky veľvyslanec Christophe Léonzi. V Drevenom artikulárnom 
kostole sa zoznámil nielen s históriou kostola, ale aj s históriou Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku 
a nášho cirkevného zboru. Po prehliadke Dreveného artikulárneho kostola sme pokračovali 
v prehliadke lyceálnej knižnice. 

01. 06. 2017 medzi nás prišla sestra Bea Hauser, ktorá pracuje v organizácii Misia na Níle. Je to misijná 
organizácia so sídlom vo Švajčiarsku. Táto misia už podľa názvu pôsobí v povodí rieky Níl. Služba 
spočíva v sociálnej, medicínskej, vzdelávacej a výchovnej činnosti. Misia pracuje v krajinách Egypt, 
Sudán, Eritrea, Etiópia, Kongo a Tanzánia. Sestra Bea Hauser, ktorá nás navštívila, rozprávala 
hlavne o práci v Eritrey a nemocnici v Egypte.  

03. 06. 2017  sa uskutočnil v našom cirkevnom zbore Deň detí. Keďže minulého roku sme si pripomínali 500. 
výročie pamiatky reformácie, tak téma tohtoročného Dňa detí sa niesla duchu reformácie: Poznaj 



15 
 

svojho reformátora. Zážitkovou formou sme pre deti pripravili príjemné dopoludnie, na ktorom sa 
mali zoznámiť s osobou Dr. Martina Luthera. Popoludní ich čakali rôzne športové hry, z ktorých 
zaujímavá bola predovšetkým lukostreľba. 

06. 06. 2017 sa v Drevenom artikulárnom kostole uskutočnil z príležitosti 300. výročia pamiatky posvätenia 
kostola koncert Donských kozákov s názvom: Chváľte meno Hospodinovo.  

08. 07. 2017  Keby nebolo kežmarského evanjelického lýcea a jeho histórie, neexistoval by ani Literárny 
Kežmarok. Za 52 rokov svojej existencie prežil rôzne zmeny. 52. Literárny Kežmarok (LK) sa 
uskutočnil v dňoch 8. – 9. júna 2017 a bol venovaný dvom výročiam: 230. výročiu vzniku lýcea a 90, 
výročiu vzniku slovenských gymnaziálnych tried, ktoré boli zo začiatku pobočkami miestneho 
Nemeckého evanjelického dištriktuálneho gymnázia. V auditóriu lýcea boli vyhlásené výsledky 
literárnej súťaže.  

10. 06. 2017 v Tatranskej Štrbe v zariadení „Dom pre seniorov“ sa uskutočnil konvent Tatranského seniorátu pod 
predsedníctvom Romana Porubäna, administrátora konseniora TAS a Tomáša Hybena, dozorcu 
TAS. Na konvente po diskusii k správe o živote TAS prebehli voľby do mnohých funkcií 
presbyterstva TAS, synody ECAV a konventu VD. Tohto konventu sa zúčastnil aj generálny biskup 
ECAV na Slovensku Miloš Klátik, ktorý prítomných v krátkosti pozdravil. 

13.–19. 07. 2017  Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok uskutočnil zájazd do Mělníka, kde zborovým 
farárom Českobratskej církve evangelickej je náš dlhoročný priateľ brat farár Miroslav Erdinger. Viac 
informácií o tomto zájazde bolo publikovaných v Zborovom liste.  

25. 07. 2017 sa v ľubickom chráme Božom uskutočnila zlatá konfirmácia z iniciatívy presbytera Cirkevného zboru 
ECAV na Slovensku Kežmarok Ing. Jozefa Horvátha, ktorej sa zúčastnil aj brat farár Ján Pavlovič, 
ktorý sa jubilujúcim konfirmandom prihovoril tak, ako pred 50 rokmi. 

25. 07. 2017  sa uskutočnila popoludní o 1500 h v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Štrba inštalácia brata 
dozorcu Tatranského seniorátu Ing. Tomáša Hybena, PhD. Zvesťou slova Božieho poslúžil dôstojný 
brat biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku Mgr. Slavomír Sabol, ktorý aj slávnostne 
uviedol brata Hybena do tejto funkcie v Tatranskom senioráte. V pozdravoch sa mu prihovoril 
domáci cirkevný zbor, dištriktuálny dozorca VD Ján Brozman, bývalý senior TAS Roman Porubän 
a na záver sa novozvolenému dozorcovi prihovoril aj starosta obce Štrba Michal Sýkora.  

07. 07. 2017 sa v Drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku sa v rámci 300. výročia pamiatky posvätenia 
chrámu, 500. výročia reformácie a festivalu Európskeho ľudového remesla uskutočnila premiéra 
opery od Víťazoslava Kubičku Hrad prepevný. Túto operu snímala aj RTVS, ktorá bola odvysielaná 
na pamiatku reformácie 31. októbra 2017 večer na STV2 o 2030 h.  

09. 07. 2017  cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok sa zúčastnil v Prešove Dištriktuálneho dňa 
východného dištriktu, ktorý sa konal pri 500. výročí reformácie. Zážitok z DD popoludní umocnila 
opera Hrad prepevný, mapujúca život Dr. Martina Luther a zlomové okamihy v jeho živote.  

10.–16. 07. 2017 sa uskutočnil zborový výlet Mělnického cirkevného zboru k nám do Kežmarku. V pondelok 
podvečer postupne do internátu na Garbiarskej ulici prichádzali jeho členovia v počte 33 ľudí. 
Niektorí vlakom iní zase autom. Bližšie informácie boli publikované v Zborovom liste. 

29. 07. 2017 Ľubica – v rámci projektu 500 minút reformácie sme sa zúčastnili 1. stretnutia čítania 95 výpovedí od 
Dr. Martina Luthera. Zamyslením nad prvou tézou nám poslúžila sestra farárka Eva Germanová 
z CZ ECAV na Slovensku Spišská Belá. Brat farár Roman Porubän nám v stručnosti predstavil 
detstvo Martina Luthera. Od tohto prvého stretnutia v Ľubici sme sa pravidelne stretávali po 
opustených a chátrajúcich kostoloch Horného Spiša, kde sme si na pokračovanie čítali Lutherove 
tézy. 

05. 08. 2017 Bušovce - v rámci projektu 500 minút reformácie sme sa zúčastnili 2. stretnutia čítania 95 výpovedí 
od Dr. Martina Luthera. Zamyslením nad 2. – 8. tézou nám poslúžil brat farár Roman Porubän z CZ 
ECAV na Slovensku Kežmarok. Na pokračovanie prečítal z knihy od Doc. ThDr. Daniela Veselého 
životopis Martina Luthera. 

12. 08. 2017 Ihľany - v rámci projektu 500 minút reformácie sme sa zúčastnili 3. stretnutia čítania 95 výpovedí od 
Dr. Martina Luthera. Zamyslením nad 9. – 15. tézou nám poslúžil brat farár Michal Findra z CZ 
ECAV na Slovensku Poprad.  
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19. 08. 2017 Tvarožná - v rámci projektu 500 minút reformácie sme sa zúčastnili 4. stretnutia čítania 95 výpovedí 
od Dr. Martina Luthera. Zamyslením nad 16. – 22. tézou nám poslúžil brat farár Daniel Midriak z CZ 
ECAV na Slovensko Svit. 

26. 08. 2017 Tatranská Kotlina - v rámci projektu 500 minút reformácie sme sa zúčastnili 5. stretnutia čítania 95 
výpovedí od Dr. Martina Luthera. Zamyslením nad 23. – 29. tézou nám poslúžil brat farár Martin 
Fečko z CZ ECAV na Slovensku Giraltovce. 

26. 08. 2017  Drevený artikulárny kostol sa premenil na Taliansku La Scalu. V predvečer 300. výročia vysvätenia 
tohto kostola sa konal štvrtý ročník benefičného koncertu „Operné gala“. Aj keď Kežmarok nepatrí 
medzi operné centrá, diváci sa mohli aspoň na chvíľu cítiť skutočne ako v talianskej La Scale – takto 
nás nazvali médiá.  

27. 08. 2017 sa uskutočnili v našom cirkevnom zbore slávnostné služby Božie pri príležitosti 300. výročia 
pamiatky posvätenia Dreveného artikulárneho kostola. Za zvuku trubačov Brass Colegia z Levoče 
vstupoval do chrámu slávnostný sprievod duchovných, ktorých privítal domáci brat farár Roman 
Porubän. V rámci osláv bola osadená po pravej strane hlavného vchodu kostola pamätná tabuľa. 
Viac informácií o tomto podujatí bolo publikovaných v Zborovom liste. 

02. 09. 2017 Toporec - v rámci projektu 500 minút reformácie sme sa zúčastnili 6. stretnutia čítania 95 výpovedí 
od Dr. Martina Luthera. Zamyslením nad 30. – 36. tézou nám poslúžila sestra farárka Ľubica 
Sobanská z CZ ECAV na Slovensku Slovenská Ves. 

03. 09. 2017  sme v Drevenom artikulárnom kostole začali slávnostnými službami Božími nový školský rok 
2017/2018. Tak, ako každý rok, ani tento nechýbalo vystúpenie detí, ktoré zaspievali dve piesne: 
Kráľovi kráľov a Či si malý a či veľký. Pomedzi piesne štyri deti zarecitovali básničku, 
prostredníctvom ktorej si vyprosili do nového školského roka Božie požehnanie. 

09. 09. 2017 Veľká Lomnica - v rámci projektu 500 minút reformácie sme sa zúčastnili 7. stretnutia čítania 95 
výpovedí od Dr. Martina Luthera. Zamyslením nad 37. – 43. tézou nám poslúžil brat biskup 
Východného dištriktu ECAV na Slovensku Slavomír Sabol. 

10. 09. 2017 spevokol cirkevného zboru sa zúčastnil vystúpenia opery Hrad prepevný v Cirkevnom zbore ECAV 
na Slovensku Necpaly, ktoré sa konalo v rámci Dňa Turčianskeho seniorátu.   

15. 09. 2017  bol v Huncovciach v rámci pietnej spomienky odhalený pamätník židovským spoluobčanom, 
deportovaným pred 75 rokmi, a to za účasti rabína, aj duchovných predstaviteľov rímsko-katolíckej a 
evanjelickej cirkvi.  

16. 09. 2017 Vrbov - v rámci projektu 500 minút reformácie sme sa zúčastnili 8. stretnutia čítania 95 výpovedí od 
Dr. Martina Luthera. Zamyslením nad 44. – 50. tézou nám poslúžila sestra farárka Anna Jakušová 
z CZ ECAV na Slovensku Hronsek. 

17. 09. 2017  sa v našom cirkevnom zbore uskutočnilo stretnutie artikulárnych zborov. Toto stretnutie bolo v poradí 
šiestym stretnutím. Tohto roku sme medzi nás pozvali aj Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Levoča, 
ktorý bol tiež artikulárnym zborom, no žiaľ drevený kostol sa v tomto zbore nezachoval. V programe 
bohoslužieb sme si mohli vypočuť pásmo od Nory Baráthovej k 300. výročiu postavenia Dreveného 
artikulárneho kostola. V závere bohoslužieb sa k nám prihovorili sestry farárky Alenka Ďurčíková (CZ 
Istebné), Anna Jakušová (CZ Hronsek) a Jana Velebírová (CZ Leštiny). Popoludní sa k nám 
prihovorila sestra farárka Mária Hroboňová a predstavila nám manželku Dr. Martina Luthera Katarínu 
von Bora. 

23. 09. 2017 Lomnička – v rámci projektu 500 minút reformácie sme sa zúčastnili 9. stretnutia čítania 95 výpovedí 
od Dr. Martina Luthera. Zamyslením nad 51. – 57. tézou nám poslúžil brat farár Ján Matis z CZ 
ECAV na Slovensku Levoča.  

30. 09. 2017  Výborná - v rámci projektu 500 minút reformácie sme sa zúčastnili 10. stretnutia čítania 95 výpovedí 
od Dr. Martina Luthera. Zamyslením nad 58. – 64. tézou nám poslúžila sestra farárka Mária 
Kováčová z CZ ECAV na Slovensku Podolínec.    

30. 09. 2017 v Drevenom artikulárnom kostole sa uskutočnil 47. Medzinárodný organový festival (MOF) Ivana 
Sokola v spolupráci so Štátnou filharmóniou Košice a Mestským kultúrnym strediskom Kežmarok. 
Tento festival je najstarším organovým festivalom na Slovensku. Tohto roku medzi nás zavítal 
holandský organista Pieter van Dijk, v ktorého podaní sme si mohli vypočuť diela od J. S. Bacha, 
Johannesa Brahmsa, Jozefa Grešáka, Maxa Regera a iných.  
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07. 10. 2017 Mlynica - v rámci projektu 500 minút reformácie sme sa zúčastnili 11. stretnutia čítania 95 výpovedí 
od Dr. Martina Luthera. Zamyslením nad 65. – 71. tézou nám poslúžila sestra seniorka Liptovsko-
oravského seniorátu Katarína Hudáková z CZ ECAV na Slovensku Liptovský Ondrej. 

14. 10. 2017 Stráne pod Tatrami - v rámci projektu 500 minút reformácie sme sa zúčastnili 12. stretnutia čítania 
95 výpovedí od Dr. Martina Luthera. Zamyslením nad 72. – 78. tézou nám poslúžil brat farár Viktor 
Sabo, vojenský duchovný 

21. 10. 2017 Huncovce - v rámci projektu 500 minút reformácie sme sa zúčastnili 13. stretnutia čítania 95 
výpovedí od Dr. Martina Luthera. Zamyslením nad 79. – 85. tézou nám poslúžil brat farár Tibor 
Molnár z CZ ECAV na Slovensku Mengusovce.  

28. 10. 2017 Podhorany - v rámci projektu 500 minút reformácie sme sa zúčastnili 14. stretnutia čítania 95 
výpovedí od Dr. Martina Luthera. Zamyslením nad 86. – 92. tézou nám poslúžil brat farár Jozef 
Vereščák z CZ ECAV na Slovensku Poprad-Veľká. 

30. 10. 2017 Ľubica - v rámci projektu 500 minút reformácie sme sa zúčastnili 15. posledného stretnutia pri čítaní 
95 výpovedí od Dr. Martina Luthera. Zamyslením nad 93. – 95. tézou nám poslúžil brat senior 
Tatranského seniorátu Jaroslav Matys z CZ ECAV na Slovensku Spišská Nová Ves. Do programu 
sa zapojil spevokol z Kežmarku a deti z Ľubice pripravili krátku scénku, prostredníctvom ktorej 
poukázali, o čo išlo v reformácii.  

31. 10. 2017  spevokol Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok sa zúčastnil s operou Hrad prepevný 
slávnostného programu k 500. výročiu reformácie, ktorý sa konal v historickej budove Slovenského 
národného divadla v Bratislave.  

01. 11. 2017  sa uskutočnila v Ľubici ekumenická pobožnosť na cintoríne pri príležitosti Pamiatky zosnulých, na 
ktorej sa zúčastnili predstavitelia štyroch kresťanských cirkví pôsobiacich na území Ľubice.  

04. 11. 2017  sa v Drevenom artikulárnom kostole uskutočnila slávnostná inaugurácia poštovej známky pri 500. 
výročí reformácie, na ktorej sa nachádza barokový organ z tohto kostola. Výtvarný návrh známky 
uskutočnil prof. akademický maliar Dušan Kállay a rytinu známky vytvoril akademický maliar Martin 
Činovský. Známka vyšla v náklade 60 000 kusov. Účastníkom tohto podujatia sa prihovorila Doc. 
Mgr. art. Anna Predmerská – Zúriková, primátor mesta Kežmarok PhDr. Ján Ferenčák, biskup 
Východného dištriktu ECAV na Slovensku Mgr. Slavomír Sabol, a prof. akademický maliar Dušan 
Kállay.  

09. – 11. 11. 2017 uskutočnili sme spolu s konfirmandmi víkendovku na Drevenici u Staroňa v Liptovskej 
Kokave. Zoznámili sme sa s podtatranským prostredím a predovšetkým viedli sme otvorené debaty 
na rôzne biblické texty podľa príručky: Objavuj a presvedč sa sám.  

26. 11. 2017 spevokol cirkevného zboru sa zúčastnil vystúpenia opery Hrad prepevný v Cirkevnom zbore ECAV 
na Slovensku Partizánska Ľupča.  

11. – 15. 12. 2017 sa uskutočnil v cirkevnom zbore adventný modlitebný týždeň na tému: Máriin chválospev. 
Jednotlivými zamysleniami nám poslúžili bratia a sestry farárky z Tatranského seniorátu.  

16. 12. 2016  sa uskutočnili v Drevenom artikulárnom kostole Spišské Vianoce s vystúpením detí zo Základnej 
školy na Hradnom námestí. Do programu sa zapojil aj spevokol cirkevného zboru zaspievaním 
piesne. Prítomných pozdravil domáci brat farár a poukázal na význam blížiacich sa vianočných 
sviatkov.  

17. 12. 2017 v auditóriu lýcea sa uskutočnil tretí adventný koncert, na ktorom sa prezentoval aj náš zborový 
spevokol zaspievaním dvoch piesní. 

17. 12. 2017 v evanjelickom kostole v Ľubici sa uskutočnil ekumenický koncert, do ktorého sa zapojili všetky cirkvi 
pôsobiace na území obce Ľubica. Evanjelickú cirkev reprezentoval domáci spevokol a Dávid 
Jendrušák s Laurou Tropovou zaspievaním piesne: On prišiel k nám a Roman Uhlár zahraním 
skladby od Sergeja Vasilieviča Rachmaninova  

23. 12. 2017 Deti so svojím vianočným programom pozdravili obyvateľov Zariadenia pre seniorov. Domáci brat 
farár sa im v krátkosti prihovoril a prečítal biblické posolstvo Vianoc.  

23. 12. 2017 sa uskutočnila v auditóriu lýcea vianočná besiedka s programom detí navštevujúcich hodiny 
náboženskej výchovy a detskej besiedky. Svojím programom nám deti priblížili obsah Vianoc. 
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b) Moje aktivity, návštevy a rokovania. 
Počas minulého roka som sa pravidelne zúčastňoval kňazských porád, ktoré sa konali v našom senioráte 

a zasadnutí seniorálneho presbyterstva Tatranského seniorátu. Rovnako som sa zúčastňoval aj pastorálnych konferencií 
Združenia evanjelických duchovných (ZED) Tatranského seniorátu. V regióne Spiš som členom Spišského dejepisného 
spolku a v meste Kežmarok som  pôsobil ako člen komisie cestovného ruchu.  

Na biskupskom úrade VD ECAV na Slovensku som člen Muzeálnej rady VD, člen senátu Dištriktuálneho súdu VD 
a presbyter VD. Do 28. augusta som zastával vo Východnom dištrikte aj funkciu zástupcu biskupa VD. V cirkvi som ďalej 
členom Synody ECAV na Slovensku a zároveň členom Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku, ktorého 
zasadnutí som sa minulého roku pravidelne zúčastňoval.  Okrem toho zastávam funkciu predsedu komisie pre chátrajúce 
a málo používané kostoly. Na konvente TAS 10. júna 2017 bol som zvolený do funkcie predsedu revíznej komisie TAS. 
Od 24. apríla 2017 do 12. novembra 2017 som administroval Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Spišská Belá počas 
materskej dovolenky sestry farárky Evy Germanovej. 
 
17. 01. 2017 Na farskom úrade sa uskutočnilo jednanie s riaditeľkou Hotelovej akadémie o ďalšom využívaní 

priestorov školy a následných opravách na tejto budove.  
22. 01. 2017 V kaštieli v Strážkach som poslúžil prednáškou: Reformácia na Spiši v rámci 420. výročia smrti 

Gregora Horvatha Stansitha.  
23. 01. 2017 predsedal zasadnutiu zborového presbyterstva CZ ECAV na Slovensku Kežmarok, ktoré 

pripravovalo výročný zborový konvent. 
03. 02. 2017 na farskom úrade sa uskutočnilo jednanie s Romanom Ratajom ohľadom usporiadania benefičného 

koncertu vo Veľkej Lomnici.  
06. 02. 2017 v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Chmeľov som poslúžil na Seniorálnej pastorálnej konferencii 

Šarišsko-zemplínskeho seniorátu prednáškou: Fenomén holokaustu v minulosti a dnes.  
10. 02. 2017 zúčastnil som sa zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku, ktoré sa uskutočnilo 

v zasadačke biskupského úradu. 
10. 02. 2017 Bratislava – jednanie s Mgr. art. Marekom Vrábelom, PhD. ohľadom zabezpečenia koncertov počas 

300. výročia pamiatky posvätenia Dreveného artikulárneho kostola a uvedenia do života poštovej 
známky. 

18. 02. 2017 zúčastnil som sa osláv životného jubilea sestry dirigentky spevokolu Cirkevného zboru ECAV na 
Slovensku Poprad Marty Bednárovej. 

17. 02. 2017 zúčastnil som sa zasadnutia Dištriktuálneho presbyterstva Východného dištriktu ECAV na 
Slovensku, ktoré sa uskutočnilo v Prešove v zasadačke biskupského úradu. 

27. 02. 2017 zúčastnil som sa jednania v reštaurátorských ateliéroch vo Vrútkach aj spolu s Katarínou 
Slavíčkovou. Zreštaurované knihy sme od reštaurátorov prevzali a opäť priniesli ďalší knižničný fond 
na reštaurovanie. 

28. 02. 2017 zúčastnil som sa zasadnutia presbyterstva Tatranského seniorátu. Už nie ako jeho člen, ale ako 
bývalý senior, ktorý sa mal vyjadriť k službe sestry farárky Mervatovej v Tatranskom senioráte. 

14. 03. – 02. 04. 2017 bol som práce neschopný. Vo vojenskej nemocnici v Košiciach som podstúpil operáciu 
varixov na ľavej nohe.  

31. 03. 2017 zúčastnil som sa zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku, ktoré sa uskutočnilo 
v zasadačke biskupského úradu. 

22. 04. 2017 zúčastnil som sa zasadnutia presbyterstva Tatranského seniorátu (TAS) za účasti predsedníctva 
ECAV, na ktorom malo predsedníctvo ECAV (Miloš Klátik a Imrich Lukáč) vysvetliť neudelenie 
súhlasu k voľbe za seniora TAS. Aj napriek neopodstatneným dôvodom, mi súhlas k voľbe neudelili. 
Následne po zasadnutí presbyterstva TAS sa stretli s predsedníctvom ECAV členovia cirkevného 
zboru. Tí, ktorí ste sa tohto stretnutia zúčastnili, urobili ste si svoj obraz o vedení cirkvi. Myslím si, že 
ho nemusím dokresľovať. Na najbližšom zasadnutí Generálneho presbyterstva brat generálny 
biskup Klátik sa však nezdržal poznámky pri referovaní o svojej činnosti, aký som urobil výber ľudí 
na toto stretnutie. Bratia a sestry, pozvanie na toto stretnutie zaznelo z kazateľnice na Veľkonočnú 
nedeľu a nikoho som špeciálne nepozýval na toto stretnutie ani nehovoril, čo má povedať. Myslím si, 
že na základe Evanjelického posla, svetských médií a iných informácií, ktoré ste dostali, si dokážete 
sami vytvoriť názor a prezentovať ho pred predsedníctvom ECAV, ktoré prišlo riešiť naše prijaté 
uznesenie ohľadom seniora Ivana Muchu. 
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28. 04. 2017 zúčastnil som sa zasadnutia Valného zhromaždenia a. s. Tranoscius, ktoré sa uskutočnilo 
v Liptovskom Mikuláši, vzhľadom na to, že cirkevný zbor je jej akcionárom. 

07. 05. 2017 aktívne som sa podieľal na otvorení letnej turistickej sezóny v meste Kežmarok ako jeden z jej 
sprievodcov.  

11. 05. 2017 prijal som rôznych veľvyslancov, ktorí majú svoje sídla v Slovenskej republike. Ministerstvo vnútra 
SR každoročne pre nich pripravuje program, prostredníctvom ktorého majú spoznávať krásy 
Slovenska. Tohto roku to bolo mesto Kežmarok a Tatry. 

22. 05. 2017 vo Zvolene v Divadle Jozefa Gregora Tajovského zúčastnil som sa všeobecnej pastorálnej 
konferencie, ktorú zvolal brat generálny biskup Miloš Klátik.  

31. 05. 2017 prijal som v evanjelickom lýceu francúzskeho veľvyslanca Christopha Léonziho, ktorý sa zoznámil 
s históriou lyceálnej knižnice a Dreveného artikulárneho kostola.  

02. 06. 2017 zúčastnil som sa prípravného výboru literárneho Kežmarku, ktorý bol tohto roku venovaný 230. 
výročiu vzniku lýcea a 90. výročiu vzniku slovenských gymnaziálnych tried. 

08. 06. 2017 zúčastnil som sa divadelného predstavenia v Mestskom kultúrnom stredisku v Kežmarku pri 
príležitosti vzniku 230. výročia vzniku Evanjelického lýcea v Kežmarku. 

10. 06. 2017 predsedal som konventu Tatranského seniorátu ako jeho administrátor spolu s novozvoleným 
dozorcom TAS Ing. Tomášom Hybenom, ktorý sa uskutočnil na Tatranskej Štrbe v Domove pre 
seniorov.  

22. 06. 2017 som sa zúčastnil v Pálfiho paláci v Bratislave uvedenia knihy Ivany Havranovej: Rozhovory 
s luteránmi.  

25. 06. 2017  ako administrátor Tatranského seniorátu zúčastnil som sa v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku 
Štrba uvedenia do úradu novozvoleného brata dozorcu TAS Ing. Tomáša Hybena, PhD. 

26. 07. 2017  zúčastnil som sa zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku, ktoré sa uskutočnilo 
v zasadačke biskupského úradu. 

30. 07. 2017 v rámci dobrých ekumenických vzťahov s rímskokatolíckym farárom v Ľubici Martinom Skladaným 
poslúžil som zvesťou slova Božieho pri Krste Svätom Dorotky Bekešovej.  

31. 07. 2017 na Mestskom úrade v Kežmarku som sa zúčastnil zasadnutia Komisie cestovného ruchu, ktorá sa 
zaoberala projektom lyceálneho parku a osadenia sôch s vianočnou tematikou – Betlehem v mierne 
nadživotnej veľkosti. 

07. 09. 2017 stretnutie s primátorom mesta Kežmarok PhDr. Jánom Ferenčákom ohľadom spolupráce 
s palestínskym  mestom Pole pastierov. 

13. 09. 2017 na Mestskom úrade v Kežmarku, odbor výstavby som sa stretol s Ing. Kelbelovou ohľadom riešenia 
projektu lyceálneho parku a osadenia Betlehemu.  

15. 09. 2017 v Huncovciach som sa zúčastnil odhalenia pamätníka židovskej kultúry pri spomienke na 
deportovaných huncovských Židov.  

26. 09. 2017 na kežmarskom hrade zúčastnil som sa medzinárodnej konferencie: Rod Thököly pri príležitosti 360. 
výročia  narodenia Imricha Thökölyho. 

26. 09. 2017  stretnutie s primátorom mesta Kežmarok PhDr. Jánom Ferenčákom, dekanom rímskokatolíckej cirkvi 
Jánom Kubošom a Vierkou Štupákovou ohľadom spolupráce s palestínskym mestom Pole pastierov. 

03. 10. 2017 Rakúsy – stretnutie so starostom obce Ing. Bystríkom Václavom a rímskokatolíckym farárom 
Marcelom Heldákom ohľadom užívania nášho kostola.  

05. 10. 2017 na farskom úrade Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Spišská Nová Ves zúčastnil som sa 
zasadnutia presbyterstva Tatranského seniorátu.  

19. 10. 2017 Rakúsy – stretnutie so starostom obce Ing. Bystríkom Václavom a rímskokatolíckym farárom 
Marcelom Heldákom ohľadom užívania nášho kostola.  

20. 10. 2017 Rakúsy – zúčastnil som sa prvej omše, ktorú mala rímskokatolícka cirkev v našom kostole za účasti 
Spišského diecézneho biskupa J. E. Mons. ThDr. Štefana Sečku, PhD. 

31. 10. 2017 Bratislava – zúčastnil som sa oficiálnych osláv 500. výročia reformácie v starej budove Slovenského 
národného divadla.  

13. 11. 2017 na Mestskom úrade v Kežmarku som sa zúčastnil zasadnutia Komisie cestovného ruchu, ktorá sa 
zaoberala projektom lyceálneho parku a osadenia sôch s vianočnou tematikou – Betlehem v mierne 
nadživotnej veľkosti. 
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25. 11. 2017 zúčastnil som sa zasadnutia Dištriktuálneho presbyterstva Východného dištriktu ECAV na 
Slovensku, ktoré sa uskutočnilo v Prešove v zasadačke biskupského úradu. 

30. 11. 2017 na Mestskom úrade v Kežmarku som sa zúčastnil zasadnutia Komisie cestovného ruchu, na ktorej 
sme pripomienkovali rozpočet mesta Kežmarok. 

03. 12. 2017 na 1. nedeľu adventnú zúčastnil som sa v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Spišská Nová Ves 
inštalácie novozvoleného seniora TAS brata Mgr. Jaroslava Matysa.  

05. 12. 2017 Bratislava – spolu s pracovníkmi farského úradu sme sa zúčastnili na Bratislavskom hrade veľkej 
výstavy o Majstrovi Pavlovi z Levoče pri jeho 500. výročí smrti.  

08. 12. 2017 zúčastnil som sa zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku, ktoré sa uskutočnilo 
v zasadačke biskupského úradu. 

 
c) Plánované aktivity na rok 2018  

 

07. 01. 2018  Novoročný koncert kvarteta Ad gloriam Dei 

19. 01. 2018  Ekumenické modlitebné stretnutie 

09. 02. 2018  X. evanjelický ples, reštaurácia Severeka 

11. 02. 2018  Výročný zborový konvent za rok 2017, auditórium lýcea 

      02. 2018 Školenie presbyterov 

26. – 28. 02. 2018 Sústredenie konfirmandov – Liptovská Kokava 

12. – 16. 03. 2018 Pôstny modlitebný týždeň – ProChrist 2018 

16. 03. 2018   Biblická olympiáda  

18. 03. 2018  Pôstne stretnutie dôchodcov 

08. 04. 2018  Detský ples, Ľubica – Cultus, Téma: Kráľovná Ester 

20. – 22. 07. 2018 Konfivíkendovka TAS, Veľký Slavkov 

29. 04. 2018  Nedeľa Cantate – vystúpenie spevokolu 

16. 05. 2018 Veľká Lomnica – benefičný koncert Lomničania Lomničanom 

13. 05. 2018 Nedeľa matiek – vystúpenie detí 

20. 05. 2018 Konfirmácia 

02. 06. 2018 Výlet detí na Deň detí – Orava, Oravský Podzámok, Leštiny 

      06. 2018 Literárny Kežmarok venovaný Martinovi Rázusovi 

22. – 23. 06. 2018 Športová olympiáda – Veľký Slavkov 

      06. 2018 Seniorátna kvapka krvi – transfúzna stanica Poprad 

  25. – 30. 06. 2018  Výlet pre dospelých: Po stopách Martina Luthera, Nemecko 

04. 07. 2018 Vystúpenie spevokolu v Zariadení pre seniorov 

06. 07. 2018 Koncert v Drevenom artikulárnom kostole v rámci EĽRO 

      07. 2018 Mládežnícky výlet, (podľa možností Bulharsko, alebo nejaká domáca destinácia) 

19. – 22. 2018 Misijné dni Východného dištriktu – Ľubovnianske kúpele 

      08. 2018 Dištriktuálny deň VD 

05. 08. 2018 Stretnutie dôchodcov – Kajúca nedeľa, aj s prislúžením Večere Pánovej 

      08. 2018 Operné Gala, charitatívny koncert 

25. 08. 2018 Zborový deň 

02. 09. 2018  Začiatok školského roka, Drevený artikulárny kostol 

15. 09. 2018 Deň Tatranského seniorátu 

16. 09. 2018 Stretnutie artikulárnych zborov (možno Levoča) 

27. 09. 2018 Medzinárodný organový festival Ivana Sokola 

      10. 2018 KonfiDeň, 

      11. 2018 Školenie presbyterov TAS, Kežmarok 

      12. 2016 Adventné duchovné koncerty 

16. 12. 2018 Ľubica – ekumenický koncert domácich cirkví 
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09. 12. 2018 Stretnutie dôchodcov aj s prislúžením Večere Pánovej (2. nedeľa adventná) 

10. – 14. 12. 2018 Adventný modlitebný týždeň 

16. 12. 2016  Spišské Vianoce 

22. 12. 2018 Vianočná besiedka s programom detí, auditórium lýcea 

22. 12. 2018 Vystúpenie detí s programom v Zariadení pre seniorov 

 

 
d) Modlitebné spoločenstvo 

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

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

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

 

Správu pripravil: Mikuláš Lipták 
 
e) Zborový list 
 V uplynulom roku 2017 sme vydali Zborový list dvakrát.  Obe čísla však boli obsahovo bohatšie a po prvýkrát boli 
plnofarebné. Mimoriadne číslo v náklade 1000 ks bolo vydané 27. augusta 2017 pri príležitosti 300. výročia pamiatky 
posvätenia Dreveného artikulárneho kostola, kde každý účastník bohoslužieb dostal jeden exemplár Zborového listu, ktorý 
vyšiel na 116 stranách a ponúkal čitateľovi ucelenú históriu od príchodu reformácie na Spiš až po Tolerančný patent cisára 
Jozefa II.  
 Druhé číslo Zborového listu vyšlo na Vianoce 24. decembra 2017. Aj v tomto čísle sme sa ešte vrátili k milej 
slávnosti 300. výročia pamiatky posvätenia Dreveného artikulárneho kostola uverejnením kázne brata biskupa Slavomíra 
Sabola. Okrem toho v zborovom liste bola uverejnená kázeň brata Jána Matisa pri stretnutí artikulárnych zborov a príhovor 
sestry Doc. Mgr. art. Anny Predmerskej – Zúrikovej pri inaugurácii poštovej známky, na ktorej bol zobrazený organ 
z dreveného kostola. Samozrejme, že ani v jednom čísle nechýbala rubrika: Slovom a obrazom, ktorá podrobne mapuje 
život nášho cirkevného zboru a je v podstate jeho kronikou.  

Bol by som rád, keby na farský úrad prichádzalo viacej príspevkov do Zborového listu alebo podnetov, čo by ste si 
radi prečítali, o čom by sme mali písať alebo koho by sme mali osloviť, aby odpovedal na vaše nezodpovedané otázky. 
Uvedomujem si, že písanie nie každému ide, ale aj to sa dá naučiť, len je potrebné nabrať odvahu a zobrať do ruky pero či 
v dnešnej dobe sadnúť za počítač.  

Chcem sa poďakovať celej redakčnej rade, ktorá sa podieľa na tvorbe Zborového listu a to menovite: Mikulášovi 
Liptákovi, Nore Baráthovej a Oľge Kormanovej. Okrem toho sa chcem poďakovať Katke Slavíčkovej a Eve Ciriakovej za 
pomoc pri korektúrach a Jaroslavovi Šlebodovi za grafickú úpravu a dodanie Zborového listu. 
 
f) Cirkevná tlač 
 V cirkevnom zbore sa odoberá nasledovná cirkevná tlač: 
1. Evanjelický posol spod Tatier – do zboru prichádzal v počte 3 ks. Jeden kus sa archivuje v archíve cirkevného zboru.    
2 kusy boli predajné pri východe z kostola po nedeľných bohoslužbách. Vzhľadom na obsahovú stránku tohto časopisu od 
01. 01. 2018 bude do cirkevného zboru prichádzať len jeden kus.  
2. Cirkevné listy – z Tranoscia a. s. ich dostávame v počte 1 ks na farský úrad, ktorý sa archivuje.  
3. Evanjelický východ – ten do cirkevného zboru prichádza priamo na adresy predplatiteľov, ktorí si ho vyzdvihnú pri 
východe z kostola. Jeden kus sa archivuje v archíve cirkevného zboru. Chcel by som povzbudiť mnohé ďalšie rodiny 
k odoberaniu tohto mesačníka, pretože kvalitou písaných článkov je skutočne na veľmi vysokej úrovni a pre čitateľa 
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prináša veľa duchovného požehnania pre život viery. Kto by mal záujem odoberať tento časopis, môže sa prihlásiť na 
farskom úrade.  
4. Cestou svetla – na adresu farského úradu prichádza 10 ks, ktoré sú na voľný predaj. Žiaľ, záujem je minimálny alebo 
skoro žiadny. Dokonca ani zadarmo si ho nikto nezoberie.  
5. Dúha – cirkevný zbor odoberá jeden kus, ktorý je k dispozícii na farskom úrade, potom sa archivuje. 
6. Rozmer - cirkevný zbor odoberá jeden kus, ktorý je k dispozícii na farskom úrade, potom sa archivuje. 
 
g) www stránka (www.ecavkk.sk) 

Počas celého roka 2017 bola v prevádzke webová stránka cirkevného zboru, o ktorú sa staral Miroslav Božek, za 
čo mu srdečne ďakujem. Stránka je podľa mojich časových možností aktualizovaná, aj keď nie vždy stihnem dodávať 
aktuálne materiály o pripravovaných akciách v cirkevnom zbore a niekedy na hlavnej stránke visia aj staré oznamy. Už po 
niekoľký krát sa obraciam na vás s prosbou, že bol by som rád, keby sa niekto našiel v cirkevnom zbore, kto by si túto 
službu zobral na starosť a pravidelne dodával bratovi Božekovi aktuálne oznamy, pripravoval fotografie a videá z akcií 
a iné aktuálne záležitosti, ktoré zaberú dosť veľa času, kým sa spracujú.  

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

V uplynulom roku sme zaznamenali 8686 prístupov, čo je o 3058 prístupov menej ako v roku 2016 (Stav počítadla 
k 31. decembru 2016: 97973 prístupov). V priemere na deň to predstavuje, že na našu stránku si kliklo 24  ľudí, čo je o 9 
ľudí menej ako v roku 2016.  
 
h) Spevokol 
 Zborový spevokol sa v roku 2017 stretával pravidelne každú stredu o 1800 h v auditóriu lýcea pod vedením 
brata farára Romana Porubäna. V uplynulom roku sme nemali oddychový ani prázdninový čas, pretože sme sa 
pravidelne stretávali v Poprade pri nácviku piesní, ktoré sme potom odprezentovali pri príležitosti 300. výročia 
pamiatky posvätenia Dreveného artikulárneho kostola v sprievode so Sláčikovým orchestrom Základnej umeleckej 
školy Antona Cígera v Kežmarku.  

Skúšky začínajú krátkym zamyslením nad Božím slovom a modlitbou, ktorú si pravidelne pripravuje Mikuláš 
Lipták, či niektorí členovia zborového spevokolu, za čo im patrí srdečné poďakovanie. Potom pokračujeme h lasovou 
rozcvičkou, opakovaním starých a nácvikom nových piesní.  

Počas roka svoju prácu spevokol prezentoval 25-krát, čo je o 3-krát viac ako v roku 2016. Na nedeľných 
bohoslužbách sa spevokol prezentoval 10-krát, na pohreboch 1-krát a 1-krát na sobáši. 13-krát sme poslúžili svojím 
vystúpením pri rôznych iných duchovných podujatiach v rámci cirkvi a Tatranského seniorátu.   

Tohto roku sme spoločne ako spevokol neorganizovali žiadne sústredenie. Celý rok sa niesol v akomsi 
duchu prezentácie opery Hrad prepevný, ktorú napísal hudobný skladateľ Mgr. art. Víťazoslav Kubička a dirigoval 
dirigent Slovenského rozhlasu Mgr. art. Adrián Kokoš. S touto operou sme sa zúčastnili piatich vystúpení, a to 
v Kežmarku, Prešove, Necpaloch, Bratislave a Partizánskej Ľupči. Určite pre všetkých bolo veľkým zážitkom 
vystupovať v Bratislave v Slovenskom národnom divadle v sprievode symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, 
ale rovnako aj v Kežmarku, pretože toto vystúpenie bolo odvysielané RTVS na Dvojke na pamiatku reformácie. 
Neskromne môžem skonštatovať, že pre amatérsky spevokol je to skutočne akési zadosťučinenie svojej práce, keď 
môže vystúpiť na doskách Slovenského národného divadla, alebo prezentovaný prostredníctvom televízneho 
záznamu i rozhlasového záznamu, pretože vystúpenie v Slovenskom národnom divadle bolo odvysielané v priamom 
prenose na rádiu Devín. Nechcem povedať, že je to vrchol našej speváckej kariéry. Aby sme dosiahli, akýsi 
amatérsky vrchol, tak na tom nám treba ešte poriadne pracovať a posilniť hlasovú zostavu spevokolu. Miesta, kde 
sme sa dostali s operou Hrad prepevný, sú aj vďaka mojím osobným kontaktom s hudobným skladateľom Kubičkom 
a dirigentom Adriánom Kokošom.  
 Počet aktívnych členov spevokolu je stabilný i keď potrebujeme posilniť soprán – vyšší ženský hlas, na 
ktorom je postavená hlavná melódia celej skladby – chorálu a zároveň potrebujeme posilniť aj tenor – čo je mužský 
vyšší hlas.  

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

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

Bohoslužby: 
13. 04. 2017 
14. 04. 2017 
17. 04. 2017 
21. 05. 2017 
27. 08. 2016 
15. 10. 2017 
28. 10. 2017 
02. 11. 2017 
24. 12. 2017 
25. 12. 2017 

 
Pohreby: 

20. 09. 2017 
 

Sobáše: 
14. 10. 2017 

 

 
- Zelený štvrtok 
- Veľký piatok 
- Veľkonočná nedeľa 
- Ľubica - Konfirmácia 
- 300. výročie posvätenia DK 
- Poďakovanie za úrody zeme 
- Pamiatka reformácie 
- Pamiatka zosnulých 
- Štedrý večer 
- 1. sviatok vianočný 

  
  

- Adela Bačíková, Lipt. Kokava 
 
  

- Roman Uhlár 
Patrícia Budzáková 

 

22. 01. 2017 
 
 

02. 04. 2017 
 

07. 07. 2017 
 

09. 07. 2017 
 
 

03. 09. 2017 
 

10. 09. 2017 
 

30. 10. 2017 
 

31. 10. 2017 
 
 

04. 11. 2017  
 

26. 11. 2017 
 

16. 12. 2017 
17. 12. 2017 
17. 12. 2017 

 

- Strážky- vystúpenie spevokolu pri 
príležitosti 420. výročia smrti G. H. 
Stansitha 

- Seniorátne stretnutie v Poprade: 
Oslobodení Božou milosťou  

- Kežmarok – vystúpenie s operou: 
Hrad prepevný.  

- Prešov – vystúpenie na 
Dištriktuálnom dni VD s operou: 
Hrad prepevný  

- Švábovce – zborový deň venovaný 
pamiatke reformácie 

- Necpaly – vystúpenie s operou: Hrad 
prepevný 

- Ľubica – záver čítania 95. výpovedí 
od Dr. Martina Luthera 

- Bratislava- Slovenské národné 
divadlo, vystúpenie s operou: Hrad 
prepevný.  

- Vystúpenie pri uvedení poštovej 
známky 

- Partizánska Ľupča – opera Hrad 
Prepevný  

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

 

 
i) Cvičenie pre ženy 

Ženy na svojom cvičení sa stretávajú v telocvični gymnázia každý utorok o1800 hod. Začíname krátkou 
modlitbou s poďakovaním, prosbou o vedenie do ďalších dní. Cvičenia sa zúčastňuje v priemere 9 žien.  

Po cvičení nám dobre padne chutný čajík, pri ktorom si vymeníme skúsenosti, navzájom poradíme či 
pomôžeme riešiť rôzne problémy. Obraciam sa na všetky žienky v našom cirkevnom zbore, aby sa nebáli a prišli si 
s nami zacvičiť – nebojte sa telocvičňa je dosť veľká, určite sa pomestíme.  Využime možnosť, ktorú nám náš 
cirkevný zbor poskytuje. Naberte odvahu a príďte medzi  nás,  určite  nebudete ľutovať. 

 

Správu pripravila: Justína Sutorová 
 
j) Kresťanský klub dôchodcov 
 Aj v roku 2017 sme sa pravidelne každú stredu o 1400 h. stretávali na našom seniorskom klube v kuchynke 
lýcea. Stretnutie začíname piesňou a modlitbou. Nasleduje rozprávanie o radostiach a starostiach, ktoré sme zažili 
v priebehu týždňa. Potom nastupujú hry, káva, čaj a aj nejaký koláčik na prilepšenie. Vždy je príjemná nálada 
a smiech medzi nami tiež nechýba. Pozývame všetkých seniorov medzi nás. Ak nás bude viac, bude nám veselšie. 

 

Správu pripravila: Božena Ferencová  
 

4. Práca  výchovná 

 
a) Náboženská výchova 
 Deti na vyučovanie náboženstva aj v minulom roku školského roka 2016/2017 chodili do lýcea. 1. ročník sa 
stretával vo štvrtok o 1415 h. a viedol ho brat farár Roman Porubän. Vzhľadom na to, že do prvého ročníka sa 
prihlásilo na náboženskú výchovu 7 detí, tak prváčikom sme sa venovali osobitne. 2. až 4. ročník sa stretával vo 
štvrtok o 1500 h. v zborovej miestnosti a viedol ho brat farár Roman Porubän. Na prvom stupni sme pri vyučovaní 
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náboženskej výchovy postupovali podľa učebných plánov, ktoré nám zasielajú z biskupského úradu. Tieto učebné 
plány sa dajú stiahnuť aj z webovej stránky Východného dištriktu ECAV na Slovensku. 

5. a 6. ročník sa stretával v stredu o 1430 h., a 7. , 8. a 9. ročník sa stretával v stredu o 1515 h. a  Vyučovanie 
viedol Roman Porubän, zborový farár.  
 Náboženská výchova v školskom roku 2016/2017pre stredné školy prebiehala na Gymnáziu P. O. 
Hviezdoslava v učebni francúzskeho a anglického jazyka a potom v učebni nemeckého jazyka. Stretávali sme sa 
každú stredu ráno o 700 h. – tzv. nultá hodina. Z Hotelovej akadémie Otta Brucknera navštevujú náboženskú výchovu 
dve žiačky a z Gymnázia P. O. Hviezdoslava 1 žiačka.  

Pri stredoškolákoch sa musím trochu zastaviť a poukázať na jednu anomáliu, ktorej aktívne napomáhajú 
rodičia. Dieťaťu nevyhovuje nultá hodina. Rodič príde za mnou, či by som ich dcéru nemohol individuálne vyučovať 
niekedy popoludní, pretože by ráno musela skoro vstávať, keďže dochádza z Popradu. Opýtal som sa, čo je to 
skoro. Odpoveď bola 545 h. Na to som odpovedal rodičom, že mal som žiakov, ktorí dochádzali zo Štrby a ráno 
vstávali 415 h. a pritom nehundrali, že musia tak skoro vstávať. Keď zomeškali prvý autobus, ktorý im odchádzal 
z dediny, tak ďalší im šiel až o hodinu. Oproti tomu z Popradu ide každú chvíľu nejaký autobus do Kežmarku alebo 
cez Kežmarok. Keby som mal každého žiaka individuálne vyučovať náboženskú výchovu, pretože sa mu nechce 
ráno vstávať a rodič príde zaňho orodovať, alebo mu to v ten deň a tú hodinu nevyhovuje, tak neviem či by sme sa 
niekedy na nejakom termíne vôbec dohodli.  

Niekedy si ani rodičia neuvedomujú ako svojím správaním ubližujú svojím deťom. Kedy ich chcú naučiť 
zodpovednosti za seba, keď im všetko chcú dať na zlatej tácke? Aj v tomto smere platí vážne varovanie apoštola 
Pavla: „Dielo každého vyjde najavo. Ten deň to ukáže, pretože sa zjaví v ohni, a sám oheň preskúša dielo každého, 
aké je.“  Nevychovávajme svoje deti tak, že sa im snažíme všetko zľahčovať, a potom, keď príde prvá prekážka do 
ich života, prvý problém, tak s ničím si nevedia poradiť.  
 Vyučovanie náboženstva v Ľubici vedie brat farár Roman Porubän. Už niekoľko rokov prebieha pravidelne 
v utorok. Prvý stupeň navštevujú traja žiaci a preberajú učivo z učebnice určenej pre 2. ročník: Chlebík. K tejto 
učebnici je vypracovaný aj pracovný zošit, ktorý mapuje preberané učivo. Druhý stupeň preberá témy podľa učebnice 
pre 6. ročník: Svedectvo viery. K tejto učebnici máme tiež k dispozícii pracovný zošit.  Na druhom stupni sa 
zúčastňujú náboženskej výchovy  4 žiaci. 
 Už štvrtý rok vyučovanie náboženstva sa uskutočňuje aj na Základnej škole vo Vrbove, kde máme dvoch 
žiakov v ročníkoch III. a IV.  Chcem sa poďakovať vedeniu školy za prístup k vyučovaniu evanjelického náboženstva 
a zároveň aj za vybavenie školy, ktorá umožňuje kreatívnym spôsobom na hodinách náboženskej výchovy využívať 
interaktívne tabule, prístup na internet a inú audio-video techniku.   
  
b) Detské Služby Božie 

Detské služby Božie (nedeľná besiedka) sa z Božej milosti v roku 2017 konali takmer každú nedeľu podľa 
vopred pripraveného rozpisu okrem prvej 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.  

Podľa evidencie dochádzky sa  DSB zúčastnilo aspoň raz v roku až 31 detí. Priemerný počet detí bol 9 
(menšie deti – 6, väčšie deti – 3). 

Hlavným cieľom a náplňou DSB je výklad biblickej lekcie spojený so zvestovaním evanjelia nášho Pána 
a Spasiteľa Ježiša Krista, spoločné modlitby a spev na chválu a vďaku nášmu nebeskému Otcovi. Biblická lekcia je 
spojená aj s ďalšími aktivitami podľa schopností a možností jednotlivých detí ako sú kreslenie, vystrihovanie,  výroba 
pozdravov  pre mamičky a oteckov, výroba betlehemov, hry a kvízy, nacvičovanie programu na Deň matiek či na 
Vianočnú besiedku. 

V roku 2017 sa pri vyučovaní detí na DSB preberali témy z Novej zmluvy – príbehy zo života Pána Ježiša 
týkajúce sa sviatkov cirkevného roka – vianočné, veľkonočné, a zo Starej zmluvy príbehy o Mojžišovi a vyvedení 
izraelského národa z Egypta.  Pri vyučovaní detí boli použité materiály z Detskej misie, Biskupského úradu VD, 
flanelografy,  a biblické interaktívne DVD zo štúdia Nádej.  

„Rodičia, to nestačí, že svojim deťom kúpite šaty a dáte jesť. Deti potrebujú aj Ježiša!“ Tento výrok teológa 
Wilhelma Buscha som objavila na stene pri vstupe do evanjelického kostola v Brezovej pod Bradlom. Prinútil ma 
zamyslieť sa a dať mu za pravdu. Aké dobré bolo, keď aj mňa priviedli rodičia k Bohu. Mnohí z vás, milí bratia 
a sestry, máte takú istú skúsenosť. Skôr či neskôr každý človek pochopí ako veľmi potrebuje Ježiša, ktorý ako Jediný 
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dáva životu zmysel a cieľ. Využime čas milosti a „doprajme“ Ježiša svojim deťom, krstným deťom, vnúčatám pri 
každej možnej príležitosti, ktorú nám Boh ponúka. 

 

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

Práve som dočítala správy o doraste z roku 2015 a 2016 a premýšľam, čo písať do tejto. Je to naozaj 
náročné pre mňa, keďže minulý rok bol trochu výnimočnejším oproti tým ostatným. Hoci sa konali príležitostne 
klasické udalosti, stretnutia, prespávačka, filmový večer, naša účasť na anglickom konverzačnom tábore 
KECY Bystré, dievčenskej konferencii KPM Extra, na ktorej sme sa učili, ako prinášať najviac ovocia a konfirmačná 
víkendovka na Liptovskej Kokave, tento rok bol viac „umiernený“. Možno to bolo aj tým, že to bol reformačný rok. 500 
rokov od začiatku reformácie. Veľa som premýšľala o tom, či sme sa ako cirkev naozaj až tak posunuli, ako 
nasvedčuje to vysoké číslo. Rozmýšľala som a skúmala v Písme i v praxi, čo to cirkev vlastne je a nachádzala nádej 
v tom, že nech to vyzerá v cirkvi momentálne akokoľvek, našou hlavou ostáva Kristus, sedí pevne na tróne, udržuje 
všetko svojím mocným slovom (Žid 1,3), Otec Mu všetko poddal pod nohy, nenechal nič, čo by Mu bolo nepoddané 
(Žid 2,8) a že Ten, ktorý začal v cirkvi dobré dielo, ho aj dokončí do dňa Krista Ježiša (Fil 1,6). To je moja nádej 
a modlitba.  

Ešte neviem, čo to bude znamenať pre náš dorast v praxi v roku 2018. Mnoho vecí by sa dalo robiť, mnoho 
času a energie investovať, mnoho pracovníkov zužitkovať. Z posledných rokov som sa však naučila jednu vec. Ak 
Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia (Žalm 127,1). Že je to Jeho práca, my sa už len pridávame do 
toho, čo On robí. Hoci to tak navonok nemusí vyzerať, naozaj túžim byť uprostred toho, čo On stavia a byť Mu v tom 
čo najviac nápomocná. A viem, že to začína modlitbami. Pridáte sa k modlitbám za náš dorast? Za budúcnosť 
mládeže v cirkvi, za ich túžbu po Ježišovi a Jeho Slove, po zmenených životoch, žitých na Jeho slávu? Za to, aby 
najprv začal meniť srdcia nás samotných? Viem, že Ježiš musí ešte veľa meniť v tom mojom.  

Hoci bola táto správa menej konkrétna ohľadom vecí, ktoré sa diali, pretože neboli až také „štatistické“, Pán 
Ježiš naozaj konal a menil srdcia. Ako to má On vo zvyku.  A tešíme sa na to, čo má v pláne pre náš zbor a dorast 
v roku 2018. 

 

Správu pripravila: Lenka Liptáková 
  
 

Hospodárenie cirkevného zboru za rok 2017 

 
Pri hodnotení výsledkov hospodárenia si môžeme všimnúť značné rozdiely medzi plánovaným rozpočtom 

a skutočnými výsledkami hospodárenia. V krátkej analýze sa pokúsim poukázať aspoň na tie najväčšie rozdiely 
a ako tieto rozdiely v príjmovej a výdavkovej časti vznikli. Navýšenie príjmov ovplyvnilo hlavne schválenie dotácii 
poskytnutých z dotačného systému MK SR na opravu objektov, príspevok na vytvorené pracovné miesto v zbore, 
príjem za predaj kalamitného dreva, z poskytnutých služieb, príjmy z akcií v zbore počas roka a prijatých ofier z nich. 
Vo výdavkovej časti oproti rozpočtu to boli hlavne náklady súvisiace činnosťou v lese, hlavne s ťažbou 
a spracovaním dreva. Nad rámec predpokladaných výdajov s akciami, ktoré boli v zbore, a to náklady spojené 
s výročím osláv 300. rokov dreveného kostola, 500. rokov reformácie, inaugurácie poštovej známky. V oblasti opráv 
to boli výdaje súvisiace s prácami na objektoch podľa schválených dotácií a financovaní spoluúčasti nad jej rámec 
ako aj zabezpečenie a nákup materiálu pre opravy v roku 2018. Vzniknutá strata oproti plánovanému vyrovnanému 
rozpočtu bude krytá z finančného majetku z predchádzajúcich rokov. Práce vykonávané na jednotlivých objektoch 
v priebehu roka 2017 boli nasledovné: 

 

KKEEŽŽMMAARROOKK   
Gymnázium 
 - V mesiaci október bola nahlásená porucha na odpadovom potrubí dvoch stúpačiek na chodbe v prízemí školy, 
preto bolo nutné vysekať a vymeniť poškodenú časť potrubia, po oprave zamurovať vysekanú časť muriva. Taktiež 
z dôvodu poruchy na regulácii vykurovania bol vymenený trojcestný regulačný ventil s motorom pohonu na jednej 
vetve vykurovania. 
   Nakoľko koncom roka sme disponovali s dostatočnou finančnou rezervou, rozhodli sme sa pre zadanie zákazky 
na výrobu okien a po dohode s vedením školy sa okná začali vyrábať pre prízemie na JV strane. 
Hradná 32 
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 - Po prijatí sťažnosti od majiteľa susedného objektu o tom, že opadávajúce omietky na našom objekte 
ohrozujú bezpečnosť osôb v dvore jeho objektu, rozhodli sme sa vyriešiť tento problém a to opravou fasády na SV 
stene. Po postavení lešenia, odstránení starých omietok a vyrovnaní stien, fasáda bola upravená otepľovacím 
spôsobom. Po obložení stien polystyrénom hrúbky 50 mm, povrch bol upravený pomocou sklolaminátovej mriežky 
a lepidla, po zaschnutí a penetrácií upravený farebnou omietkou. Práce boli realizované v mesiaci marec. 
Hotelová akadémia 
 - Vedenie školy nás začiatkom roka požiadalo o opravu podláh v dvoch triedach na prízemí školy. V každej 
triede bol použitý iný technologický postup opravy. V prvej triede po odstránení PVC krytiny a betónového poteru z 
drevenej podlahy sa povrch vyrovnal pomocou OSB dosiek. Ako novú krytinu podlahy sme použili parketové vlysy 
Esquero položené na podkladovú podložku Terakomfort. Po prebrúsení a namontovaní obvodových líšt bol povrch 
podlahy ošetrený lakovým náterom. Opravené boli aj vstupné dvere do triedy a to odstránením starého náteru, ktoré 
po vytmelení a prebrúsení boli natreté farbou. Práce boli urobené v mesiaci apríl a v mesiaci august sme opravovali 
druhú triedu. Po odstránení starej krytiny z podlahy sme zistili, že väčšia časť podlahy je zhnitá, nutné bolo odstrániť 
komplet celý drevený podklad, ktorý bol nahradený betónovým poterom spevneným karisieťou. Pred betónovaním 
sme museli preventívne vymeniť aj starý zhrdzavený rozvod vody uložený v podlahe. Zaschnutý podklad bol natretý 
penetračným roztokom PE 480, na ktorý bola uložená vyrovnávacia OSB doska. Pomocou lepidla bola pokladaná 
podlaha taktiež z parketových vlysov a po vybrúsení natretá lakom. 
 Plánovaná generálna oprava strechy mohla začať až po vydaní stanoviska Krajským pamiatkovým úradom 
k zámeru opravy. Po vydaní stanoviska, obhliadke krovu, zameraní strechy a rozhodnutí sa o použití najvhodnejšej 
krytiny, mohlo dôjsť k realizácií. Nakoľko sa jedná o veľmi rozsiahlu opravu a časovo náročnú opravu, samotnú 
realizáciu sme presunuli na jar roku 2018. Preto koncom roka bol urobený len nákup materiálu, konkrétne fólie pod 
krytinu, krytina vrátane prvkov strechy a hrebenáčov. Ako najvhodnejšia sa javila krytina z pálenej hliny od firmy 
Tondach - drážkovaná bobrovka hladká. Taktiež bolo zakúpené rezivo, a to laty a kontra laty.   
Drevený kostol 

- Pravidelná revízia zabezpečovacieho systému, požiarnej signalizácie a hasiacich prístrojov, elektroinštalácie. 
Zistené nedostatky na elektroinštalácií boli odstránené, vymenený bol jeden hasiaci prístroj. Robený bol servis na 
organe s jeho následným naladením. 

Po získaní dotácie z MK SR bola zadaná zákazka na vypracovanie realizačného projektu rekonštrukcie 
osvetlenia a elektroinštalácie. Projekt bol realizovaný v súlade s rozhodnutím príslušného Krajského pamiatkového 
úradu. Po zameraní interiéru kostola a oboznámení sa projektanta so súčasným stavom rozvodov elektroinštalácie 
a svetelných  podmienok, za prítomnosti pracovníka pamiatkového úradu boli navrhnuté optimálne trasy vedení, aby 
pri realizácií bol čo najmenší zásah do konštrukcií stavby. Po skúšobnom osvetlení interiéru boli navrhnuté počty 
a typy svietidiel, na základe čoho bol urobený svetelno-technický výpočet, ktorý slúžil pre vypracovanie realizačného 
projektu. 
Lýceum   
 - Pravidelná revízia zabezpečovacieho systému, elektrickej požiarnej signalizácie a hasiacich prístrojov. 
 - Servis kopírovacieho stroja. 
 - V zmysle Zmluvy o dielo bol vypracovaný realizačný projekt pre stavbu Lyceálneho parku - Prístrešok pre 
sochy. 
Nový kostol  

- Jednou z plánovaných úloh na tento rok bol aj náter kupoly, strechy lode kostola a oprava vežičiek. Na 
prielome mesiacov jún - júl sa začali najprv práce spojené s náterom kupoly. Po očistení starých náterov 
a pretmelení povrchu bol aplikovaný penetračný náter, na ktorý po základnom syntetickom nátere bol urobený ešte 
dvojnásobný vrchný. Obrúsená a natretá bola aj vežička kupoly, taktiež všetky oplechovania pod kupolou. Časti 
plechov, ktoré boli uvoľnené sme museli najprv opraviť, potom pretmeliť stykové miesta oplechovania s murivom 
fasády. V mesiaci august bol urobený náter strechy na lodi kostola. Po obrúsení a očistení plechovej krytiny odkryté 
a extrémne zhrdzavené časti boli natreté náterom Hrdzistop, nasledoval dvojnásobný základný syntetický náter 
a jeden  vrchný matný náter. V mesiacoch september a október boli ošetrené náterom aj žľaby a zvody odkvapov. 
Ďalej sme pokračovali opravou vežičiek na lodi kostola. Časti odvetraných a opadaných omietok boli opravené najprv 
hrubou omietkou. Kvôli vyzretiu omietky sa pokračovalo čistením vrchných častí vežičiek od machu. Vzniknuté 
praskliny boli pretmelené, po okrajoch boli urobené a namontované odkvapové lemy, na ktoré bola urobená 
hydroizolácia a náter povrchov striešky. Pre zlé podmienky nebola dokončená kompletná oprava vežičiek, práce 
budú pokračovať v roku 2018. Posledná takáto oprava bola pre 15 rokmi. 
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 - Vo veži kostola pri zvonoch boli namontované kovové žalúzie a ochranné siete. 
- Revízia zabezpečovacieho systému a hasiacich prístrojov. 
- Servis a naladenie organu. 

       - Rozpadávajúca sa  drevená informačná vitrína pred kostolom bola nahradená za novú, vyrobenú z oceľového 
materiálu. 
Fara 

- Servisná oprava kotla vykurovania. 
- Počas leta bola robená generálna oprava strechy. Po odstránení lepenkovej krytiny - asfaltového šindľa, 

bleskozvodu a starého svetlíka na debnenie strechy boli namontované kontra laty, na ktoré bola uložená poistná 
hydroizolačná fólia Gunnerol. Po montáži latovania bol osadený strešný svetlík Deadea flex, namontované 
odkvapové a okrajové lišty, úžľabia, ventilačná mriežka a vetrací pás na hrebeni strechy. Po osadení týchto prvkov 
a oplechovaní komínov bola robená montáž plechovej krytiny pomocou klip pásov Klip 320 Pural Matt 50/SSAB. 
Nakoniec boli osadené strešné plechové hrebenáče ako aj snehové zábrany.   

  

TTVVAARROOŽŽNNÁÁ 
Kostol  

--  AAj na tento objekt bola poskytnutá dotácia z MK SR. Prostriedky boli použité na dokončenie opravy 
podstrešnej rímsy lode kostola a opravu sakristie a dier v strope lode kostola. Po odstránení starého provizórneho 
prekrytia sakristie, doplňovalo sa obvodové murivo v chýbajúcich častiach, na ktoré bol urobený železobetónový 
veniec. Po týchto prácach bol urobený nový krov s celoplošným debnením a strecha bola pokrytá falcovaným 
plechom červenej farby. Taktiež boli urobené nové odkvapové žľaby a zvody. V interiéri sakristie bolo doplnené 
vypadávajúce murivo, doplnená klenba, murivo bolo spevnené omietkou kvôli zabezpečeniu stability muriva, taktiež 
bol urobený drevený a zateplený strop. Exteriér sakristie bol omietnutý hrubou omietkou. V klenbe lodi kostola boli 
doplnené chýbajúce časti muriva pomocou tehál. Z JV strany kostola kvôli vlhkosti bol znížený terén odstránením 
zeminy, ktorú nám bezplatne odviezlo poľnohospodárske družstvo. 
Fara 

- Oprava odkvapov, oplechovanie ríms fasády dvorovej časti. Oprava omietok v interiéri jednej miestnosti, 
práce robili mládežníci z Nemecka cez Karpatsko - nemecký spolok. 
Základná a materská škola 

 Uznesením vlády SR č. 44 zo dňa 10. februára 2016 bola na výjazdovom rokovaní vlády v Kežmarku 
schválená účelová dotácia vo výške 100 000,- €, určená na úhradu kapitálových výdavkov na projekt: 
Oprava objektu Materskej a základnej školy v Tvarožnej. Zadanie na opravu robila obec, nakoľko 
finančné prostriedky boli poukázané žiadateľovi. Projekt bol robený na celú stavbu, hoci polovica objektu 
patrí nám. Po ukončení súťaže na výber dodávateľa, práce začali v mesiaci október. Urobená bola 
komplet nová fasáda na celom objekte formou oteplenia budovy a oprava stropov v interiéri. Nakoľko 
v rozpočte nebola cena na opravu vstupných schodov, každý vlastník svojej časti si preto financoval 
opravu sám z vlastných prostriedkov. Opravené boli komplet oba vstupy. Práce boli ukončené začiatkom 
decembra. 

 

ĽĽUUBBIICCAA 
Byty - gen. Svobodu 252/135 
 - Z dôvodu zamokania soklovej časti muriva bytov v dvorovej časti bolo potrebné objekt obkopať, k stene 
uložiť hydroizolačnú fóliu, výkop obsypať kameninou. V tejto časti sme začali aj s opravou fasády, práce spojené 
s opravou fasády budú pokračovať aj v tomto roku. 
 - V byte č. 6 bolo opravené WC. 
 - Pokračovali sme s dokončovacími prácami v bytovej jednotke č. 7. Do prevádzky sa uviedol kotol 
vykurovania, dokončovali sa podlahy, dlažby, maľby a montovali sa sanitárne zariadenia. 
Byty - gen. Svobodu 251/133 
 - Kvôli vznikajúcim plesniam v byte č. 2 sme oteplili SZ stenu na povale domu pomocou polystyrénu, lepidla 
a sieťky. 
Kostol 
 - Ďalším podporeným projektom bol projekt opravy fasády kostola. S prácami sme začali začiatkom 
septembra. Po postavení lešenia okolo celej veže kostola, boli odstránené odvetrané a opadávajúce omietky zo stien 
v rozsahu 60 % z celkovej opravovanej plochy, zároveň sa odstránilo staré oplechovanie na atikách a deliacich 
rímsach. Na očistené plochy bol aplikovaný sanačný špric, a na zvyšné omietky bola aplikovaná hĺbková penetrácia 
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omietok. Po omietnutí stien hrubou omietkou bola fasáda upravená vonkajšou jemnou omietkou. Po novom 
oplechovaní a penetráciií stien pred maľbou, boli steny natreté fasádnou farbou Cemix - silikát OR 045, ktorej odtieň 
bol odsúhlasený Pamiatkovým úradom, pracoviskom Poprad - Spišská Sobota. Na záver sa demontovalo lešenie 
a upratalo stavenisko. Napriek rôznym výkyvom počasia sa nám práce podarilo ukončiť v polovici decembra. 
 - Dokončili sme aj práce spojené s opravou vchodových dverí, a tak všetky vstupné dvere získali nový 
vzhľad. Reštaurovanie dverí nám urobil pán Záhornacký z Košíc. 
 - Počas opravy fasády sa zároveň obnovil aj číselník a osvetlenie vežových hodín, práce boli urobené 
svojpomocne bratmi Jendrušákom a Chritzom. Firma Elkon Liptovský Hrádok na základe objednávky nám 
zrealizovala elektrický pohon vežových hodín, časť opravy bola krytá z poskytnutej dotácie Obce Ľubica. A tak od 
decembra vežové hodiny po dlhšom čase opäť slúžia svojmu účelu. 
Cultus 
 - Požiadavkou nájomcu bola oprava schodov pri vstupe do objektu kvôli bezpečnosti osôb a zároveň aj 
výmena starých vchodových dverí. Po zvážení požiadavky sme sa rozhodli vymeniť vchodové dvere a urobiť dlažbu 
schodov. 

 

RRAAKKÚÚSSYY 
Kostol 

- Tak ako bolo uvedené v minuloročnej správe, pred samotnou výpožičkou nášho kostola RKC v Rakúsoch na 
bohoslužobné účely bolo nutné opraviť interiér kostola, preto práce ďalej pokračovali v tomto roku a to opravou 
podlahy. Po urobení celoobvodového výkopu okolo stien v interiéri bolo uložené drenážne vetracie potrubie 
a následne obsypané kamenivom. Na podlahu pod podvaly bola uložená hydroizolačná fólia, na ktorú boli uložené 
hranoly z červeného smreka zasypané drobným kamenivom. Na tieto podvaly bola namontovaná spevňovacia OSB 
doska pomocou skrutiek, na ktorú bola pokladaná drevená dlážkovica povrchovo upravená náterom. Po obvode 
kostola sa opravili poškodené omietky, časti stien boli namaľované. Upravená bola aj betónová podlaha za oltárom. 
Opravili sa omietky a podlaha vo vstupe do kostola, prebrúsili a natreli vchodové dvere. Po týchto prácach boli opäť 
uložené lavice, objekt sa upratal. Po obvode vonkajšej strany kostola bol odstránený obsyp kvôli zníženiu terénu 
a uloženiu drenážneho potrubia. Tieto práce neboli ukončené, budeme pokračovať na jar po oteplení. Všetky 
náklady spojené s nákupom materiálu na opravu sme hradili sami, nakoľko schválená finančná pomoc od obce ani 
počas roka neprišla, no kladne môžeme hodnotiť aspoň pomoc pri realizácií prác prostredníctvom pracovníkov na 
aktivačnej činnosti v obci. Pri prehliadke kostola po oprave sme zistili, že je poškodená strecha a do objektu zateká. 
Nutná bola oprava poškodenej časti, no strecha si vyžaduje generálnu opravu, a tak na konci roka bol zakúpený 
materiál na opravu a to, plech, fólia, odkvapový systém a prvky strešnej krytiny. Na jar roku 2018 by sme chceli 
začať so samotnou opravou. Objekt kostola bol daný do výpožičky zatiaľ na obdobie jedného roka od 14.11.2017. 
Opäť sa chcem poďakovať bratovi Ondrejovi Vaverčákovi za prácu, ktorú tam odviedol a taktiež za koordináciu 
všetkých prác spojených s opravou. 

 

VVEEĽĽKKÁÁ  LLOOMMNNIICCAA 
Kostol 
 - Po dokončení prác spojených s osekávaním sokla a výrezom dlažby po obvode kostola v minulom roku za 
účelom odvetrania muriva sme v mesiaci marec dali vymaľovať časť interiéru kostola. Taktiež sa obnovili všetky 
vchodové dvere formou reštaurovania, práce boli robené tým istým pracovníkom ako v Ľubici.  
 - Na opravu strechy kostola nám bola taktiež schválená dotácia na projekt opravy. Cieľom tohto projektu bolo 
uskutočnenie prác súvisiacich s opravou strechy kostola, najmä statické zabezpečenie strechy, a to hlavne 
zabezpečenie nosných konštrukcií krovu vrátane opravy krovu v uvedenej časti, a to z vlastných prostriedkov 
a z poskytnutej dotácie. Týmito nevyhnutnými prácami začala 1. etapa opravy strechy, ktoré boli nevyhnutné pre 
ďalšie práce spojené s opravou. Práce boli realizované na základe vypracovanej projektovej dokumentácie, ktorá 
riešila statické zabezpečenie krovu, opravu strechy kostola a v súlade so záväzným stanoviskom Krajského 
pamiatkového úradu Prešov. Pred prácami v podkroví bolo nutné v prvom rade urobiť otvor v streche určený na 
transport materiálu a urobiť spevnenú plochu od východu na povalu po klenbu povaly. Po vystužení nosnej časti 
krovu v stredovej časti, boli v spodnej časti krovu odstránené vyhnité nosné časti krovu. Na pripravený podklad 
nosného muriva do pripraveného debnenia boli osadené oceľové koše s oceľovou platňou a zaliate betónovou 
zmesou. Po zaschnutí betónu a odstránení debnenia bolo doplnené murivo k týmto pätkám. Po dopravení oceľových 
častí podpornej konštrukcie na povalu sa táto na mieste po častiach pozvárala, nutné bolo zabezpečiť požiarnu 
hliadku počas celej doby zvárania, a to počas piatich dní 24 hodín denne. S pomocou pri zabezpečení tejto hliadky 
nám pomohla firma, ktorá opravu vykonávala, pomoc poskytla aj obec Veľká Lomnica, a to technickou výpomocou 



29 
 

a aj dopravou vody ku kostolu. V spodnej časti kotvenia sa celý rám spevnil pomocou oceľového tiahla. Povrch 
konštrukcie bol opatrený dvojitým antikoróznym náterom. K tomuto rámu bola vystužená a opravená nosná 
konštrukcia stredovej časti krovu. Práce boli robené v mesiacoch júl až december. 
  

SSTTRRÁÁNNEE  PPOODD  TTAATTRRAAMMII 
Kostol  

  --  V decembri sme dali očalúniť celkom 14 lavíc. 

 

 V rámci schváleného investičného zámeru cirkevný zbor zakúpil osobné motorové vozidlo  VW Touran 
Confort line 1,4 TSI BTM za 22 696,- Eur. 

 

  Za pomoc pri rôznych prácach počas roka chcem poďakovať bratovi Oskarovi Jadušovi a za podporu 
a pomoc pri riešení zložitých technických problémov spojených s opravami objektov bratovi Ing. arch. Miloslavovi 
Neumannovi. 
 

RROOZZPPIISS  NNÁÁKKLLAADDOOVV  ZZAA  JJEEDDNNOOTTLLIIVVÉÉ  PPRRÁÁCCEE::  
  
  

   

Objekt Popis vykonaných prác € 

K
ežm

arok 

Gymnázium 
Oprava odpadu vody, servis kotolňa 
Výroba okien 

519,26 
50 000,00 

Hradná 32 Oprava fasády SV strana 4 259,81 

Hotelová 
akadémia 

Nákup materiálu na opravu strechy - krytina, fólia, laty  
Oprava podláh v učebniach 

22 815,11 
10 855,75 

Drevený 
kostol 

Oprava organu, ladenie 
Vypracovanie projektovej dokumentácie - rekonštrukcia 
elektroinštalácie a osvetlenia 

300,00 
 

5390,00 

Lýceum 
Reštaurovanie kníh 
Projekt lyceálneho parku 
Servis kopírky - CONICA 

5 200,00 
4 116,00 

244,46 

Nový kostol 
Náter kupoly, strechy, oprava vežičiek 
Oprava organu, ladenie 
Montáž a výroba novej vitríny pred kostolom 

16 303,20 
300,00 
851,60 

Fara 
Oprava kotla ÚK 
Generálna oprava strechy 

115,00 
10 269,24 

T
varožná 

Kostol Oprava sakristie a lode kostola 16 800,00 

Fara Oprava odkvapov, oplechovanie ríms, oprava omietok 773,05 

ZŠ a MŠ 
škola 

Oprava fasády - hradené z dotácie poskytnutej obci 
Rekonštrukcia schodov 

0,00 
2 000,00 

Ľubica 

Byty 

Gen. 
Svobodu 
 

135 

Odvodnenie a izolovanie základov bytových jednotiek 
Oprava fasády - dvorová časť 

911,20 
7 600,00 

Oprava bytovej jednotky č. 6 - oprava WC 210,00 

GO oprava bytovej jednotky č. 7 
- spustenie plynového kotla 
- časť stavebná, sanita, podlahy, dlažby, maľba, dokončovacie 
práce 

 
171,12 

 
2 187,06 

133 Zateplenie SZ steny povaly - byt č. 2 148,47 

Kostol 

Oprava vchodových dverí 
Oprava vežových hodín 
Oprava fasády - veža 
Oplechovanie rímsy a atiky veže 

1 160,00 
2 642,40 

37 029,82 
3 128,40 

Cultus 
Oprava vstupu: 
- výmena dverí, 
- oprava dlažby schodov 

1 539,80 
343,27 
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 Objekt Popis vykonaných prác € 

R
akúsy 

Kostol 
Oprava podlahy a interiéru  
Oprava strechy 
Materiál na opravu strechy 

4 738,52 
216,00 

8 032,80 

V
eľká 

Lom
nica 

Kostol 
Oprava vchodových dverí 
Vymaľovanie kostola po oprave 
Oprava strechy - statické zabezpečenie krovu 

4 950,00 
1 612,08 

32 295,20 

S
tráne 

p.T
atram

i 

Kostol 

 
Čalúnenie lavíc 
 

700,00 

Spolu v €:  260 728,62 

 
V cirkevnom zbore pracovali počas celého roka v trvalom pracovnom pomere traja zamestnanci. 
Od 1. júla 2017 v rámci národného projektu „ Cestou na trh práce “ bol prijatý do pracovného pomeru jeden 

zamestnanec na obdobie jedného roka do 30. júna 2018. Z celkovej ceny práce čiastkou 95 % na mzdu tohto 
pracovníka prispieva ÚPSVaR v Kežmarku a taktiež úrad prispieva na prevádzkové náklady pre zamestnanca 
pracujúceho na chránenom pracovisku. Počas celého roka na mzdu a odvody pre zamestnanca knižnice prispieval 
čiastkou 30 % percent BÚ VD Prešov a 50 % GBÚ Bratislava. Funkciu lesného hospodára počas roka vykonával Ing. 
Peter Patera. 

 

PPRREEVVÁÁDDZZKKOOVVÉÉ  AA  RREEŽŽIIJJNNÉÉ  NNÁÁKKLLAADDYY  :: 

Náklady Popis € 

Voda vodné a stočné 1 926,58 

zrážková voda 710,54 

Elektrická energia všetky objekty 7 687,08 

Plyn všetky objekty 10 258,36 

Telefón, internet farský úrad a fara 643,50 

Poistenie budov, zákonné a havarijné auta  2 210,41 

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

Požiarna ochrana PO - požiarny technik 240,04 

Dopravné náklady služobné auto, cestovné, autobus 2 231,58 

Odvoz odpadu Lýceum, fara 122,92 

Revízie EZS, EPS, PO 903,29 

Opravy a služby  auta, drobné opravy, spotrebný materiál, drobné služby 790,19 

Ad. pomôcky  kancelárske potreby, toner, kopírka 183,00 

Mzdy pracovníkov zboru 27 594,56 

Odvody zdravotná poisťovňa, sociálna poisťovňa 9 244,18 

Dane z nehnuteľností 1 711,47 

z úrokov, termínovaných vkladov 0,00 

z príjmu PO zo zdaniteľnej činnosti 138,82 

Iné výdaje vecné a bohoslužobné 131,56 

pracovná výstroj 81,90 

Čistiace a hyg. potreby  198,16  

Stravné lístky príplatok zamestnávateľa 55% 1 420,87 

Známky poštovné, kolky 210,15 

Poplatky za vedenie účtov 250,77 

Správne konania, RTVS, diaľničná známka, overovanie listín 542,92 

Softvér upgrade PÚ, mzdy, sk. doména, webhosting 296,08 

Spolu v €:  70 913,94 
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TTEECCHHNNIICCKKÉÉ    AA    MMAATTEERRIIÁÁLLOOVVÉÉ    VVYYBBAAVVEENNIIEE::      NNÁÁKKLLAADDYY    PPRRII    RRÔÔZZNNYYCCHH    PPRRÍÍLLEEŽŽIITTOOSSTTIIAACCHH:: 

Nákup €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Náklad € 

Dvojkanálový prijímač ACT+ 2ks mikrofón 1 120,00 Deň matiek 61,20 

Reformačné sviece 4 ks, kostoly 88,00 3. detský ples 261,97 

Dekoračný liatinový zvon 28,90 Vianočná nádielka detí 83,37               

Príslušenstvo do auta VW Touran 77,72 Konfi - víkend 530,00 

Kuchynský robot Bosch, kuchynka lýcea 314,10 Gratulačné kytice - akcie, životné jubileá, vence 415,99 

Presovar Nivona, kuchynka lýcea 999,98 Pohostenia - koncerty, návštevy, zasadnutia 366,05 

Magnetická tabuľa, zborová miestnosť 93,60 Porada farárov 118,24 

Sklenený džbán 10 ks 46,90 Oslavy 300. rokov DK a 500. Rokov reformácie 2 216,16 

Sady pohárov - vínové 36 ks 57,00 Výlet členov CZ zboru - Mělník 2 232,00 

Sady pohárov - likér 30 ks 40,00 Deň detí  116,04 

Podnosy 2 ks 11,00 Stretnutie artikulárnych zborov, deň TAS 993,78 

Reflektor prenosný 1ks 32,00 Inaugurácia poštovej známky 476,65 

Zimné pneu. VW Touran + disky, 4ks 790,00   

Mraznička Gorenije, kuchynka lýcea 399,00   

Spolu náklad v €: 4 098,20 Spolu náklad v €: 7 871,45 

  

LLEESSNNÉÉ  HHOOSSPPOODDÁÁRREENNIIEE::      
((  LLHHCC  ––  LLEESSNNÝÝ  HHOOSSPPOODDÁÁRRSSKKYY  CCEELLOOKK)) 
Všetky nižšie uvedené sumy sú uvádzané bez DPH, nakoľko v predmetnej činnosti sme platcami DPH.  

 

  LHC Spišská Belá - lokalita Strážky, kat. územie Kežmarok. 
 Náhodná ťažba bola urobená v poraste 394 10 o objeme 164,38 m3 a v poraste 393 10 o objeme 890,00 m3.  
Náklady na ťažbu a približovanie dreva predstavovali sumu 3800,25 €. Tržba za predané drevo bola 10 304,00 €, 
pričom priemerná cena bola 40,60 €/m3. Po ukončení ťažby bola v týchto porastoch uprataná haluzina o objeme 260 
m3. Za prácu sme zaplatili 572,00 € ( 2,20 € / m3 ). 
 V mesiaci júl bola urobená ochrana kultúr proti burine na ploche 6,90 ha, z toho v poraste 394 10 na výmere 
2,55 ha, v poraste 394 20 na výmere 0,08 ha, v poraste 394 30 na výmere 0,45 ha a v poraste 390 10 na výmere 
3,10 ha. Za vyžínanie sme zaplatili 220,00 € za 1 ha, celkovú sumu 1 518,00 €. 
 V októbri bola urobená ochrana kultúr proti ohrýzaniu stromčekov náterom Cervakolu na výmere 6,95 ha, z 
toho v poraste 394 10 na výmere 2,50 ha, v poraste 394 20 na výmere 0,85 ha, v poraste 394 30 na výmere 0,50 ha 
a poraste 390 10 na výmere 3,10 ha. Za náter sme zaplatili 521,25 € ( 75,00 € / 1ha ). 
 
 V LHC Vysoké Tatry, katastrálnom území Tatranská Lomnica - lokalite Pod Fľakom, bola v poraste 
1408 10 robená obnovná ťažba podľa LHP o objeme 473,43 m3, náklady na ťažbu a približovanie boli 7 875,00 €, 
príjem za predané drevo bol 2 9611,80 € pri priemernej cene 56,08 € / 1 m3. V samovýrobe z kalamitného dreva a z 
nedostupného terénu bolo spracované a odpredané drevo o objeme 178 m3 za 742,26 € v sume 4,17 € za 1 m3. 
Celková suma za drevo je 30 354,06 €. Po ťažbe bola uprataná haluzina o objeme 703 m3,  za prácu sme zaplatili 1 
757,50 € ( 2,50 € / 1 m3 ). Vyťažené boli jedle vo veku nad 100 rokov. 
 Začiatkom mesiaca máj sme začali so zalesňovaním porastu 1408 A10 sadenicami jedle a smreka v počte 
4000 ks za ktoré sme zaplatili 760,00 € ( 0,19 € za ks ), za vysadenie stromčekov sme zaplatili 1 520,00 € ( 0,38 € / 
ks ). 
 V mesiaci júl bolo urobené vyžínanie v porastoch 1408 10 na výmere 2,65 ha a 1408 30 na výmere 0,20 ha. 
Spolu za vyžínanie sme zaplatili 627,00 € ( 220,00 € / 1 ha ). 
 Ochrana kultúr proti obhrýzaniu zverou v poraste 1408 10 na výmere 2,65 ha a poraste 1408 30 na výmere 
0,45 ha bola robená koncom októbra pomocou Cervakolu. Za náter sme zaplatili 232,50 €  
( 5,00 € / 1 ha ). 
 Počas novembra a decembra sme urobili prerezávky mladých porastov, v poraste 1408 30 na výmere 11,67 
ha a poraste 1352 na výmere 1,13 ha. Za prerezávky pri cene 300,00 € / 1 ha sme spolu zaplatili 3 840,00 €. 
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 V ostatnej činnosti to boli predovšetkým náklady za úpravy ciest po ťažbe, úpravu plôch skladov dreva po 
odvoze dreva, pluhovanie snehu z ciest pri odvoze dreva, vyrezávanie liniek, čistenie odrážok vody a čistenie potoka 
sme zaplatili 705,00 €. 
Jednotlivé náklady na pestovateľskú a lesnú činnosť za oba LHC boli nasledovné: 
 

Popis položiek suma v € 

- prerezávky porastov  3 840,00 

- ťažba a približovanie dreva 11 675,25 

- uhadzovanie haluziny 2 329,50 

- zalesňovanie 1 520,00 

- vyžínanie plôch 2 145,00 

- ochrana porastov proti zveri 753,75 

- ostatná činnosť 705,00 

- nákup sadeníc 760,00 

Spolu náklady za oba LHC 23 728,50 

Spolu výnosy za oba LHC 40 658,06 

  
V roku 2017 z lesných pozemkov vložených na hospodárenie do Pozemkového spoločenstva - družstva 

Ľubica bol vyplatený výnos ( dividendy ) v podiele na celkovom zisku v sume 658,11 €. 
Hospodárenie na lesnom majetku v správe zboru v ťažobnej a pestovateľskej činnosti počas roku 2018 bude 

pokračovať podľa LHP ( lesného hospodárskeho plánu ) platného od roku 2017 nasledovne: 
LHC – Spišská Belá - lokalita Strážky 

 

ŤŤAAŽŽOOBBNNÁÁ  ČČIINNNNOOSSŤŤ: V roku 2018 predpokladáme náhodnú ťažbu dreva v poraste 394 10 o objeme 60 m3, v poraste 
393 10 je to 40 m3. Nálady na ťažbu predstavujú 15 € / m3, čo je celkom 1 500,- €. Predpokladaný príjem za predaj je 
v sume 4 000,- €. 
      

PPEESSTTOOVVAATTEEĽĽSSKKÁÁ  ČČIINNNNOOSSŤŤ::  

  

Vyžínanie v porastoch 394 10, 394 20, 394 30, 
390 10 

6,90 ha 

Uhadzovanie haluziny 394 10, 393 10 100,00 m3 

Ochrana kultúr proti burine 394 10, 394 20, 39430, 
390 10 

6,90 ha 

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

6,95 ha 

  
 Predpokladané náklady v pestovateľskej činnosti predstavujú čiastku 2 259,25 € a v ťažobnej činnosti 
čiastku 1 500,- €. 
 
LHC – V. Tatry lokalita V. Tatry – Fľak 

 

ŤŤAAŽŽOOBBNNÁÁ  ČČIINNNNOOSSŤŤ::  Predpokladaná obnovná ťažba v poraste 1408 b 09 20 m3 a v poraste 1409 09 95 m3 drevnej 
hmoty. Náklady na ťažbu a približovanie dreva 1725,- €. Príprava drevnej hmote v samovýrobe v neprístupných 
miestach v objeme okolo 30 m3. Výnos za predané drevo predstavuje sumu 5900,- €.  

 
 

PPEESSTTOOVVAATTEEĽĽSSKKÁÁ  ČČIINNNNOOSSŤŤ:: 

 

Vyžínanie v poraste 1408 10, 1408 30 2,85 ha 

Upratovanie haluziny 1408, 1409 115 m3 

Prerezávky mladých porastov 1408 A30, 1410 17,05 ha 

Ochrana proti obhrýzaniu zverou v poraste 
1408 10, 1408 30 

3,10ha   

 
Predpokladané náklady na pestovateľskú činnosť sú 6 262,- €.  
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 Skutočný hospodársky výsledok za oba LHC bude závislý od rozsahu skutočnej ťažby a ceny dreva v roku 
2018. Výnosy a náklady z hospodárenia na lesnom majetku za oba LHC sú zapracované do rozpočtu na rok 2018.   
  

OOSSTTAATTNNÉÉ  NNÁÁKKLLAADDYY::    

  

Účel € 

Ofery Generálna podporovňa, teológov, vzdelávanie, fond misie, fond na 
podporu EBF, SLZ, Božie stvorenstvo, pastoračná konferencia 
duchovných, 500. výročie reformácie 

542,28 

Príspevok Dištriktuálny príspevok 509,52 

Seniorálny príspevok 730,28 

Misia na Níle 300,00 

Občianske združenie Prešovské kolégium - opera Luther 3 500,00 

Cirkevný zbor Trnava, dcérocirkev Sereď - výstavba kostola 1 000,00 

Lesné hospodárenie Náklady na lesnú hospodársku činnosť 23 728,50 

Nákup kníh, predplatné časopisov, plagáty, kresťanská literatúra, knihy na vyučovanie 3 886,50 

Propagačné materiály - letáky, plagáty, výročné známky, vstupenky, reprezentačný mat. 4 985,83 

Zborový list 1 480,00 

Tvorba zákonných rezerv 2 453,91 

Tvorba sociálneho fondu 130,00 

Náhrada príjmu za nemoc 77,06 

Odpis nevymožiteľných pohľadávok 1 473,23 

Odpisy hmotného majetku 7 505,00 

Spolu náklad v €: 52 302,11 

 
V roku 2017 boli finančne podporené všetky štyri projekty na obnovu kultúrnych pamiatok, na ktoré sme 

žiadali finančné prostriedky z Ministerstva Kultúry SR prostredníctvom dotačného systému v programe Obnovme si 
svoj dom: 

 podprogram 1.2. Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách UNESCO: 
- Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie osvetlenia a elektroinštalácie v Drevenom 

artikulárnom kostole, projekt podporený sumou 5 000,- € 
 podprogram 1.1. Obnova kultúrnych pamiatok:  

- Obnova ev. a. v. kostola v Tvarožnej, projekt podporený sumou 15 000,- €  
- Oprava strechy evanjelického kostola vo Veľkej Lomnici, projekt podporený sumou 21 000,- € 
- Oprava fasády Evanjelického kostola v Ľubici, projekt podporený sumou 15 000,- € 
 

 Na každom projekte sme sa podieľali čiastkou minimálne 5% z celkového rozpočtu projektu, ktorý bol 
uvedený v žiadosti.  

VVÝÝNNOOSSYY  CCIIRRKKEEVVNNÉÉHHOO  ZZBBOORRUU  TTVVOORRIILLII  NNAASSLLEEDDOOVVNNÉÉ  PPOOLLOOŽŽKKYY:: 

Výnosy - Príjmy € 

Milodary - od členov  zboru 10 130,00 

Ofery 9 415,29 

Cirkevný príspevok ( cirkevná daň ) 5 692,00 

Predaj cirkevnej literatúry 1 223,40 

Príjem z kostolov - oferníky 1 449,66 

Výnosy z DFM ( Tatra banka ) 769,70 

Preplatky - služby 3 187,77 

                - ostatné 883,25 

Príjem z poskytnutej reklamy: Allianz SP a.s., VLM SR š.p. 3 666,67 

Za zvonenie 55,00 

Milodary - vstupy do kostolov 45 664,42 

Milodary - vstupy do knižnice 4 114,03 

Milodary - turisti 1 261,00 
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Výnosy - Príjmy € 

Milodary – ostatné 616,10 

Príjem za prenájom bytov, nebytových priestorov, pôdy  149 947,70 

Príjem z lesného hospodárenia          Dividendy PSD - Ľubica 658,11 

Vlastné hospodárenie 40 658,06 

MK SR - Dotačný systém 2017 56 000,00 

Obce a samosprávy - obec Ľubica 1 000,00 

Príspevok - Národná banka Slovenska 1 500,00 

Príspevok - H.N.Š. Nemecko ( na knižnicu ) 5 200,00 

Príspevok - mesto Kežmarok 1 248,00 

Príspevok - VD + GBÚ ( na mzdu pracovníčky knižnice ) 5 977,47 

Rezerva na nevyčerpanú dovolenku 1 948,19 

ÚPSV a R Kežmarok 4 439,59 

Príjem z akcií v zbore 3 216,39 

Účastnícke poplatky pri akciách v CZ 2 384,00  

Výnosy spolu v €: 362 305,80 
 

 

Pohľadávky cirkevného zboru nesplatené k 31. 12. 2017: 

za nájom a služby – vydané faktúry, ÚPSV a R Kežmarok, CZ Batizovce, 
Šarišsko – zemplinský seniorát, Grécko katolícka cirkev Žakovce,   

26 667,51 

Záväzky cirkevného zboru nesplatené k 31. 12. 2017: 
dodávatelia prác a služieb - došlé faktúry, nevyčerpané dovolenky zamestnancov za rok 
2017, nevyplatené mzdy za 12. mesiac 2017, odvody do SP a ZP za 12. mesiac 2017, 
daňový úrad – rozdiel dane a daňového bonusu, DPH na výstupe, daň z príjmu. 

- 16 878,73 

Rozdiel pohľadávok a záväzkov k 31.12.2017: 9 788,78 
 
 
 

 
 

SSTTAAVV  HHOOSSPPOODDÁÁRREENNIIAA  ZZAA  RROOKK  22001177::    €€ 

Celkové výnosy zboru 362 305,80 

Celkové náklady zboru 395 914,32 

Hospodársky výsledok - 33 608,52 

 
 

SSTTAAVV    FFIINNAANNČČNNÝÝCCHH    PPRROOSSTTRRIIEEDDKKOOVV    KK    3311..  1122..  22001177  €€ 

Pokladňa 1 2 267,30 

Pokladňa 2 3 552,33 

Ceniny 761,00 

Bežný účet Tatra banka 70 296,20 

Terminovaný vklad 3 - ročný 21 320,02 

Garantovaná investícia  20 001,11 

Vklad do dlhopisového fondu, 3 - ročný 31 031,59  

Spolu financie: 149 229,55 

 
 
Účtovné doklady za rok 2017 boli kontrolované dňa 31.01.2018 revíznou komisiou v zložení sestrami: 

Martinou Božekovou, Ing. Vierou Hanudeľovou a Slávkou Jančuškovou. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky. 
Účtovníctvo a pokladňu na farskom úrade počas roka viedla sestra Anna Štecová, druhú pokladňu viedla sestra 
Želmíra Neumannová. 
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Zborové presbyterstvo predkladá konventu tento návrh plánovaných úloh na rok 2018: 

 

ZZDDAANNIITTEEĽĽNNÉÉ  VVÝÝDDAAJJEE:: 
Kežmarok: Gymnázium   - výmena okien  
  Hotelová Akadémia  - generálna oprava strechy 
  Hradná 32 – internát  - oprava vodovodnej prípojky 

 

V. Lomnica: Objekt fary   - orezanie stromov  

 

Ľubica:  Bytové jednotky   - oprava fasády g. Svobodu 135/252 ( dvorová časť ) 

 

Huncovce: Bistro     - oprava schodiska  

 

Les:       - práce podľa LHP na rok 2018 
    

NNEEZZDDAANNIITTEEĽĽNNÉÉ  VVÝÝDDAAJJEE:: 
Kežmarok: Fara    - oprava omietok v interiéri fari  

- výmena garážovej brány  
Nový kostol  - dokončenie opravy vežičiek strechy, náter strechy veže, oprava 

omietok na prechode z veže do povaly strechy 

 

V. Lomnica:  Kostol      - výroba nových kľakadiel  

 

Rakúsy: Kostol    - generálna oprava strechy 

 

Huncovce: Kostol    - vymaľovanie interiéru kostola 

 

Ľubica:  Kostol      - výmena okien 
 
 Zborové presbyterstvo ďalej predkladá konventu návrh na prijatie a schválenie uznesenia: 

 

1. Odpredaj časti pozemku ( novovzniknutej parcely KN-C 20/2 o výmere 1 m2 ), ktorá vznikne odčlenením od 
parcely KN-E č. 509 o výmere 144 m2, zapísanej na LV 2866, katastrálne územie Kežmarok za 1,- € ( slovom: 
jedno euro ) pre žiadateľa Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 197/10, Kežmarok 060 01, IČO: 36 492 
922, za účelom usporiadania vlastníctva. 

2. Zámenu pozemkov parciel KN-C 3378/17, 3378/18, 3378/19 a 3378/7 o celkovej výmere 511 m2 zapísané na LV 
721, katastrálne územie Tvarožná za pozemky KN-E 3761/1 a 3761/2 o celkovej výmere 527 m2, katastrálne 
územie Tvarožná pre žiadateľa Mária Kasanová, Ulica Mieru 34, Nová Baňa 968 01, za účelom usporiadania 
vlastníctva. 
 Zároveň uznesením zaväzuje oboch účastníkov, kupujúceho a žiadateľa o zámenu zaplatiť všetky náklady 
súvisiace s odpredajom pozemku a zámenou pozemkov. 
 

 Odoslané boli tri projekty na získanie dotácie z grantového systému Ministerstva kultúry SR pre rok 2018 a 
to z programu Obnovme si svoj dom, konkrétne na: 
 podprogram 1.2. oprava pamiatok v lokalitách UNESCO  

 - Rekonštrukcie osvetlenia a elektroinštalácie v Drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku  
 podprogram 1.1. oprava kultúrnych pamiatok 

- 2. etapa opravy fasády Evanjelického kostola v Ľubici 
- 2. etapa opravy havarijného stavu strechy kostola vo Veľkej Lomnici 

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

 

Na objektoch v správe zboru sa budú počas roka 2018 vykonávať pravidelné revízie vyhradených 
technických zariadení prostredníctvom zmluvných partnerov, v prípade zistených nedostatkov bude ich 
odstraňovanie. 

 

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

 

Ďalej hospodársky výbor predkladá zborovému konventu rozpočet na rok 2018, ktorý zborové presbyterstvo 
odporúča  konventu na schválenie. 

 

Správu vypracoval Ján Scholcz, kurátor  a správca cirkevného majetku. 
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6. Správa o činnosti Lyceálnej knižnice za rok 2017 

 
Lyceálna knižnica bola v prevádzke počas celého roka 2017. Jediným stálym zamestnancom v knižnici 

zostáva naďalej p. Slavíčková. Prostredníctvom Úradu práce cez projekt bola zamestnancom Farského úradu ECAV 
KK  p. Levocká, od 1. 7. 2017, ktorá počas letnej sezóny sa venovala hlavne sprievodcovským službám v Novom 
kostole a zveľadovaniu kvetinového záhona pred budovou lýcea. 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 a podľa potreby v dňoch dovolenky aj p. Levocká. 

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

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

 Výber a súpis tlačí 16. storočia v rozsahu približne 100 - 120 zväzkov každé 2-3 mesiace,  na štúdium pre 
Slovenskú národnú knižnicu v Martine, ktorá pracuje na katalógu tlačí 16. storočia. Keďže sa tento projekt 
konečne blíži ku koncu, posledné diela som dala na štúdium v apríli, a potom sme už  viac-menej konzultovali 
sporadicky zopár diel. Väčšinou som im buď nafotila titulné listy, Ex librisy a pod. alebo som urobila popis. Ešte 
aj v súčasnosti doťahujeme drobné nedostatky, takže stále sme v kontakte so SNK. Všetky práce spojené 
s preberaním tlačí, zmluvy o výpožičke, spätná kontrola a uloženie do fondu vykonala p. Slavíčková  

 O čistotu a poriadok v priestoroch Lyceálnej knižnice sa starala p. Slavičková, tak ako to bolo aj predtým. Rok 
2017 bol veľmi bohatý na rôzne akcie pri príležitosti 500. výročia pamiatky reformácie a takisto 300. výročie 
posviacky Dreveného artikulárneho kostola. Všetky tieto akcie si vyžadovali práce spojené s prípravami 
priestorov, občerstvenia, sprevádzania hostí a pod. a po skončení akcie bolo potrebné uviesť všetko do 
pôvodného stavu. Aj keď to bolo náročné, som hrdá nato, že lyceálna knižnica má veľký potenciál a aj takto sa 
mohla prezentovať pred širokou verejnosťou. 

 28. marca sa uskutočnila, tak ako každý rok, súťaž v prednese detí – Malý recitátorík. Deti zo všetkých 
materských škôl v meste sa zišli v priestoroch auditória lýcea. Aj takýmto spôsobom CZ ECAV v Kežmarku 
prispieva ku tradícii a kultúrnemu dianiu v meste.  

 10.  mája 2017 sa uskutočnila  už po druhýkrát v Kežmarku – Noc literatúry, u nás to bolo v priestoroch Jónyho 
knižnice. Toto čítanie z kníh je európsky projekt, uskutočnil sa ešte aj na ďalších miestach v Kežmarku – na 
hrade, v hoteli Hviezdoslav, v Galérii u sediaceho anjela a v Mariánskom kostole. Opäť sme zaznamenali veľmi 
pozitívne reakcie z radov účastníkov tejto akcie, že v priestoroch našej historickej knižnice má táto akcia úplne 
inú atmosféru. Herec Marek Geišberg, ktorý bol veľmi milý, šarmantný a celý dojem svojím čítaním ešte umocnil.  

 8. júna 2017 sa konalo v auditóriu lýcea vyhodnotenie súťaže Literárny Kežmarok. Po odovzdaní cien si mohli 
účastníci pozrieť lyceálnu knižnicu. 

 

V roku 2017 nám nemecká nadácia Hermann-Niermann-Stiftung z Düsseldorftu opäť prispela na 
reštaurovanie kníh, a to znovu sumou 5200,- €. Za túto sumu sa dalo reštaurovať 9 tlačí zo 16. storočia. Sme vďační, 
že táto nadácia nás znovu podporila, nakoľko je to jediná pomoc pri reštaurovaní kníh. Knižnica je vyčlenená 
z čerpania eurofondov, nakoľko jej zriaďovateľom je cirkev. Preto si pomoc nemeckej nadácie veľmi vážime a sme 
za ňu vďační. 

V roku 2017 som pripravila výstavu k 500.výročiu pamiatky reformácie. V lyceálnej knižnici máme vzácne 
originály z čias života Luthera a Melanchthona. Sú to skutočné skvosty a mnohé z nich sa nachádzajú práve iba 
u nás, ako napr.: Postilla Majstra Husa (1564), O dobrých skutkoch (1520), O slobode kresťana (1524), Malý 
katechizmus (1529), Obrana augsburského vierovyznania (1530), preklady Biblie atď. Škoda, že som nemohla 
vystaviť viacej týchto diel, ale viac sa ich do vitríny vo veľkej knižnici na 2. poschodí nezmestilo. 

Pri príležitosti 300.výročia posviacky Dreveného artikulárneho kostola som v priestoroch expozície na 1. 
poschodí pripravila výstavu vzácnych exponátov týkajúcich sa tejto udalosti. Návštevníci tak mohli vidieť knihu 
zbierky milodarov (1688) na stavbu kostola, listiny švédskeho kráľa Karola XI. (1689), dánskeho zároveň nórskeho 
kráľa Christiana V. (1690), poverovacie listiny, zmluvu o stavbe organu (1720), matriky z rokov 1685-1710 a mnoho 
ďalších unikátov. Slávnostné otvorenie tejto výstavy bolo 27. augusta 2017. 
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Aby sme priblížili reformáciu naozaj všetkým návštevníkom knižnice, pribudli na medziposchodí lýcea            
4 portréty osobností – Luther, Melanchthon, Hus a Tranovský. Ich autorom je Mgr. R. Slavíček. Na chodbe na           
1. poschodí si mohli návštevníci pozrieť dejiny reformácie na vytlačených plagátoch, ktoré sme osadili na panely 
namiesto osobností lýcea. Aj toto sú maličkosti, ktoré prispejú k povedomiu evanjelikov aj neevanjelikov. 

V roku 2017 chodili študovať do prezenčnej študovne aj bádatelia, mnohí z nich navštívili knižnicu viackrát. 
Väčšinu bádateľov tvoria študenti vysokých škôl zo Slovenska, ale chodia aj naďalej bádatelia zo zahraničia, najmä 
z okolitých krajín. Bádatelia však radšej využívajú možnosť konzultácie ohľadom diel prostredníctvom internetu 
a tento trend zaznamenávajú aj v ostatných archívoch a knižniciach v okolí. Stále sa však nájdu aj klasickí bádatelia, 
ktorí sú radi, že môžu vidieť vzácne originály.  

V roku 2017 sa za vstupné od návštevníkov, milodary, za predaj publikácií a rôzneho propagačného 
materiálu vyzbieralo 5075,03 €, čo je taký priemer. Väčšinu návštevníkov tvorili organizované školské skupiny, či už 
stredoškoláci, vysokoškoláci alebo základné školy z celého podtatranského regiónu, ale aj z Košíc, Prešova, Banskej 
Bystrice, Žiliny atď. Odhadujeme okolo 3000 návštevníkov dá sa povedať z celého sveta. Prevádzka knižnice bola 
prispôsobená turistickej sezóne, od 1.6. do 30. 9. bolo otvorené od 8.00 do 16.30, mimo sezóny od 1.10. do 31.5. od 
7.00 do 15.00, objednané skupiny aj mimo pracovnej doby a  v sobotu. 

Som rada, že návšteva a prehliadka lyceálnej knižnice je už tradičnou súčasťou prehliadky historických 
pamiatok mesta, a to nielen pre turistov a oficiálne návštevy mesta Kežmarok, ale aj rôzne osobnosti. Lyceálna 
knižnica stále nedostáva štátnu dotáciu, preto naďalej všetky náklady spojené s prevádzkou hradí Cirkevný zbor 
ECAV na Slovensku Kežmarok, to však nemá vplyv na kvalitu poskytovaných služieb, ktorá je porovnateľná 
s ostatnými knižnicami na Slovensku.  

Záujem o knižnicu prejavili aj médiá napr. RTVS a relácia Ahoj Slovensko, kde bola knižnica veľmi pekne 
prezentovaná alebo týždenník Eurotelevízia, ktorá uviedla veľkú dvojstránku o lýceu a o knižnici. Teší ma tento 
záujem, lebo aj to je dôkaz toho, že so službami, ktoré poskytujem z väčšej časti sama v knižnici, sú naši návštevníci 
spokojní a prichádzajú k nám znova. 
 
Správu vypracovala Katarína Slavíčková, poverená riadením lyceálnej knižnice v Kežmarku 

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

 
 
 

 

 Mesto, obec 
počet 

evanjelikov 
 Mesto, obec 

počet 
evanjelikov 

1. Kežmarok 674 7. Ľubica 90 

2. Veľká Lomnica 62 8. Tvarožná 2 

3. Huncovce 23 9. Vrbov 12 

4. Mlynčeky 12 10. Žakovce 11 

5. Stráne pod Tatrami 11 11. Vlkovce 1 

6. Rakúsy 8 12. Abrahámovce 6 
 
 

 

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

http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=50355
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7. Štatistický prehľad o pohybe ľudnatosti v zbore za rok 2017 

 

  muži / 
chlapci 

ženy / 
dievčatá 

Spolu  
2017 

Spolu 
2016 

Spolu 
2015 

Spolu  
2014 

1. 
Krsty: 4 

0/4 
12 

1/11 
16 13 14 18 

2. Konfirmácia: 2/2 1/5 10 4 9 9 

3. 

Večera Pánova: 
počas bohoslužieb v Kežmarku: 

filiálka V. Lomnica: 
filiálka Ľubica: 

filiálka Stráne pod Tatrami 
domov dôchodcov v KK: 

stretnutia diakonie: 
v domácnosti:  

v nemocnici: 

404 

270 
23 
87 
9 
11 
3 
1 
0 

762 

515 
42 
158 
9 
14 
19 
4 
1 

1166 

785 
65 
245 
18 
25 
22 
5 
1 

1008 

751 
36 
178 
9 
26 
19 
7 
1 

1104 

798 
41 
205 
0 
27 
32 
1 
0 

1146 

832 
61 
165 
9 
36 
40 
2 
3 

4. Sobáše: 2 krížne  5 5 10 3 

5. Požehnanie manželstva: 0  0 1 2 0 

7. Prestupy: 1 1 2 1 0 1 

8. Odhlásený zo zboru: 0 0 0 0 2 1 

9. Prihlásený do zboru: 0 0 0 4 0 1 

10. Pochovaných: 4 mužov 6 žien 10 14 11 18 

11. 

Náboženstvo v Kežmarku: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hotelová akadémia: 
Gymnázium P.O.Hviezdoslava: 

SOU poľnohospodárske: 
Základná škola Vrbov 

Základná škola Ľubica 
I. stupeň: 
II.stupeň: 

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

 

2 žiaci 
1 žiak 
0 žiakov 
2 žiaci 
8 žiakov 
3 žiaci 
5 žiakov 

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

 

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

61 žiakov 64 žiakov 
 

60 žiakov 53 žiakov 

12. Počet členov cirk. zboru: 
sčítanie ľudu v roku 2001  1064 
sčítanie ľudu v roku 2011  912  780 772 769 768 

13. 

Priemerná účasť na SB: 
Kežmarok: 

Ľubica: 
Veľká Lomnica: 

Domov dôchodcov: 
Stráne pod Tatrami 

 
 

 190 

122 
26 
13 
12 
17 

175 

107 
27 
14 
12 
15 

170 

117 
29 
11 
13 

180 

124 
27 
14 
15 

14. 

Priemerná účasť na: 
detské služby Božie 
adventné večierne: 

adventný modlitebný týždeň: 
pôstne večierne: 

pôstny modlitebný týždeň: 
biblické hodiny pre dospelých: 

 
9 
27 
30 
25 
22 
19 

 
11 
22 
29 
28 
35 
17 

 
10 
31 
35 
26 
32 
20 

 
10 
30 
30 
31 
36 
19 

 

Štatistický prehľad vypracoval Roman Porubän, zborový farár v Kežmarku 
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Z Á P I S N I C A 

 

z  výročného konventu cirkevného zboru ECAV na Slovensku v Kežmarku, konaného dňa  
12. februára 2017 v rámci hlavných služieb Božích v auditóriu budovy Lýcea 

 

 
 
Výročný konvent bol zvolaný na hlavných službách Božích dňa 29. 01. a 05. 02. 2017. 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny / 70 konventuálov/ 

 

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

 

Zapisovateľ:  Eva Ciriaková 

 

Program:   
1. Otvorenie – privítanie, zbor. dozorca Ernest Chritz 
2. Prečítanie a schválenie programu zb. konventu. 
3. Zvolenie overovateľov zápisnice. 
4. Schválenie zápisnice z minuloročného konventu. 
5. Diskusia ku kňazskej správe, ktorá bola konventuálom k dispozícii v písomnej podobe. 
6. Prijatie jednotlivých správ zborovým konventom. 
7. Prijatie plánovaných úloh na rok 2017.  
8. Schválenie rozpočtu na rok 2017. 
9. Voľné návrhy. 
10. Záver zbor. konventu, poďakovanie. 

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

 

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

 

3. Za overovateľov zápisnice boli jednomyseľne zvolení br.Jozef  Horváth a ses. Anna Beťková.  

 

4. Kópiu zápisnice z minuloročného výročného konventu obdržal každý konventuál spolu s kňazskou správou za 
rok 2016 týždeň vopred na hlavných službách Božích dňa 05.02. 2017.  

 

UZNESENIE č. 1/2017/K: 
Zbor. konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil zápisnicu z výročného konventu CZ ECAV na 
Slovensku Kežmarok konaného dňa 07. februára 2016. 
Hlasovanie: za   – 70   
                   proti   –   0 
                    zdržal sa  –   0 

 

5. Diskusia ku kňazskej správe:  
- br. zbor. farár pripravil ako podnet k diskusii fotoprezentáciu s krátkymi videami, ktorá obsahovala prehľad 
duchovných, hospodárskych a kultúrnych aktivít konaných v CZ. 
- ses. Baráthová poďakovala br. zbor. farárovi za prezentáciu a za vynikajúcu kňazskú správu, na základe ktorej 
predniesla zopár otázok, a to: či by nebolo lepšie bytové jednotky v Ľubici predať kvôli vysokým nákladom, čo 
s otázkou kampusu, do ktorého by sa mali presťahovať stredné školy, čo sa týka br. zbor. farára, ktorý bol 
vypočúvaný v Prešove kvôli neudeleniu súhlasu k voľbe za seniora TAS ses. Baráthová skonštatovala, že je 
často na internete a sleduje záležitosti vo veci seniora Muchu a nechápe ako môže niekto ako on byť ešte 
seniorom, pritom verí, že to čo sa o ňom uvádza v médiách je pravda, čo o ňom tvrdia aj jej priatelia, ktorým 
dôveruje. Ďalej uviedla, že oproti tomu náš br. farár nedostal súhlas k voľbe seniora, pretože si dovolil povedať 
niečo proti vydavateľstvu Tranoscius vo veci ponuky ich produktov o okultizme a erotických produktoch, podľa 
nej je za to br. farár v nemilosti, aj pre vystupovanie na plese, pretože ho udala šéfredaktorka, ktorú br. farár 
kritizoval. Nečuduje sa, že ľudia preto odchádzajú do iných denominácií. Na záver podotkla, že aj ona je teraz 
zlá, pretože sa k niektorým veciam týkajúcich sa  našej cirkvi vyjadrila verejne, ale ju nemôžu vyhodiť.  
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- br. zbor. farár odpovedal na otázky ses. Baráthovej: k otázke predaja bytov uviedol, že nevie či by bolo 
rozumné ich predať, zatiaľ ich prenajímame. Čo sa týka kampusu uviedol, že sa stretol s predsedom školskej 
komisie VÚC, ktorý informoval, že na realizáciu kampusu nie je v rozpočte VÚC vyčlenený ani cent. Taktiež p. 
riaditeľka HA pri stretnutí s br. farárom uviedla, že nesúhlasia s presťahovaním školy do býv. kasární. Ďalej br. 
zbor. farár uviedol, že tak ako bolo spomenuté v kázni slova Božieho, to čo sa deje v cirkvi je hanba a cirkev by 
mala zaujať stanovisko. Naposledy sa tak stalo na zasadnutí GP, ktoré schválilo vyhlásenie, ale v pomere hlasov 
9:7, s ktorým ani on nesúhlasil. V krátkosti oboznámil konventuálov so situáciou vo veci seniora Muchu, ktorého 
začali medializovať jeho partnerky. Momentálne vydal knihu, ktorá sa predáva na internete v kníhkupectve 
Martinus. Internetové  recenzie renomovaných psychológov hovoria o profile osobnosti pisateľa knihy ako niečo 
strašné. Vedenie cirkvi sa seniora Muchu zastáva, neberú do úvahy ani štátne zápisnice  z vyšetrovania, na 
ktorých sa k skutkom priznal. Br. zbor. farár na otázku adresovanú    vedeniu cirkvi,  že ak on dehonestoval úrad 
farára a seniora a tento, ktorý robí zlé meno cirkvi, nie, tak už nevie, kde žije a či to je v poriadku, nedostal 
odpoveď. Mrzí ho, že vyhlásenie GP bolo zverejnené, ale nebolo zverejnené, kto s vyhlásením nesúhlasil, že je 
osočovaný dozorca aj biskup VD, a že ľudia vo svete to už pochopili, a mohli by už aj cirkevníci alebo naozaj 
musíme padnúť až na dno? 
- br. správca k bytovým jednotkám informoval o tom, v akom stave boli byty vrátené. Opravy boli realizované 
z vlastných prostriedkov, byty majú v súčasnosti vyššiu hodnotu. Podľa neho je ťažké odpredať jednotlivé byty, 
pretože sú v jednom bytovom dome a zároveň príjem z nájmov je stále príjem pre CZ do budúcna. Nie sme takí 
bohatí, aby sme napr. opravili celý internát, všetko sa robí postupne a postupne sa opravujú aj ostatné budovy – 
školy a možno tam bude škôlka, stacionár, atď. - br. Križan Ján sa dotazoval  na priestor medzi budovou býv. 
internátu a cestou, kde sa prepadáva chodník, pričom br. správca uviedol, že to nie je majetok CZ. Ďalej br. 
Križan podotkol, že opravené byty by sa mali kontrolovať, aby ich nájomcovia nezničili, pričom br. správca 
uviedol, že byty sú nadrozmerné, izby nie sú ako v rodinnom či bytovom dome, je tam určitý štandard aj keď 
predtým to boli nebytové priestory, ale návratnosť investícii bude trvať určitú dobu. Br. zbor. farár uviedol, že pri 
súčasných cenách je návratnosť približne 25 rokov.  
-br. Horváth Jozef  k uvedenému skonštatoval vo všeobecnosti nasledovné: 40 rokov komunizmu sa podpísalo pod 
stav cirkevného majetku a treba pochváliť a konštatovať, že sme zásadným spôsobom ten stav zvrátili, keď napr. 
chceli zobrať drevený kostol. Dnes sme inde, treba riešiť veci naliehavé, jedná sa o býv. internát, strechu kostola vo 
Veľkej Lomnici. Treba si majetok zachovať, nevieme, či bude odluka cirkvi od štátu. Aby sme cirkev udržali pri 
živote, nepotrebujeme majetok predávať, aby sme sa zachránili.  Zamyslime sa nad nízkymi hypotekárnymi úvermi 
či by sme vo veci býv. internátu nemali ísť do podnikateľského rizika, vziať si úver a riešiť to. Je to dlhodobý 
problém, treba urobiť podnikateľský zámer, škôlka aj stacionár.  HV by mal tomu venovať pozornosť a urobiť víziu 
na tento objekt, aby sme ho sfunkčnili, aby sme mali aj ekonomický prínos.  
- ses. Križanová Gabriela uviedla svoje postrehy týkajúce sa prenajatých budov školám. Navrhla investovať nejaké 
prostriedky napr. na výmenu okien na budove gymnázia , aby sa znížili náklady na energiu. Ďalšie jej postrehy sa 
týkali presťahovania škôl do kampusu, konkrétne HA, v ktorej pracuje. HA je spokojná s terajšími  priestormi, ale 
netušia, či situácia s kampusom je ešte zvratná.  
- br. zbor. farár uviedol, že v otázke  presťahovania škôl do býv. kasární by sa mali ohradiť riaditelia škôl, ale nikto 
nechce prísť o miesto. Čo sa týka investície do budov, br. zbor. farár  uviedol, že by bola zbytočná, ak by škola 
negarantovala, že bude budovu používať 20 rokov. V opačnom prípade by to bolo možné. Doposiaľ CZ vždy 
školám vyšiel v ústrety, keď bolo niečo potrebné opraviť, vymeniť. Pripravuje sa veľká investícia do budovy HA, 
výmena  strechy, na ktorú bolo potrebné sústrediť všetky nájmy. Zároveň je tu riziko, že vedenie gymnázia bude 
nespokojné s tým, že sa neinvestovalo do ich budovy. Je tu aj ďalšie riziko pri investícii do budovy – školy, ktorá 
môže zrušiť nájomnú zmluvu a CZ už nebude mať na    investíciu do prerobenia budovy na iné účely. 
- br. zbor. dozorca uviedol, že vysoké náklady na energie v budove gymnázia sú z dôvodu neefektívneho 
vykurovania. Kúrenie sa v poobedňajšom čase vypína a zapína až ráno. Čo sa týka škôl br. zbor. dozorca podotkol,  
že všetko záleží od riadiaceho aparátu škôl v Prešove. Názor, že gymnázium nemá dostatok žiakov preto, lebo 
fasáda budovy  je stará, tak Oxford by už neexistoval.  
- br. zbor. farár potvrdil, že ráno na nultej hodine vyučovania náboženstva je v triede chladno, čo je výsledkom 
spôsobu kúrenia. Pri prerábaní kúrenia v gymnáziu CZ chcel odpojiť budovu od centrálneho kúrenia, s čím vedenie 
školy nesúhlasilo, lebo mali kúrenie zazmluvnené. Budova je napojená na blízke bytovky, kde je vykurovanie 
v inom režime ako potrebuje škola. Kúrenie sa zapína až ráno a kým vykúri budovu prejde dlhá doba. Br. zbor. 
farár pripomenul aj problém v komunikácii s p. riaditeľkou gymnázia, pričom br. správca potvrdil, že nerieši 
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problémy, ktoré vzniknú,  napr. 6 nových dverí žiaci rozbili za 2 týždne, zapchali WC, čím podľa neho podporuje 
vandalizmus. 
- br. Wenczel Ján skonštatoval, že sme sa pustili do osekania sokla v interiéri kostola vo Veľkej Lomnici, pričom 
nebol zakrytý organ. Podotkol, že pred rokom bola vykonaná generálna oprava organa a dnes je tam generálny 
prach. Ďalej uviedol, že už pol roka nefungujú hodiny na veži a jediný strom – lipu ste orezali. 
- br. správca na br. Wenczelovi odpovedal v opačnom poradí. Súhlas na zrezanie stromu bol od obce prisľúbený, 
bolo potrebné zaplatiť správny poplatok 100 €, napriek tomu obec súhlas nedala. Strom bol vo vegetácii a môže sa 
orezať len do konca februára. Čo sa týka organa, br. správcu mrzí, že vo fílii očakávajú z Kežmarku „full servis“.  
- br. Wenczel uviedol, že im nikto neoznámil, čo sa ide robiť, pričom br. zbor. farár uviedol, že na nedeľných 
bohoslužbách to bolo oznámené s tým, že ďalšie bohoslužby budú v kostole v Huncovciach. Po nedorozumení 
došlo ku konfrontácii troch konventuálov z fílie Veľká Lomnica a br. zbor. farára, ktorý ju ukončil s tým, že ses. 
Wenczelová môže prísť tento problém riešiť na farský úrad. 

 

6. Br. zbor. dozorca dal hlasovať o prijatie jednotlivých správ za rok 2016 v celosti. 
    Hlasovanie: za   – 67  (odišli 3 konventuáli)   

                     proti   –   0 
                    zdržal sa  –   0 

  
UZNESENIE č. 2/2017/K: 

Zbor. konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil v celosti predloženú správu o živote CZ ECAV na 
Slovensku Kežmarok za rok 2016. 
Hlasovanie: za   – 68  (1 konventuál sa vrátil)   

                    proti   –   0 
                   zdržal sa  –   0 

 

7. V rámci plánovaných úloh na rok 2017 br. Horváth Jozef ohľadom budovy býv. internátu navrhol  vyčleniť námet, 
napr. denný stacionár, pripraviť investičnú štúdiu, koľko by to stálo a ako by sa to malo financovať. Ďalej navrhol 
vnútorne si ujasniť čo chceme a dať vypracovať investičnú štúdiu využitia objektu býv. internátu. Podľa neho si celé 
roky  niečo na konvente o tom povieme a stále to ostáva nevyriešené. 

 

UZNESENIE č. 3/2017/K: 
Zbor. konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil návrh plánovaných úloh hospodárenia na rok 
2017, tak ako boli predložené. 
Hlasovanie: za   – 68   

                    proti   –   0 
                   zdržal sa  –   0 

 

8. V rámci návrhu vypracovania investičnej štúdie využitia objektu býv. internátu br. zbor. farár vyzval k navýšeniu 
predloženého rozpočtu na rok 2017, pričom ses. zapisovateľka podporila návrh br. Horvátha a zároveň uviedla, že 
by bolo dobré, tak ako to br. Horváth povedal, najprv si vnútorne ujasniť čo chceme a potom riešiť investičnú štúdiu. 
Mala by to byť záležitosť celého CZ, ktorému by napr. stacionár alebo škôlka neboli na príťaž, ale na úžitok. 
Zároveň vyzvala prítomných konventuálov, aby aj oni sami predniesli svoje návrhy, svoje potreby  zbor. 
presbyterom, ktorí sa na svojom zasadnutí budú uvedenou otázkou zaoberať. Na záver uviedla, že vo viacerých 
našich rodinách sa vyskytla situácia, keď svojich chorých či starých príbuzných nechceli umiestniť do domova 
dôchodcov alebo iného zariadenia, medzi cudzích ľudí do neevanjelického prostredia a radšej si vzali neplatenú 
dovolenku alebo využili iný spôsob, aby sa dôstojne postarali o svojich príbuzných či rodičov. Br. Horváth navrhol, 
za účelom správneho využitia objektu stretnúť sa priamo v objekte býv.     internátu a ozrejmiť si veci na mieste. Br. 
zbor. farár vyhlási termín prehliadky na hlavných službách Božích, na ktorej sa môžu zúčastniť aj ostatní členovia 
CZ, nielen presbyteri, či hospodársky výbor.     

 

UZNESENIE č. 4/2017/K: 
Zbor. konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil rozpočet na rok 2017, tak ako bol predložený. 
Hlasovanie: za   – 68   

                    proti   –   0 
                   zdržal sa  –   0 
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9. Voľné návrhy: 
- br. Lipták Mikuláš tlmočil návrh svojej dcéry, a to stretnúť sa raz za čas po skončení služieb Božích konaných v 
auditóriu a porozprávať sa v priestoroch študovne pri káve, čaji, pričom br. zbor. farár uviedol, že je za uvedený 
návrh, ale musí si to vziať na starosť jedna rodina a neočakávať, že to zariadi CZ. 
- br. zbor. farár navrhol, aby CZ k záležitosti seniora Muchu zaujal stanovisko a zároveň aj vyhláseniu generálneho 
presbyterstva zo dňa 10. februára 2017. Dvakrát prečítal uvedené vyhlásenie GP, ktorého niektoré výroky 
skomentoval či vysvetlil,  a zároveň predniesol návrh uznesenia k predmetnej záležitosti. 

  
 UZNESENIE č. 5/2017/K: 

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok je hlboko znepokojený vyhlásením Generálneho 
presbyterstva, ktoré bolo prijaté na jeho zasadnutí 10. februára 2017 ku kauze Ivana Muchu, pôsobiaceho 
ako zborového farára v CZ Málinec a zároveň ako seniora Novohradského seniorátu ECAV na Slovensku. 
Od tohto stanoviska sa dištancujeme, nesúhlasíme s ním a sme pohoršení akým spôsobom vedenie ECAV 
a Západného dištriktu celú túto kauzu riešilo v porovnaní s inými kauzami, ktoré neboli v médiách 
prepierané, ale neraz zo strany vedenia ECAV účelovo vyvolané. Je hanbou, že nám nevadí, keď jeden 
duchovný vydá knihu s názvom: Hon, v ktorej útočí na najvyšších predstaviteľom cirkvi ako je biskup 
Východného dištriktu ECAV na Slovensku Slavomír Sabol len preto, lebo poukázal na jeho neusporiadaný 
a morálne zhýralý život, ku ktorému sa sám priznal na okresnom súde v Lučenci aj pred vyšetrovateľom, 
a ktorý nekorešponduje s morálnym profilom kňaza. Z toho dôvodu žiadame vedenie ECAV, aby predmetné 
vyhlásenie stiahlo, pretože bude mať nedozierne následky pre celú ECAV na Slovensku a jej postavenie 
v spoločnosti a okamžite v predmetnej záležitosti spolu s vedením Západného dištriktu konalo. 
Hlasovanie: za   – 67   

                      proti   –   0 
                  zdržal sa  –   1 

 

10. Výročný zbor. konvent ukončil br. zbor. farár poďakovaním všetkým konventuálom za účasť. 
 
V Kežmarku dňa 12. februára 2017 
 
 
 
 
 

zborový farár 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 zbor. dozorca 

overovateľ  zapisovateľ  overovateľ 
 

 
 
 
 
 
 
 


