Cirkevný zbor ECAV na Slovensku
Kežmarok
Hviezdoslavova 18, 060 01 Kežmarok

Výročná kňazská správa za rok 2009,

prečítaná na výročnom zborovom konvente Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok, ktorý sa konal
7. februára 2010 so začiatkom o 900 hodine v auditóriu lýcea v rámci služieb Božích pod vedením
Ernesta Chritza – zborového dozorcu a Mgr. Romana Porubäna – zborového farára

Milosť Vám a pokoj od Boha, nášho Otca a Pána Ježiša Krista. Amen.
Zjavenie Jána 2,8-11
cirkevného zboru smyrnenského napíš: Toto hovorí Prvý a Posledný, ktorý bol mŕtvy a ožil:
tvoje súženie a chudobu - ale si bohatý - i rúhanie (ľudí), ktorí hovoria o sebe, že sú Židia, a nie sú, ale
sú satanovou synagógou. 10Neboj sa toho, čo máš trpieť! Ajhľa, diabol hodlá niektorých z vás vrhnúť do väzenia,
aby ste boli skúšaní, a budete desať dní v súžení. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života! 11Kto má uši,
nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom! Kto zvíťazí, tomu druhá smrť neuškodí!
9poznám

8Anjelovi

Smyrna – dnešný Izmir v Turecku – je jedným zo siedmich cirkevných zborov, ktorým Pán Ježiš
Kristus adresuje svoje posolstvo prostredníctvom Jánovho videnia na ostrove Patmos. Na posledných
troch výročitých zborových konventoch sme rozoberali listy adresované do cirkevných zborov
v Laodikei, Efeze a Pergamone. V dnešný deň výročného konventu chceli by sme sa sústrediť na
cirkevný zbor v Smyrne a skúmať, čo prostredníctvom tohto Jánovho videnia chce adresovať Pán Ježiš
Kristus aj do nášho zboru.
Samotné mesto Smyrna bolo založené koncom druhého tisícročia pred Kristom ako grécka
kolónia na severnej strane Egejského mora v Malej Ázii. Okolo roku 630 pred Kristom bolo zničené
kráľom Alyattom (kráľom Lýdie) a v takom stave zostalo 300 rokov. Nové mesto bolo založené jedným
z nástupcov Alexandra Veľkého Lysímachom asi 4 km juhozápadne od týchto rozvalín. Mesto malo
výborný prístav a stalo sa rozkvitajúcim obchodným miestom. Smyrna vynikala neobyčajnou krásou. Na
tú dobu tu boli nádherne dláždené ulice. V okolí mesta boli vysadené lesíky a háje a nad mestom sa
dobre vynímala opevnená akropola. Smyrna sa mohla pochváliť aj ako rodisko slávneho gréckeho
básnika Homéra. Z vďačnosti voči rímskej ríši za jej spojenectvo v boji proti Seleukidovcom tu
obyvatelia vystavili chrám k uctievaniu Ríma a neskoršie toto mesto bolo vybrané k stavbe chrámu na
poctu cisára Tibéria. Miestni obyvatelia však uctievali bohyňu Sipylenu. V Smyrne po zničení
Jeruzalema rímskymi vojskami v 70 roku sa nachádzala i početná židovská kolónia, ktorá najviac
prispela k prenasledovaniu kresťanov od rímskych úradov.
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List, ktorý sa nachádza v Zjavení Jánovom, dáva kresťanom v Smyrne najlepšie vysvedčenie
spomedzi všetkých siedmich zborov, ktorým boli adresované Ježišove slová prostredníctvom Jánovho
videnia. Hoci tu kresťania prešli veľkým prenasledovaním a chudobou, napriek tomu sú bohatí. No toto
bohatstvo nespočíva v hmotných statkoch, ale v duchovných hodnotách, ktoré sa z dnešnej spoločnosti
a žiaľ, i z cirkvi čoraz viacej vytrácajú. Tým, ktorí však zostanú verní až do smrti, je zasľúbený večný
život. Kresťania v tomto meste viedli príkladný život a z toho dôvodu je aj celý obsah listu – Jánovho
videnia – samou chválou smyrnenského cirkevného zboru.
Pri pohľade na mesto Kežmarok a náš cirkevný zbor je potrebné sa pýtať: Akým bohatstvom
disponujeme? Áno, sme bohatí na svoju históriu, na predkov, ktorí tu pôsobili a hrdo sa priznávali
k viere v Ježiša Krista. V rámci minulého roku sme si to niekoľkokrát pripomínali. V prepočte na EURO
sme bohatí aj čo sa týka hmotného majetku cirkevného zboru. Veď jeho hodnota je pri mnohých
hnuteľných i nehnuteľných veciach nevyčísliteľná - ako je drevený artikulárny kostol či lyceálna knižnica.
Ale stačí nám toto bohatstvo? Dostalo by sa nám na jeho základe podobného Kristovho vysvedčenia
ako cirkevnému zboru v Smyrne? Myslím si, že nie? Na podobné bohatstvo by Pán Ježiš nikdy
nepovedal: si bohatý, pretože pravé bohatstvo spočíva v chudobe ducha, (ako sme o tom počuli minulú
nedeľu). V tomto smere zaznela aj pochvala smyrnenskému cirkevnému zboru: „poznám tvoje súženie
i chudobu“, a podobne to poznáme aj z kázne na hore, kde Pán Ježiš hovorí: „Blahoslavení chudobní v
duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské.“ (Mt 5,3) Ani v jednom a ani v druhom prípade tu nejde o nejakú
bezduchosť, ktorú by Ježiš chválil, ale ide tu o to, že kresťania v Smyrne zo svojho vnútra odstránili
ducha tohto sveta, a tak sa stali chudobnými, závislými na Bohu a zároveň prijali Kristovho ducha, aby
sa mohli stať bohatými.
Sme duchovne bohatí, ako bol bohatý smyrnenský cirkevný zbor? Sú bohaté naše deti, naše
rodiny? Akého ducha nosíme v sebe? Kristovho alebo ducha tohto sveta? V poslednom období sa
často hovorí o ekonomickej a hospodárskej kríze, no však len pár špičkových ekonómov sveta
poukázalo na to, že súčasná hospodárska kríza je predovšetkým krízou ducha, krízou hodnôt. Ak toto
nepochopíme, tak ani z ekonomickej krízy sa nedostaneme. Ako učiteľ náboženstva krízu hodnôt
sledujem aj na deťoch. Ona poukazuje na to, v akej v hlbokej duchovnej kríze sa nachádzajú naše
rodiny, naše spoločenstvá či celá spoločnosť. Niet autorít, niet pravidiel, ktoré by sme rešpektovali
a čoraz viacej nám upadá i morálka. Táto realita sa do značnej miery odzrkadľuje na živote cirkevného
zboru, predovšetkým na našich deťoch a mládeži, ktoré žijú neviazaným spôsobom života a keď človek
poukáže na Božie princípy a normy, tak je pomaly vysmiaty, kde to žije.
Uprostred bohatého mesta, akým bola Smyrna, Pán Ježiš píše tamojším kresťanom: „poznám
tvoje súženie a chudobu.“ Tieto slová nepíše Kristus ako výčitku, ale ako pochvalu. A my sa pýtajme:
Čo je to za cirkevný zbor, ktorý si vyslúžil takúto pochvalu od samotného Ježiša? Čo je to za zbor, ktorý
netreba napomínať? Cirkevný zbor v Smyrne nemá ďaleko od dokonalosti a rovnako od tejto
dokonalosti nemá ďaleko ani cirkevný zbor v Kežmarku. Potrebné je len byť chudobný v duchu. To
znamená strániť sa ducha tohto sveta a uvedomovať si svoju závislosť na Bohu. Pán Ježiš nám hovorí:
„Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec nebeský.“ (Mt 5,48) A preto by sme si mali z tohto
cirkevného zboru zobrať príklad a pozrieť sa na to, ako sa dá dostať k tomu, aby aj nám zaznela
pochvala a povzbudenie z úst Pána Ježiša Krista.
Smyrna bola veľmi bohatá, ale nebol to žiaden raj na zemi a už vôbec nie pre kresťanov. Židia,
ktorí po ekonomickej stránke ako šikovní obchodníci ovládali všetko dianie, v Smyrne sa postavili rázne
proti kresťanstvu. Napríklad, nikto tu nechcel zamestnať kresťana, aby nemal problémy so Židmi. Pre
nás je teraz ľahké povedať: Som kresťan, chodím do kostola, som evanjelik. Dnes nás už nikto kvôli
nášmu náboženskému presvedčeniu nebude prenasledovať. V Smyrne to tak nebolo. Ak bol niekto
kresťan, nemal šancu sa zamestnať. Ak bol niekto kresťan, mal dokonca problém byť ošetrený lekárom
a mohol by som pokračovať ďalej vo vymenovávaní rôznych priekov. Kresťania v Smyrne boli kvôli
svojmu presvedčeniu vystrčení na okraj spoločnosti. Nikto sa s nimi nebavil, nikto s nimi nechcel mať
nič spoločné.
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Pravdepodobne si nevieme predstaviť takúto situáciu, aj keď do určitej miery ju zažívame zo
strany mesta Kežmarok. Viete si dnes predstaviť, že by vás kvôli tomu, že ste kresťania, prepustili
z práce? Dnes sa prepúšťa kvôli ekonomickej kríze, kvôli malému dopytu, ale nie kvôli kresťanstvu.
Túto situáciu sme prežívali pred rokom 1989, keď ľudia, ktorí pracovali ako štátni zamestnanci, museli
byť vysporiadaní s náboženskou otázkou. Okrem toho si nevieme predstaviť, že by nás niekto poslal
preč spred dverí ambulancie kvôli tomu, že sme kresťania. Pre iné veci nás dnes posielajú preč
z ambulancií, ale nie kvôli kresťanstvu. A takáto bola situácia v Smyrne. Buď sa vzdáš svojej viery,
alebo prídeš o zamestnanie, nikto ťa neošetrí, deti ti nevezmú do školy a podobne.
Tí, ktorí majú viacej guráže, si možno povedia: My to vydržíme. My sa nevzdáme toho, že sme
evanjelici, že sme kresťania. Tak zvyčajne hovoríme, ak ide len o nás samých. Ale ak už ide o naše deti
a ich život, tak naša rétorika sa veľmi rýchlo zmení. Ešte stále nám rezonuje v ušiach výpoveď: Prestal
som chodiť do kostola, aby mi deti zobrali na školu. Kresťania v Smyrne sa však svojej viery nevzdali –
ani kvôli deťom. Biskup Polykarpos bol dokonca za svoju vieru, za svoje presvedčenie umučený
a samozrejme, že nebol jediný, ktorý za vieru zaplatil životom. Keď mu rímsky úradník poručil, aby sa
zriekol Krista a potvrdil to Jeho prekliatím, tak Polykarpos odpovedal: „Osemdesiatšesť rokov mu slúžim
a nikdy mi neublížil, akoby som sa mohol rúhať svojmu Kráľovi, ktorý ma zachránil?“ To znamená, že za
pochvalou, ktorá sa dostala Smyrne, skrývalo sa mnoho utrpenia, bolesti, ale aj oddanosti a vernosti
Kristovmu evanjeliu. A táto vernosť nám evanjelikom častokrát chýba a neraz som smutný z toho, ako ju
nevštepujeme ani svojim deťom. V konečnom dôsledku ju nemôžeme ani vštepovať, keď my sami nie
sme verní Kristovmu evanjeliu.
Pán Ježiš vidí vernosť smyrnenského cirkevného zboru a povzbudzuje ho slovami: „Neboj sa
toho, čo máš trpieť… Buď verný až do smrti a dám ti veniec života.“ Smyrnu aj naďalej čaká utrpenie.
Čaká ju ešte veľa bolesti, smútku a súženia, ale od Božej lásky ich nič z toho nemôže odlúčiť. Ak
chceme byť chudobní pre tento svet a bohatí v Bohu, tak aj nás čaká ustavičný boj, súženie, bolesť
a smútok, ale na konci toho všetkého sa črtá radostná budúcnosť. A preto i nás Pán Ježiš povzbudzuje:
„Neboj sa toho… Buď verný až do smrti a dám ti veniec života.“ S týmto vencom života sa spája
predstava venca pre víťazov. Víťaz pretekov v cieli dostal ako odmenu veniec a aj kresťania na konci
svojho „behu“ dostanú veniec života od Pána Cirkvi.
Aj my máme bežať k cieľu či už ako jednotlivci, ale aj ako spoločenstvo cirkevného zboru. No
však táto cesta k cieľu nie je upravená trasa na závodišti bez prekážok. Na tejto trase je množstvo
prekážok, ktorým sa nedá vyhnúť a cez ktoré musíme prejsť, pretože inak by sme nedošli do cieľa. Ak
sa týmto prekážkam vyhýbame v cirkevnom zbore či v osobnom živote, tak musíme povedať, že
kráčame po širokej ceste, a potom nikdy nedostaneme veniec života pre víťazov. Kresťania v Smyrne
išli za svojím cieľom aj cez mnohé prekážky. Nevzdávali sa svojej viery, ani keď nastali komplikácie a
ich život bol ohrozený. A preto ich Pán Ježiš chváli.
Každému z nás sa lepšie počúva pochvala ako kritika. Aj dnešný deň je dňom, keď zaznie
chvála, ale na druhej strane aj kritika. Iste by nás potešilo, keby sme dnes počuli len slová chvály
a najviac by nás potešilo, keby sme tieto slová chvály počuli z úst Pána Ježiša Krista k dielu, ktoré sme
v minulom roku uskutočnili. K mnohým prácam a mnohej službe sa iste už Pán Ježiš priznal, ale tam,
kde sme obchádzali prekážky ku cieľu, nebudeme dnes počuť jeho slová: „si bohatý“. No všade tam,
kde počujeme Jeho slová chvály, si môžeme uvedomiť, že aj tie prekážky, hoci na ich zdolanie sme
museli vydať omnoho viac námahy, stáli za to ich prekonávať.
Pred Bohom však neobstojí pochvala, ktorú dostaneme od iných ľudí. Pred Bohom neobstojí
ani to, keď sme spokojní sami so sebou a už vôbec pred Ním neobstojí falošná pochvala. Len Ježišove
pochvalné slová majú váhu. Nesnažme sa preto byť dobrí len sami pred sebou či dobrí pred druhými.
Nesnažme sa robiť veci len preto, aby sme sa druhým zapáčili. Toto divadlo je zbytočné. Žime tak, aby
sme sa predovšetkým zapáčili Bohu. Hoci to nie je ľahké, má to zmysel i bohatú odmenu.
Kríza hodnôt sa prejavuje už dnes. Tí, ktorí sa vzdali svojho presvedčenia, aby dostali deti na
školu, majú síce vzdelané deti, no sú to deti odsúdené len na život v tomto svete, pretože večný život
pre nich neexistuje. Dali im vzdelanie, ale obrali ich o niečo cennejšie. Tieto vzdelané deti už majú tiež
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deti a snažia sa ich vychovávať čestne a spravodlivo, veď na školách do nich zasievali humanizmus –
ľudskosť. No uvedomme si, že humanizmus nie je cesta záchrany človeka. Od ľudí by sme v tomto
smere dostali dobré vysvedčenie, ale nie od Boha, ktorý sa stratil z nášho obzoru kvôli vzdelaniu či iným
veciam ponúkajúcim sa nám vo svete. Iba v mene Ježiš je záchrana a túto skutočnosť by sme mali mať
stále na pamäti.
Vieme, že každý ľudský život raz skončí. Pokiaľ náš život trvá, tak je to príležitosť k tomu, aby aj
nám jedného dňa mohli zaznieť slová „si bohatý“ Preto zvažujme, kde je lepšie zhromažďovať si
poklady. Pán Ježiš nám dáva dobrú radu: „ Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde (ich) moľ a hrdza
ničí a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú.“ (Mt 6,19) Nebojme sa túto radu uskutočňovať vo svojom živote.
K tomu nás povzbudzuje i dnešný text zo Zjavenia Jánovho. Ak ju poslúchneme, tak už teraz môžeme
mať istotu, že nám zaznejú slová: „Kto zvíťazí, tomu druhá smrť neuškodí“ a dostane veniec života,
pretože bol bohatý v Bohu napriek súženiu a chudobe. Amen.
Modlitba:
Drahý náš nebeský Bože, ďakujeme Ti za Tvojho Syna Pána Ježiša Krista, ktorého si poslal do
tohto sveta pre našu záchranu. I v uplynulom roku sme mohli byť Jeho slovom potešovaní
povzbudzovaní, ale i napomínaní, aby sme nevybočili z cesty ku cieľu. Mnoho dobrého sme prijali
z Jeho rúk a k mnohým prácam sa priznala Tvoja pravica. Avšak vyznávame, že nie vždy sme kráčali
cestou, ktorou je sám Ježiš Kristus. Preto Ťa prosíme, aby vo svojej láske a milosti si nám to odpustil.
Pomáhaj nám žiť a konať v tomto novom čase milosti tak, aby sme sa jedného dňa mohli vo večnosti
pripojiť k tým, ktorým si bol vzácnejší ako vlastný život, vzdelanie, majetok či iné hmotné statky, ktoré
hrdza a moľ ničia. Skrze svojho Ducha Svätého nás veď po ceste spravodlivosti a raz priveď do Svojej
slávy, kde dostaneme veniec života a budeme môcť počuť slová: „Dobrý a verný sluha, nad málom si
bol verný, nad mnohým ťa ustanovím; vojdi v radosť svojho pána!“(Mt 25,23) Vypočuj nás, drahý Bože,
keď k Tebe spoločne voláme:
Otče náš, ktorý si v nebesiach!
Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb
náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! I
neuveď nás do pokušenia! Ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky.
Sláva Bohu: Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky i na veky
vekov. Amen.
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Úvod
V dnešnej hektickej dobe, ktorá je plná stresov, napätia a strachu o zajtrajší deň, je veľmi
vzácne počuť slová povzbudenia. Samozrejme, že je dôležité, kto nám tieto slová hovorí. My sme ich
dnes počuli zo Zjavenia Jánovho, kde Pán Ježiš dáva smyrnenskému cirkevnému zboru dobré
vysvedčenie za ich vieru (Zj 2,8-11). „Neboj sa toho, čo máš trpieť.“ Tieto slová nehovorí hocikto. Hovorí
ich ten, ktorý je Prvý a Posledný, ktorý bol mŕtvy a ožil. Hovorí ich sám Boží Syn, ktorý premohol smrť
a vydobyl pre nás na dreve kríža záchranu od smrti večnej a moci diabolskej. Vo vedomí tejto
skutočnosti sa mohli kresťania v minulosti ale rovnako i dnes oprieť o tieto slová a hľadať v nich
potešenie, povzbudenie a silu do ďalších zápasov.
V minulom roku sme si to niekoľkokrát v cirkevnom zbore pripomínali. Najprv to boli nedožité
sté narodeniny brata farára Alexandra Kovarika, ktorý v ťažkých časoch socializmu potreboval počuť
podobné slová povzbudenia, aby v zápase viery dokázal pevne stáť na strane Kristovho evanjelia, a tak
mohol brániť to, čo chceli komunisti ukoristiť. Reformačné bohoslužby vysielané v priamom prenose
Slovenskou televíziou nám tiež poukazovali na dobu temna, do ktorej postupne prenikalo svetlo. Tí,
ktorí ho prijali a niesli ďalej, ako bol Juraj Leudischer, prvý farár kežmarského cirkevného zboru,
potrebovali vo svojich zápasoch mať istotu, ktorá pramenila z Božieho slova. A tak aj ku nim zazneli
slová: „Neboj sa… Buď verný až do smrti a dám Ti veniec života.“ (Zj 2,10b) A v neposlednom rade to
boli kežmarskí mučeníci, ktorí ani pod hrozbou trestu smrti nezapreli toho, komu uverili a od koho prijali
veniec života. Aj o týchto svedkoch viery v našom cirkevnom zbore môžeme povedať, že boli bohatí. Ich
bohatstvo však nespočívalo vo veľkosti majetku, ako sa dnes mnohí v tomto „športe“ predbiehajú. Ich
bohatstvom bol Kristus, a preto mohli spolu s apoštolom vyznávať: „ Lebo mne žiť je: Kristus, a umrieť:
zisk.“ (F 1,21)
A na rade sme my. Aj ku nám znejú slová povzbudenia, ktoré je potrebné si osvojiť. Žijeme
nielen v hospodárskej a ekonomickej kríze, ale žijeme predovšetkým v duchovnej kríze. Hodnoty
Kristovho evanjelia sa vytrácajú z našich slov, postojov a charakteru. Nechali sme sa vtiahnuť do víru
tohto sveta, ktorý nás zmieta z jednej strany na druhú. Človek je tak plný strachu, neistoty a stresov. No
však Pán Ježiš Kristus i v tejto hektickej dobe nám ponúka pomocnú ruku. On dobre pozná situáciu
napätia. Veď sám ju prežíval v Getsemanskej záhrade a nakoniec prešiel smrťou k životu, aby aj nás
priviedol k plnosti života. Dokážeme sa oprieť o Neho? Sme schopní prijať jeho slová povzbudenia, aby
sme v tomto veľkom zápase obstáli a dostali veniec víťazov?
Ako sa nám to darilo v uplynulom roku si budeme môcť prečítať na ďalších riadkoch tejto
správy. Do nového roku sme vstupovali so slovami: „Nech sa vám srdce nestrachuje! Verte v Boha a
verte vo mňa!“ (J 14,1) A tieto slová nás chcú povzbudiť, aby sme na vieru predkov nielen spomínali,
ale túto vieru nosili vo svojom srdci, a tak sa dokazovali vo svete ako Božie deti.

1. Bohoslužobný život zboru
a) Služby Božie
Čo si vôbec predstavujeme pod týmto pomenovaním? Ak hovoríme o kresťanskej bohoslužbe,
tak automaticky nám mysľou prebehnú nedeľné bohoslužby a zároveň sme náchylní celý bohoslužobný
život oklieštiť do jednej hodiny strávenej v nedeľu v chráme Božom. Avšak kresťanská bohoslužba
nespočíva iba v nedeľných službách Božích. Ak hovoríme o kresťanskej bohoslužbe v spojitosti
s človekom, tak celý život kresťana má byť jednou veľkou bohoslužbou. Vtedy napĺňame slová, ktoré
boli adresované sužovanému zboru smyrnenskému: „Buď verný až do smrti a dám ti veniec života!“ (Zj
2,10) V týchto slovách nečítame: Buď verný len jednu hodinu do týždňa! Ale – Buď verný až do smrti!
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To znamená: Buď verný Kristovmu evanjeliu vo svojej rodine, na pracovisku, buď verný Pánovi cirkvi vo
svojich postojoch, slovách i činoch, na verejnosti, ale i v súkromí a vtedy dostaneš veniec života.
Napriek tomu, že celý náš život má byť bohoslužbou, cirkev nebola a nemôže byť bez určitých
bohoslužobných foriem. Ježiš Kristus ako Pán cirkvi nám nedal hotový bohoslužobný poriadok, ale dal
nám základné prvky služieb Božích: zvestovanie evanjelia, prisluhovanie sviatostí, modlitby, stretanie sa
veriacich v Jeho mene a zasľúbenie: „Lebo kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam
som medzi nimi.“ (Mt 18,20) Prví kresťania sa pridŕžali týchto úprav, ako o tom čítame v Skutkoch
apoštolských (Sk 2,42-47) a rovnako aj my po zložitom liturgickom vývoji v cirkvi sa snažíme
zachovávať to, čo nám zveril Pán Ježiš Kristus. A tak nahliadnime do minulého roku a pýtajme sa, ako
sme šafárili s tým, čo nám zveril náš Pán. Nezabudnime si popri tom položiť otázku: Neoklieštil som
svoj bohoslužobný život iba na jednu hodinu do týždňa?
Kežmarok:
Služby Božie v Kežmarku sa konali pravidelne každú nedeľu a každý cirkevný sviatok. Od
Nového roku po sviatok apoštolov Petra a Pavla (29. 6. 2009) sme sa stretávali v novom kostole, od 4.
nedele po Sv. Trojici (5. júla 2009) po 13. nedeľu po Sv. Trojici (6. 9. 2009) sme prichádzali do
dreveného artikulárneho kostola. Touto nedeľou sme slávnostne otvorili i nový školský rok 2009/2010.
Do rámca bohoslužieb sa zapojili deti krátkym programom. Od 14. nedele po Sv. Trojici (13. 9. 2009) po
koniec občianskeho roka sme sa stretávali k počúvaniu Božieho slova v novom kostole.
Nedeľné Služby Božie sa vykonávali v Cirkevnom zbore Kežmarok v pravidelnom čase o 900 h.
len na tri výnimky: 8. nedeľa po Sv. Trojici (2. 8. 2009), keď bohoslužby boli ráno o 730 h. a počas dvoch
slávností sa čas bohoslužieb upravoval na 1000 h., a to na Pamiatku reformácie (31. 10.2009), keď sa
uskutočnil priamy prenos bohoslužieb do Slovenskej televízie a pri príležitosti 300. výročia smrti
kežmarských martýrov Kraya, Lányho a Topercera (13. 12. 2009). V uplynulom roku sme sa na
všetkých bohoslužbách nedeľných i večerných, okrem pôstnych a adventných večierní, k počúvaniu
Božieho slova stretli v Kežmarku 69-krát, čo je o 4-krát viac oproti roku 2008.
Počas čerpania dovolenky a mojej neprítomnosti v cirkevnom zbore ma päťkrát zastupoval brat
farár Ján Pavlovič, a to: v 2. nedeľu po Zjavení (18. 1. 2009), v 11. nedeľu po Sv. Trojici (23. 8. 2009),
v 14. nedeľu po Sv. Trojici (13. 9. 2009) a v 24. nedeľu po Sv. Trojici (22. 11. 2009). Brat farár Martin
Fečko ma zastupoval v 8. nedeľu po Sv. Trojici (2. 8. 2009), keď sme boli s mládežou na výlete v Prahe.
Brat kaplán Ján Molčan ma zastupoval v Nedeľu po Deviatniku (15. 2. 2009). Vtedy som sa zúčastnil
ako slávnostný kazateľ 80. výročia posviacky kostola v Liptovskej Kokave. Brat kaplán Martin Zaťko ma
zastupoval v 12. nedeľu po Sv. Trojici (30. 8. 2009). Jedenkrát v 2. nedeľu po Sv. Trojici (21. 6. 2009)
boli čítané služby Božie.
V uplynulom roku Božie slovo okrem domáceho brata farára v cirkevnom zbore zvestovali: brat
farár Miroslav Erdinger z Českobratské církvi evangelické Praha – Kobylisy v 5. nedeľu po Sv. Trojici
(12. 7. 2009), Andreas Metzl v predvečer sviatku Sv. Trojice (6. 7. 2009), keď bohoslužby boli vykonané
v nemeckom jazyku a Doc. ThDr. Ján Grešo na ekumenických nemeckých bohoslužbách z príležitosti
Karpatsko-nemeckých dní. Dvakrát zvesťou slova Božieho nám poslúžil dôstojný brat biskup VD ECAV
na Slovensku Mgr. Slavomír Sabol, a to na Pamiatku reformácie (31. 10. 2009) a na 3. nedeľu adventnú
(13. 12. 2009), keď sme si pripomínali 300. výročie smrti kežmarských martýrov.
Priemerná účasť na nedeľných Službách Božích v Kežmarku v roku 2009 bola 134
poslucháčov. Oproti minulému roku sa nám návštevnosť znížila o 3 poslucháčov. Klesajúca tendencia
návštevnosti nedeľných bohoslužieb sa v cirkevnom zbore za posledné roky výrazne prejavuje a každý
člen cirkevného zboru by sa mal nad touto skutočnosťou vážne zamyslieť. Priemerná účasť na
všetkých, teda bežných nedeľných, slávnostných a iných Službách Božích v roku 2009 bola 140
poslucháčov, čo je o 3 viacej oproti roku 2008. Priemerná účasť návštevnosti služieb Božích aj s fíliami
Ľubica a Veľká Lomnica, kde sa pravidelne vykonávajú služby Božie, je 168 poslucháčov. Ak by sme
mali vyjadriť návštevnosť v percentách z prihlásených členov cirkevného zboru, ktorých evidujeme 748
k 31. decembru minulého roku vrátane fílií, tak Služieb Božích sa zúčastňuje 22,45% členov zboru.
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Texty k zvesti slova Božieho som vyberal podľa vlastného uváženia častokrát reflektujúc na
konkrétnu situáciu, ktorá nastala v cirkevnom zbore, v meste alebo v spoločnosti. Na starozmluvné texty ste
počuli kázeň 24x, na evanjeliové 30x a na epištolické 15x. 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.
4. nedeľa po Zjavení (1. 2. 2009) – výročný zborový konvent za rok 2008; 4. nedeľa po Veľkej noci –
nedeľa Cantate (10. 5. 2008) - táto nedeľa bola naplnená spevom i vystúpením detí, ktoré pozdravili svoje
mamy pri príležitosti Dňa matiek, 5. nedeľa po Veľkej noci (17. 5. 2009) – slávnosť konfirmácie, 5. nedeľa po
Sv. Trojici (12. 7. 2009) – na bohoslužbách nás pozdravili bratia a sestry z partnerského cirkevného zboru
Českobratské církve evangelické Praha – Kobylisy, 13. nedeľa po Sv. Trojici (6. 9. 2009) – začiatok
školského roka s programom detí; 18. nedeľa po Sv. Trojici (11. 10. 2009) – Poďakovanie za úrody zeme,
Pamiatka reformácie (31. 10. 2009), na ktorej bolo prezentované pásmo o príchode reformácie do
Kežmarku, 3. nedeľa adventná (13. 12. 2009) – 300. výročie smrti kežmarských martýrov.
Večerné pôstne a adventné Služby Božie sa konali vo štvrtok o 1800 hodine v auditóriu lýcea
s priemernou účasťou 35 ľudí.
Pôstny modlitebný týždeň sa v našom cirkevnom zbore minulého roku neuskutočnil vzhľadom
na to, že sme sa v tom čase zapojili do satelitnej evanjelizácie ProChrist 2009, ktorá nám
sprostredkovala počas 8 večerov z úst Ulricha Parzányho zamyslenia na aktuálne témy človeka
v dnešnom hektickom svete (Komu sa dá ešte veriť? Vieme dokázať existenciu Boha? Nezmeškáme to
najlepšie? Ako to len Boh môže dopustiť? Môže sa nemožné stať možným? Ako môžeme v živote začať
odznova? Čo všetko sa dá zmeniť? Ktoré vzťahy sú v živote dôležité?). Tento evanjelizačný týždeň
prebehol v našom cirkevnom zbore od 30. marca do 6. apríla 2009. Evanjelizačných večerov sa
priemerne zúčastnilo 55 ľudí.
V adventnom modlitebnom týždni (7. – 11. 12. 2009) sme sa zaoberali témou: Malachiášove
proroctvá. Počas piatich večerov nám na jednotlivé témy poslúžili zvesťou slova Božieho bratia farári
z Tatranského seniorátu: 1. Stará zmluva s človekom – Roman Porubän; 2. Kult obetí nestačí – Jozef
Vereščák; 3. Na horizonte sa črtá obnova – Erika Pospíšilová; 4. Jasný rozdiel medzi tými naľavo
a tými napravo – Ľubica Sobanská; 5. Eliáš a Mesiáš – Ján Matis. Priemerná účasť na adventnom
modlitebnom týždni bola 39 poslucháčov, čo je o 6 viacej ako v roku 2008.
Služby Božie v Domove dôchodcov Náruč sa konali každý druhý utorok v mesiaci s priemernou
účasťou 17 poslucháčov. Týchto služieb Božích sa zúčastňujú obyvatelia domova dôchodcov
v priemere 10 ľudí a 7 poslucháčov tvoria naše sestry zo zborovej diakonie. V rámci týchto služieb
Božích tu bola prislúžená trikrát Večera Pánova, a to v pôste, po Kajúcej nedeli a v advente. Jedenkrát
tu vykonala služby Božie sestra farárka z CZ Slovenská Ves Ľubica Sobanská a jedenkrát brat farár
Martin Fečko z CZ Spišská Belá.
Nemecké Služby Božie sa v našom cirkevnom zbore konali v minulom roku dvakrát, a to pri
príležitosti Karpatsko-nemeckých dní 20. júna 2009. Zvesťou slova Božieho poslúžil Doc. ThDr. Ján
Grešo z CZ Bratislava a rímskokatolícky farár z Vysokých Tatier Doc. ThDr. Štefan Mordel. Tieto
Služby Božie boli ekumenické. Druhýkrát nemecké bohoslužby sa konali v predvečer slávnosti Svätej
Trojice 6. júla 2009, na ktorých kázal brat farár Andreas Metzl z Nemecka.
Organovým sprievodom počas celého roka nás sprevádzali dvaja kantori, a to Bc. Peter
Duchnický a Bc. Tomáš Lučivjansky, ktorí sa za organom striedali každú druhú nedeľu. Po smrti brata
kantora Vladimíra Raaba sme oslovovali rôznych ľudí spomedzi domácich členov cirkevného zboru,
ktorí by s láskou prijali túto neľahkú a zodpovednú službu. No žiaľ, bezvýsledne. Nakoniec sa nám
podarilo osloviť kamaráta a spolužiaka Petra Duchnického Tomáša Lučivjanskeho, ktorý v cirkevnom
zbore pravidelne hráva od 3. nedele pôstnej (15. marca 2009). Obom kantorom sa chcem srdečne
poďakovať a prajem im veľa Božieho požehnania a radosti, ktorá by ich sprevádzala v osobnom živote,
štúdiách na vysokej škole múzických umení, ako aj v službe pre tento cirkevný zbor. V čase núdze nám
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vypomáhala hrou na organe i sestra Nora Baráthová, ktorá pravidelne doprevádza všetky stretnutia
dôchodcov.
Za kostolnícku službu, ktorú v našom cirkevnom zbore vykonáva sestra Božena Ferencová, sa
chcem tiež srdečne poďakovať a popriať jej veľa pevného zdravia, trpezlivosti a Božieho požehnania.
K Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kežmarok patrí 8 fílií, a to:
Veľká Lomnica:
V roku 2009 sa v tejto fílii konali služby Božie pravidelne každú druhú nedeľu o 1030 h. s priemernou
účasťou 12 poslucháčov, čo je o jedného viacej oproti roku 2008. Na bohoslužbách sme sa spoločne stretli
26-krát. Oproti roku 2008 sa tu konali bohoslužby o 3x viac.
V minulom roku v rámci Služieb Božích bola na tejto fílii prislúžená 4-krát sviatosť Večere Pánovej.
Dary milosti pri stole Pánovom prijalo 42 ľudí (8M + 34Ž). Nepokrstili sme ani jedno dieťa.
Srdečne sa chcem poďakovať manželom Wenczelovcom za kostolnícku službu, ale rovnako sa
chcem poďakovať aj dievčatám Barbore a Ľubici Potaniecovým, ktoré aj po konfirmácii v tejto fílii pomáhajú
pri vykladaní piesní, počítaní ofery a vyberaní cirkevného príspevku. Organovým sprievodom vo Veľkej
Lomnici nám poslúžili Peter Duchnický a Tomáš Lučivjansky. Jedenkrát za organ zasadla sestra Nora
Baráthová.
Huncovce:
Služby Božie v tejto fílii sa v uplynulom roku nekonali.
Stráne pod Tatrami:
V minulom roku sa v tejto fílii konali bohoslužby päťkrát, a to: na Nedeľu Deviatnik (8. 2. 2009), na
druhú slávnosť veľkonočnú (13. 4. 2009), 5. nedeľu po Sv. Trojici (28. 6. 2009), na Poďakovanie za úrody
zeme (11. 10. 2009) a na druhú slávnosť vianočnú (26. 12. 2009). V priemere sa týchto bohoslužieb
zúčastnilo 19 ľudí.
Rakúsy:
Vo fílii Rakúsy sa služby Božie v minulom roku konali trikrát, a to: na Zjavenie Krista Pána (6. 1.
2009), 2. nedeľu po Veľkej noci (26. 4. 2009), 3. nedeľu po Sv. Trojici (28. 6. 2009)
Ľubica:
Ľubica už štvrtý rok je fíliou CZ Kežmarok. Služby Božie sa tu v uplynulom roku konali pravidelne
každé dva týždne a skoro vo všetky cirkevné sviatky. K počúvaniu Božieho slova sme sa stretávali o
1030 h. Ak cirkevný sviatok pripadol na nejaký pracovný deň, čas bohoslužieb bol posunutý na 16 30 h.
alebo 1530 h. V uplynulom roku pri počúvaní Božieho slova sme sa v ľubickom chráme Božom stretli
spolu 31 krát. Priemerná účasť na Službách Božích v Ľubici bola 22 ľudí. Oproti roku 2008 sa zvýšila
o jedného poslucháča.
Ako po iné roky, aj tohto roku deti, ktoré navštevujú hodiny náboženstva na Základnej škole
v Ľubici, pripravili na Štedrý večer vianočné pásmo, ktorým obohatili štedrovečerné bohoslužby.
V rámci služieb Božích tu bola prislúžená 4x Večera Pánova, ktorej dary milosti prijalo 90 ľudí –
28 mužov a 62 žien. Oproti minulému roku je to o 13 ľudí menej. Kostolnícku službu v tejto fílii
vykonávajú manželia Jendrušákovci, za čo im srdečne ďakujem a prajem veľa trpezlivosti, múdrosti
a viery vykonávať túto službu aj pre také malé spoločenstvo, ako je Ľubica.
Organovým sprievodom počas minulého roku tu poslúžili Peter Duchnický a Tomáš
Lučivjansky.
Vrbov:

V uplynulom roku sa tu nekonali Služby Božie.
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Tvarožná:
V minulom roku sa tu nekonali Služby Božie.
Žakovce:
Služby Božie sa v tejto fílii nekonali. Kostol bol v bezplatnom prenájme Gréckokatolíckej cirkvi do
konca roka 2009. V súčasnosti prebieha jednanie o jeho odpredaní.
b) Biblické hodiny:
Na biblických hodinách sa stretávame pravidelne každý štvrtok o 1800h. okrem pôstneho
obdobia, letných prázdnin a adventu. Od roku 2009 sme pokračovali v spoznávaní vzniku a formovania
sa biblického Izraela. Od obdobia dejín patriarchov, ako boli Abrahám, Izák, Jákob, Jozef, sme vstúpili
do obdobia pobytu izraelského národa v Egypte, ktorý po 430 rokoch bol vyvedený z faraónovho
područia Mojžišom do zasľúbenej kanaánskej krajiny. Túto zem dal Pán Boh dedične izraelskému
národu prostredníctvom Abraháma. Dôležitú úlohu v celom procese vyvedenia z egyptského otroctva
zohráva postava Mojžiša, na ktorej sme sledovali, akým spôsobom si Pán Boh povoláva človeka do
služby a ako ho vychováva, aby bol použiteľný pre Jeho plány a zámery. Postava Mojžiša bola pre nás
v mnohom obohacujúca. Na druhej strane sme mohli spoznávať na izraelskom národe Božiu milosť
a milosrdenstvo. Pri putovaní púšťou sme si uvedomovali, ako Boh zostáva verný svojim sľubom,
napriek tomu, že niekoľkokrát Ho Izrael zradil.
Od postavy Mojžiša sme sa presunuli k zajatiu kanaánskej krajiny, kde do popredia vystupuje
postava Józuu, ktorý rozdelil krajinu na dvanásť častí – podľa dvanástich kmeňov Izraela – dvanástich
Jákobových synov. Aj tu sme mohli sledovať Božiu vernosť, ale i odpadlíctvo izraelského národa
vzhľadom na pohanské prostredie, do ktorého vstúpili.
Na biblických hodinách sme si dvakrát vypočuli k predmetným témam o Mojžišovi kázeň z CD
od Stanislava Kaczmarczyka. Na dvoch biblických hodinách sme sa oboznamovali formou
videoprezentácie so židovským kalendárom a dvakrát sme sledovali videofilm, ktorý nám priblížil
judaizmus ako náboženstvo Židov a islam ako náboženstvo, ktoré v súčasnosti bojuje proti židovstvu.
Biblické hodiny pre dospelých boli v minulom roku 25x. Priemerná účasť v roku 2009 bola 17
poslucháčov, čo je o jedného menej oproti roku 2008. Nadšenie, ktoré nastalo, keď sme vstupovali do
dejín Izraela a biblických hodín sa zúčastňovalo aj 25 ľudí, po krátkom čase veľmi rýchlo vyprchalo. Je
to škoda, pretože samotné dejiny Izraela sú zaujímavé a pre nás v mnohom poučné. Veď cez jednotlivé
biblické príbehy aj k nám hovorí Boh a rovnako aj nás chce meniť a formovať ako svoj ľud, ktorý prijal
v Krste svätom.
c) Krst svätý
O Krste svätom učíme, že je potrebný a že sa v ňom ponúka milosť. Tieto slová
z augsburského vyznania boli namierené v minulosti proti chápaniu krstu zwingliánmi a inými, ktorí
v ňom videli len akýsi vonkajší symbol. Obávam sa, že v dnešnej dobe chápanie Krstu svätého akoby
sa uberalo presne tým istým smerom. Mnohí rodičia, ktorí prinášajú dieťa ku Krstu svätému, ho chápu
len ako vonkajší symbol či akýsi magický úkon, ktorý z pohana urobí automaticky kresťana. Avšak
k tomu, aby sa človek stal kresťanom, je potrebný nielen Krst svätý, ale aj život vo viere v Ježiša Krista.
Veľmi krásne to povedal Pán Ježiš Nikodémovi: „Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť
do kráľovstva Božieho.“ (J 3,5) Vodou Krstu svätého sme prešli všetci ako deti alebo ako dospelí, no
potrebné je narodiť sa aj z Ducha – to znamená, že v živote sa má kresťan nechať viesť Duchom Božím
skrze Božie slovo – Bibliu. Iba tak je nám zasľúbené, že vojdeme do kráľovstva Božieho.
V uplynulom roku sme v našom cirkevnom zbore pokrstili 14 ľudí, z toho dvoch dospelých a 12
detí. Pri krste detí sa však musím zastaviť. Štatistický úrad SR ku koncu roka poukázal na skutočnosť,
že v roku 2009 sa narodilo v Slovenskej republike viac nemanželských detí než manželských. Tento fakt
sa odrazil aj v našom cirkevnom zbore, ktorý nemôžeme vnímať ako normálnu situáciu, ale ako
anomáliu, ktorá sa vymyká stvoriteľskému poriadku a hovorí o morálnom úpadku spoločnosti a tak aj
o morálnom úpadku cirkevného zboru. Či sa nám to páči alebo nie, uzdu morálky sme v našich rodinách
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povolili. Z 12 detí sa v cirkevnom zbore narodilo 7 nemanželských. Je to viac než 58%. V niektorých
prípadoch sa deťom rodia deti. Najhoršie na tejto skutočnosti je to, že sme sa ticho a spokojne s týmto
stavom zmierili v rodinách a nedáme pocítiť svojim deťom, že to, čo urobili, nie je v poriadku, ba
dokonca som sa stretol s názorom rodiča, ktorý tento stav podporoval. Vôbec si neuvedomujeme, ako
v konečnom dôsledku ubližujeme svojím deťom a ako tento amorálny stav sa nám jedného dňa
vypomstí.
d) Konfirmácia
Konfirmačná slávnosť v minulom roku sa konala 17. mája 2009 na 5. nedeľu po Veľkej noci
v novom kostole. Konfirmačnej slávnosti predchádzala ústna skúška konfirmandov, ktorá sa uskutočnila
deň pred konfirmačnou slávnosťou. Konfirmovaných bolo 12 detí – 5 chlapcov a 7 dievčat.
Samotnej skúške konfirmandov predchádzala ešte písomná skúška a po splnení jej podmienok
bol konfirmand pripustený k ústnej skúške alebo absolvoval opravný test. Konfirmačné vyučovanie
prebiehalo každý pondelok o 1430 h. v zborovej miestnosti. Na jednotlivých hodinách sme postupovali
podľa konfirmačnej príručky: Verím a sľubujem.
V rámci konfirmačnej prípravy sme sa dvakrát zúčastnili aj KonfiDní, ktoré v Tatranskom
senioráte organizuje Mládežnícke centrum Ichthys vo Veľkom Slavkove. V tomto smere by som chcel
poprosiť rodičov o lepšiu spoluprácu a o väčší záujem práce s konfirmačnou mládežou. Častokrát sa
stáva, že niektoré deti sa nezúčastnia ani jedného stretnutia či výletu, ktorý je pre nich organizovaný.
O primitívnych výhovorkách či rodičmi napísaných ospravedlnenkách nechcem ani hovoriť. No väčšinou
podobné reakcie prichádzajú z rodín, kde sa rodičia nijakým spôsobom nezapájajú do života cirkevného
zboru, a tak verím, že je potom ťažko dať svojim deťom nejaký príkaz. Deti túto skutočnosť vnímajú
a postoj rodičov k cirkvi a ku konfirmačnej príprave sa potom odzrkadľuje aj v postoji samotných
konfirmandov.
e) Večera Pánova
Večera Pánova v cirkevnom zbore v Kežmarku spolu s fíliami sa v roku 2009 prisluhovala 25krát. V rámci Služieb Božích v Kežmarku to bolo 10-krát, mimo Služieb Božích 1-krát (Veľký Piatok). 3krát dary Večere Pánovej prijali obyvatelia Domova dôchodcov Náruč a 3-krát sa Večera Pánova
prisluhovala na stretnutí dôchodcov, ktoré organizovala ZbD CZ ECAV na Slovensku Kežmarok. Vo
Veľkej Lomnici v rámci Služieb Božích bola prislúžená Večera Pánova 4-krát a v Ľubici 4-krát
Dary milosti v roku 2008 aj s fíliami prijalo spolu 1112 hodovníkov, a to 332 mužov (o 11 viac) a
780 žien (o 12 viac). Oproti roku 2008 je to o 33 hodovníkov viac vrátane Ľubice. Večera Pánova za
posledné roky má stúpajúcu tendenciu v počte zúčastnených komunikantov. Táto skutočnosť je
potešujúca a verím, že keď pristupujeme k stolu Pánovmu, tak si uvedomujme, čo pre nás znamenajú
dary tela a krvi Kristovej. Oni nám slúžia nielen na odpustenie, ale aj na posilnenie do ďalších životných
zápasov. No okrem toho pri stole Pánovom môžeme zakaždým prežívať radostné spoločenstvo
s Ježišom Kristom a prijímať uistenie, že sme Bohom milovaní.
V Božom slove, ktoré sa nám dnes prihováralo, sme počuli: „Toto hovorí Prvý a Posledný, ktorý
bol mŕtvy a ožil.“ Pán Ježiš Kristus bol mŕtvy a žije a táto skutočnosť sa dá najlepšie prežiť pri stole
Pánovom. Tu môžeme vnímať oba aspekty smrť i život. Smrť za nás hriešnych, ktorú podstúpil na dreve
kríža, kde obetoval za nás Svoje telo a vylial Svoju krv, ale rovnako môžeme vnímať aj život, ktorý nám
ponúka, pretože je živým vzkrieseným Pánom a táto skutočnosť robí stolovanie radostným
spoločenstvom.

2. Pastorizácia
a) Pastorálne návštevy
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Za uplynulý rok som urobil 78 pastoračných návštev v domácnostiach, o ktorých si vediem
v bohoslužobnej knihe záznamy. Oproti roku 2008 je to o 8 návštev viacej. Tieto návštevy sa uskutočňujú
podľa potreby. Väčšinou s rodinou sa stretávam pri pohrebe, krstoch, konfirmácii, sobášoch, životných
jubileách alebo pri rôznych rodinných situáciách. Aj tohto roku budem ďalej pokračovať v spracovávaní
kartotéky cirkevného zboru, ktorá mi dáva možnosť prichádzať do domácností a povzbudzovať tak ľudí vo
viere v Ježiša Krista slovom evanjelia.
b) Zborová diakonia
Zborová diakonia Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok sa aj v roku 2009 venovala
práci s dôchodcami, a to nie len starším cirkevného zboru, ale aj starším v domove dôchodcov Náruč.
V súčasnosti sa tejto činnosti venuje osem žien, ktoré sa stretávajú pravidelne každý prvý
pondelok v mesiaci v zborovej miestnosti v lýceu. Na týchto stretnutiach sa pripravuje program na
nasledujúci mesiac, zároveň sa zhodnotí aj predchádzajúca činnosť.
Počas roka navštevovali dobrovoľníčky 7 rodín v rámci Kežmarku a jednu rodinu vo Veľkej
Lomnici. V domove dôchodcov je v súčasnosti umiestnených 21 evanjelických veriacich. Vzhľadom k
tomu sa tu okrem návštevnej služby raz do mesiaca konali Služby Božie, trikrát s Večerou Pánovou.
Už tradične sa uskutočnili aj stretnutia v zborovej miestnosti, tento rok trikrát, na ktorých sa
zúčastnili starší cirkevného zboru. Stretnutia boli spojené so Službami Božími a s Večerou Pánovou.
Na predvianočné stretnutie pripravili ženy aj malé darčeky, aby potešili účastníkov. Pre obyvateľov
Domova dôchodcov Náruč sa okrem darčekov a balíčkov s ovocím pripravil aj vianočný program, na
ktorom vystúpili deti z cirkevného zboru.
Bolo by potrebné, aby sa deti a mládež viac zapájali do takejto práce, pretože prináša radosť a
potešenie starším a mladých môže naučiť láske a úcte.
Ako po iné roky, tak aj v tento rok sme prijali milodary vo výške 214,- €. Tie sa pripočítali k
zostatku z roku 2008, ktorý bol 243,98 €. Z daných financií boli hradené výdavky, čo sa týka vianočných
darčekov, či rôznych malých pozorností k jednotlivým sviatkom navštevovaných – výdavky teda boli
232,13 €. Stav v pokladni k 31.12. 2009 bol 225,85 €.
V nasledujúcom roku, by sme tiež privítali, ak by sa naše rady rozšírili. Ďakujeme aj za túto
možnosť pomoci svojim blížnym.
„Môžeme väčšmi napredovať v láske k Bohu, ak sa najprv v lone Jeho lásky nasýtime láskou k
blížnemu.“ (Gregor Veľký)
Správu vypracovala: Mária Kitová, vedúca Zborovej diakonie v Kežmarku.

3. Práca misijná
a) Aktivity zboru
12. januára 2009 sme sa rozlúčili v Novom kostole s Vojtechom Wagnerom, ktorého Pán života a smrti
povolal na večnosť 8. januára po ťažkej chorobe vo veku nedožitých 65 narodenín. V cirkevnom zbore
pôsobil ako presbyter a člen zborového spevokolu. Zaujímal sa o rozvoj lyceálnej knižnice a zachovanie
jej historického dedičstva, no rovnako mu záležalo aj na drevenom artikulárnom kostole v čase jeho
opravy, ale i teraz po jeho zápise do zoznamu pamiatok Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva
UNESCO, keď už bol vážne chorý.
16. januára 2009 sme sa zúčastnili v Mestskom kultúrnom stredisku prednášky po nemecky
hovoriaceho evanjelistu Wernera Lessmanna. Najprv to bola prednáška pre deti o Dobrom pastierovi
a vo večerných hodinách široká verejnosť bola postavená pred otázku: Jestvuje vzkriesenie z mŕtvych?
Čo o tom hovorí Biblia?
23. januára 2009 sa uskutočnil 1. ples kežmarských evanjelikov v hoteli Štart. V cirkevnom zbore nešlo
o akúsi novinku. V čase pôsobenia brata farára Spišáka sa v Kežmarku organizovali takzvané
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fašiangové stretnutia – zábavy, ktoré sa podobali dnešným plesom. Tento ples, ako to spomenul vo
svojom úvodnom zamyslení domáci farár Roman Porubän, mal poukázať aj na to, že ako spoločenstvo
cirkevného zboru sa vieme stretnúť nielen v chráme, čo je samozrejme prvoradé, ale rovnako dobre
vieme prežiť príjemný večer aj na takomto podujatí. Výťažok z tomboly bol venovaný pre deti v africkej
Keni. Vyzbieralo sa 380,- €. Projekt Šanca vyrásť, do ktorého sme sa takto zapojili, vyhlásila nadácia
Integra v spolupráci s Evanjelickou diakoniou.
31. januára 2009 Tatranský seniorát pripravil pre našich konfirmandov ICE SHOW 2009 v Smokovci na
Hrebienku. Stretnutie sa začalo modlitbou a spevom v novopostavenom zborovom dome Eben – Ézer.
Odtiaľ sa konfirmandi presunuli na Hrebienok, kde cestou museli zdolávať rôzne úlohy. Na Hrebienku
prebiehala sánkovačka a iné adrenalínové športy.
1. februára 2009 sa v našom cirkevnom zbore uskutočnil výročný zborový konvent za rok 2008,
v ktorom domáci brat farár zhodnotil prácu a aktivity cirkevného zboru. Poukázal na svoje desaťročné
pôsobenie a na zápasy cirkevného zboru v dávnej minulosti a dnes. Kežmarok bol vždy centrom
duchovného života na Spiši. V tomto cirkevnom zbore sa odohrávali mnohé dôležité rozhodnutia, ktoré
mali vplyv a dosah na široké okolie. A v tejto súvislosti sme si kládli otázku: Ako je tomu dnes?
15. februára 2009 sa uskutočnilo v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Spišská Nová Ves stretnutie
modlitebného spoločenstva Tatranského seniorátu, na ktorom sa zúčastnilo niekoľko našich členov
zboru. Na stretnutí sa preberali dve témy: prvá informatívna o ProChriste a druhá motivačnovzdelávacia o prebudení.
13. marca 2009 sa v našom cirkevnom zbore uskutočnila prednáška brata farára z Nemecka Hansa
Jörga Kammerera, ktorý hovoril o ťažkých časoch nástupu nacizmu v Nemecku a o postoji evanjelickej
cirkvi k tejto otázke. Dodnes sú mnohé veci z tohto obdobia zahmlievané a skreslené a v radoch cirkvi
majú stále svojich odporcov, ktorí bránia, aby sa do tejto problematiky vnieslo svetlo.
28. marca 2009 sa zúčastnili dorastenci Talent Festu v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Spišská
Nová Ves, ktorý organizovalo mládežnícke centrum ICHTHYS z Veľkého Slavkova. Náš cirkevný zbor
zastupovali štyri dievčatá (Mirka a Kristínka Božekové, Martina Šimová a Silvia Kratochwillová), ktoré sa
prezentovali scénickým tancom.
29. marca 2009 sa v našom cirkevnom zbore uskutočnilo pôstne stretnutie dôchodcov, ktoré
zorganizovala zborová diakonia. Na tomto stretnutí účastníci prijali sviatosť Večere Pánovej. Okrem
toho našich dôchodcov prišiel pozdraviť dôstojný brat biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku
Slavomír Sabol, ktorý vo svojom pozdrave vyzdvihol ich vieru a dôležité poslanie starých rodičov pri
výchove svojich vnúčat, ktorým odovzdávajú vieru predkov.
29. marca 2009 sa uskutočnil v našom cirkevnom zbore v auditóriu lýcea konvent Tatranského
seniorátu, na ktorom bola predložená a schválená výročná správa seniora Jána Matisa, správa
o hospodárení a záverečný účet Tatranského seniorátu za rok 2008. Okrem toho konventuálom bol
predložený plán práce na rok 2009 a rozpočet na rok 2010. Konventuálov pozdravil aj brat biskup
Východného dištriktu Slavomír Sabol.
30. marca – 6. apríla 2009 sa v našom cirkevnom zbore uskutočnil ProChrist 2009. Počas ôsmych
večerov sme mohli sledovať satelitnú evanjelizáciu, ktorá sa uskutočnila v nemeckom meste Chemnitz.
18. apríla 2009 staršia mládež pripravila v našom cirkevnom zbore V. ročník stolnotenisového turnaja.
Prítomných privítal domáci brat farár, ktorý poslúžil aj úvodným zamyslením. Potešilo nás, keď tohto
roku medzi nás prišli hráči z cirkevného zboru Batizovce na čele s bratom seniorom Jánom Matisom,
a rovnako i z cirkevného zboru Poprad a Spišská Belá.
10. mája 2009 V rámci nedele Cantate (spievajte) sa nám predstavil zborový spevokol zaspievaním
piesní: „Ježišu Drahý, v tom je blaho slasť, Tebe svoj život denne k nohám klásť“ a „Príď do srdca, môj
Kráľ slávy“. Obe tieto piesne boli pozvaním k nasledovaniu Pána Ježiša Krista, ktorý nám hovorí:
„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie!“ (Mt 11,28). Okrem
toho na týchto službách Božích vystúpili aj deti z nedeľnej besiedky, ktoré pozdravili svoje mamy a staré
mamy z príležitosti Dňa matiek. Staršie konfirmandky pre nich pripravili sladké potešenie v podobe
malých báboviek naplnených vanilkovým krémom a ozdobených opraženou mandľou.
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17. mája 2009 sa uskutočnila v našom cirkevnom zbore slávnosť konfirmácie, ktorej predchádzala
v sobotu večer skúška konfirmandov. Desať konfirmandov (Bartko Branislav, Božeková Kristína,
Božeková Miroslava, Faron Tomáš, Kratochwillová Silvia, Kováčová Bianka, Michalík Dávid, Palanský
Eduard, Štecová Andrea, Šimová Martina, Tomaškovič Lukáš, Tropová Karin) potvrdilo svoju krstnú
zmluvu a verejne sa priznalo k viere v Ježiša Krista ako svojho Pána a Spasiteľa.
17. mája 2009 sa v drevenom artikulárnom kostole uskutočnil 10. ročník festivalu komornej hudby po
Slovensku – KONVERGENCIE. V podaní Igor Karško - husle, Jozef Lupták - violončelo a Nora Skuta klavír sme si vypočuli tvorbu od známych hudobných skladateľov, ako bol Jozeph Haydn, Johann
Nepomuk Hummel a Bohuslav Martinů.
18. mája 2009 sa uskutočnila vo Výstavnej sieni BARÓNKA výstava s názvom: Nemecko v zrkadle
slovenských knižníc. Túto výstavu zorganizovalo Mestské kultúrne stredisko v spolupráci s naším
cirkevným zborom a lyceálnou knižnicou. Výstava sa uskutočnila pod záštitou veľvyslanca Spolkovej
republiky Nemecko v Slovenskej republike Dr. Jochena Trebescha a primátora mesta Kežmarok Ing.
Igora Šajtlavu.
31. mája 2009 sa v drevenom artikulárnom kostole uskutočnil koncert Detského speváckeho zboru
Slovenského rozhlasu pod vedením Adriána Kokoša na počesť básnika Milana Rúfusa. Toto podujatie
nieslo názov: Deti spievajú básnikovi. Detská tvorba Milana Rúfusa v Modlitbičkách, jedného z našich
najväčších slovenských básnikov, bola zhudobnená Igorom Bázlikom a takýmto spôsobom predstavená
kežmarskému poslucháčovi.
6. júna 2009 sa v drevenom artikulárnom kostole uskutočnili v predvečer sviatku Svätej Trojice
nemecké bohoslužby, na ktorých zvesťou slova Božieho nám poslúžil brat farár Andreas Metzl.
13. júna 2009 sa v našom cirkevnom zbore uskutočnil jubilejný 10. Zborový deň. Domáci brat farár
v priestoroch telocvične gymnázia privítal všetkých zúčastnených. Tohtoročný 10. Zborový deň sa niesol
v duchu spevu a svedectva známeho kresťanského speváka Richarda Čanakyho, ktorý sa venuje aj
kulturistike. Po skončení dopoludňajšieho programu sme sa presunuli na chutný guláš do priestorov
zborovej a dorasteneckej miestnosti. Na popoludňajší program sme sa presunuli do auditória lýcea.
Prostredníctvom fotografií sme sa dostali do krajiny Mexiko, ktorou nás sprevádzal Jaroslav Šleboda.
18. júna 2009 sa uskutočnilo pred budovou kežmarského lýcea pod záštitou podpredsedu vlády SR
Dušana Čaploviča a ministra školstva Jána Mikolaja slávnostné otvorenie XLIV. Literárneho Kežmarku,
ktorý bol venovaný Júliusovi Barčovi-Ivanovi. Vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže a odovzdanie cien
jednotlivým súťažiacim sa uskutočnilo v auditóriu lýcea.
20. júna 2009 sa v rámci Sviatku kultúry a vzájomnosti karpatských Nemcov uskutočnili o 1000 h.
ekumenické Služby Božie v drevenom artikulárnom kostole. Zvesťou slova Božieho nám poslúži Doc.
ThDr. Štefan Mordel, rímskokatolícky farár vo Vysokých Tatrách a Doc. ThDr. Ján Grešo, evanjelický
farár v Bratislave.
20. júna 2009 v nádeji vzkriesenia a večného života sme sa rozlúčili v novom evanjelickom kostole
s bratom farárom Jánom Bartkom, ktorého Pán života a smrti povolal na večnosť vo veku nedožitých 93
rokov.
20. júna 2009 sa uskutočnil v drevenom artikulárnom kostole galakoncert populárnej slovenskej
formácie z Bratislavy: FRAGILE. Táto mimoriadne úspešná 8- členná zostava známych hercov
a muzikálových spevákov pod vedením Branislava Kostku sa venuje interpretácii známych svetových
hitov a černošských spirituálov, gospelov v zaujímavých á cappella aranžmánoch, ktoré nám na tomto
koncerte predviedli.
4. júla 2009 sa popoludní v našom cirkevnom zbore uskutočnilo stretnutie Modlitebného spoločenstva
Tatranského seniorátu, ktoré viedol brat Ing. Mikuláš Lipták. Na stretnutí boli predstavené štyri knihy.
Brat farár Libor Bednár predstavil svoju zbierku kázní: Dvanásť do tucta. S Doc. ThDr. Jánom Grešom
sme sa mali možnosť zoznámiť prostredníctvom knihy: Tvorivá sila nádeje. Je to zbierka kázní určená
do diakonického prostredia. Brat farár Ján Havíra, ktorý pôsobil dlhé roky v Cirkevnom zbore Levoča,
kde sa venoval zborovým i cirkevným dejinám, napísal knihu: Na hradbách evanjelického Siona
a okrem toho nám bola predstavená kniha modlitieb Keď chýbajú slová.
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4. júla 2009 Opera Šavol. Taký názov nieslo nové dielo hudobného skladateľa Víťazoslava Kubičku,
ktoré malo premiéru v drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku. Táto opera v Kežmarku zaznela
v honosnom hudobnom prevedení, pretože ju sprevádzala Štátna filharmónia Košice pod vedením
dirigenta Adriána Kokoša.
10. – 12. júla 2009 náš cirkevný zbor navštívili bratia a sestry z partnerského cirkevného zboru Praha –
Kobylisy z Českobratské církve evangelické. Celú sobotu strávili v Kežmarku. Urobili sme im prehliadku
našich kostolov spolu s lyceálnou knižnicou, počas ktorej sa mali možnosť zoznámiť s históriou nášho
cirkevného zboru. V nedeľu sme sa s nimi stretli na bohoslužbách v drevenom artikulárnom kostole, kde
brat farár Miroslav Erdinger nám poslúžil zvesťou slova Božieho a k pozdravom sa pridal aj brat farár
Miloš Rejchrt, ktorý nás pozdravil v mene celej Českobratskej církve evangelické ako námestník
synodného seniora.
11. júla 2009 v novom evanjelickom kostole sa uskutočnil organový koncert. Za organom sa nám
predstavil hlavný organista katedrály v Kolíne nad Rýnom Ulrich Brüggemann.
29. júla – 3. augusta 2009 sme sa zúčastnili mládežníckeho výletu v Prahe. Výlet bol zameraný na
spoznávanie pamiatok reformačnej Prahy, ale aj na duchovné vzdelávanie prostredníctvom večerných
tém či krátkych raňajších zamyslení. Útočisko sme našli u nášho partnerského zboru Českobratské
církve evangelické Praha-Kobylisy, kde nás už očakávali, milo privítali a po dlhej ceste i zaopatrili naše
hladné žalúdky. Brat farár Miroslav Erdinger pri večeri v mene cirkevného zboru nás všetkých čo
najsrdečnejšie privítal.
31. júla – 2. augusta 2009 sa uskutočnili Dištriktuálne dni Východného dištriktu. Aj z nášho cirkevného
zboru sa v sobotu tohto podujatia zúčastnilo okolo dvadsať ľudí. Tohtoročné dištriktuálne dni sa niesli
v duchu slov: Nože postavme si hradby Jeruzalema.
10. augusta 2009 sa v drevenom artikulárnom kostole uskutočnil koncert starej kežmarskej hudby. Pre
cirkevný zbor bol tento koncert výnimočný tým, že na ňom odzneli skladby kežmarských autorov
z archívnych zbierok Lyceálnej knižnice v Kežmarku, ktoré upravil náš zborový kantor a absolvent
Vysokej školy muzických umení v Bratislave Peter Duchnický. K interpretácii jednotlivých diel si pozval
svojich spolužiakov: Michala Paľku – píšťalky a fujara a Daniela Hericha – husle.
12. augusta 2009 v drevenom artikulárnom kostole sa uskutočnil koncert formácie DELIKE TRIO. Je to
vychádzajúca slovenská alternatívna kapela, ktorá sa v Kežmarku prezentovala po prvýkrát veľmi
zaujímavou hudbou. Bola to spleť džezu , popu, folklóru, klasiky a mnohých iných štýlov, obklopujúcich
nás v každodennom živote. Na záver sa prezentovali aj improvizáciou piesne z Evanjelického spevníka
č. 605: Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme.
16. augusta 2009 Pravidelne na Kajúcu nedeľu sa stretávame v zborovej miestnosti s našimi
dôchodcami a pri tejto príležitosti je im prislúžená aj sviatosť Večere Pánovej. Nebolo tomu inak ani
tohto roku a naše sestry zo zborovej diakonie ochotne a s láskou zorganizovali toto stretnutie.
4. septembra 2009 v drevenom artikulárnom kostole sa uskutočnil koncert Jaroslava Nohavicu
v spolupráci so žilinskou Agentúrou G-ART s. r. o., ktorý je slovenskému publiku známy z rokov nežnej
revolúcie, a to piesňami poukazujúcimi na nedemokratický spôsob vládnutia komunistov považujúcich
vieru v Boha za prežitok určený k likvidácii. Na samom začiatku tohto koncertu sa Jaroslav Nohavica
poďakoval miestnemu cirkevnému zboru za možnosť vystúpiť v drevenom artikulárnom kostole. Počas
koncertu sa vyznal i z lásky k Jurajovi Tranovskému, ktorý pre evanjelickú cirkev má nezastupiteľné
miesto, pretože v roku 1636 vydal v Levoči v Brewerovej tlačiarni Citharu Sanctorum (tzv. Tranoscius –
spevník duchovných piesní).
6. septembra 2009 na 13. nedeľu po Sv. Trojici sme v drevenom artikulárnom kostole slávnostne
otvorili nový školský rok 2009/2010. Počas bohoslužieb sa nám predstavili deti zaspievaním piesne:
Poď k Ježišovi, poď ešte dnes a zarecitovaním básne od Milana Rúfusa: Večerné rozjímanie pred
cestou do školy. Domáci brat farár sa prihovoril k deťom, rodičom i učiteľom na základe textu z proroka
Jeremiáša 23,29, kde prorokovi Pán Boh hovorí: „Či nie je moje slovo ako oheň – znie výrok
Hospodinov – a ako kladivo, ktoré rozráža skalu?“ Tvrdosť ľudského srdca brat farár ilustroval na
kameni.
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15. septembra 2009 sa v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Levoča uskutočnil Deň Tatranského
seniorátu, ktorého sa zúčastnili niektorí členovia i z nášho cirkevného zboru. Toto stretnutie
poukazovalo na to, akým spôsobom dnešný svet má vplyv na rodinu a čo všetko zo sveta dokáže
ovplyvniť naše rodiny.
22. septembra 2009 v rámci 39. ročníka Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola sa
uskutočnil v drevenom artikulárnom a novom kostole organový koncert. Tento festival sa konal pod
záštitou ministra kultúry SR, primátora mesta Košíc s finančnou podporou mesta Košice a Ministerstva
kultúry. V interpretácii Pavla Kohouta (Česká republika) nám zazneli diela od J. S. Bacha, C. Francka,
P. Ebena, J. Grešáka, M. Duprého.
26. septembra 2009 sa uskutočnil v drevenom artikulárnom kostole gospelový koncert svetoznámej
americkej speváčky juhoafrického pôvodu Nicole J. McCloud, ktorý mal premiéru v evanjelickom
kostole v Modre.
27. septembra 2009 náš cirkevný zbor navštívil spevokol z Cirkevného zboru ECAV na Slovensku
Martin. Pod vedením Márie Hroboňovej sa nám v drevenom artikulárnom kostole predstavili slovom
i duchovnou piesňou. Toto ich vystúpenie bolo veľmi príjemné a duchovne povzbudzujúce.
3. októbra 2009 domáci cirkevný zbor pre priaznivcov a nadšencov tatranskej turistiky zorganizoval
malú túru na Skalnaté pleso s prehliadkou observatória, ktorej sa zúčastnilo 14 členov cirkevného
zboru. Cestou na Skalnaté pleso sme sa na chvíľu zastavili na Hrebienku a v Rainerovej chate.
7. októbra 2009 sa uskutočnil v budove Evanjelického lýcea v Kežmarku odborný seminár na tému:
Ochrana drevených kostolov a skúsenosti z praxe v Nórsku. Tento seminár sa zorganizoval v spolupráci
s Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky v Bratislave, Krajským pamiatkovým úradom v Žiline a pod
záštitou Direktoriátu pre kultúrne dedičstvo Nórskeho kráľovstva.
10. októbra 2009 dvaja konfirmandi a tri dievčatá po konfirmácii sa zúčastnili KonfiDňa Tatranského
seniorátu v Cirkevnom zbore Poprad. Tento KonfiDeň bol venovaný histórii našej cirkvi a niesol názov:
Po stopách našich otcov.
20. októbra 2009 sa v auditóriu lýcea uskutočnil odborný seminár k 740. výročiu udelenia mestských
práv mestu Kežmarok, ktoré zorganizovalo miestne Múzeum Kežmarok pod vedením riaditeľky Mgr.
Eriky Cintulovej v spolupráci s mestom Kežmarok a cirkevným zborom. K téme: Kežmarok vo vývine
storočí odznelo sedem príspevkov v podaní spišských historikov.
31. októbra 2009 boli z nášho cirkevného zboru odvysielané v priamom prenose Slovenskou televíziou
slávnostné služby Božie pri príležitosti pamiatky reformácie. Na úvod prítomných i televíznych divákov
privítal domáci brat farár Roman Porubän. Zvesťou slova Božieho na text zo Skutkov apoštolských 9,19 poslúžil dôstojný brat biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku Mgr. Slavomír Sabol.
Liturgovali Ľubica Sobanská – zborová farárka z CZ Slovenská Ves, Mária Kováčová – zborová farárka
z CZ Podolínec a Martin Fečko – zborový farár z CZ Spišská Belá. Do programu bohoslužieb sa zapojil i
zborový spevokol a hudobná skupina DELIKE. V rámci bohoslužieb bolo odprezentované literárnohudobné pásmo: Reformácia a Kežmarok, ktoré zostavila PhDr. Nora Baráthová.
6. decembra 2009 v zborovej miestnosti sa uskutočnilo stretnutie dôchodcov aj s prislúžením Večere
Pánovej. Pekným spestrením tohto stretnutia bolo vystúpenie Kataríny Krempaskej na zobcovej flaute,
ktorá zahrala rôzne vianočné koledy.
7. – 11. decembra 2009 sa uskutočnil v našom cirkevnom zbore každý večer o 1800 h v auditóriu lýcea
adventný modlitebný týždeň, ktorý bol venovaný knihe proroka Malachiáša. Zamysleniami nad touto
knihou nám poslúžia bratia farári a sestry farárky z Tatranského seniorátu.
19. decembra 2009 o 1500 h sa v gréckokatolíckom kostole v Kežmarku uskutočnili Spišské Vianoce.
V programe vystúpili deti z Karpatskonemeckého spolku, rómske deti zo Strání pod Tatrami, spevokoly
Gréckokatolíckej cirkvi a Evanjelickej cirkvi a. v. Prítomným sa prihovoria miestni farári.
20. decembra 2009 v auditóriu lýcea sa uskutočnila vianočná besiedka s programom detí
navštevujúcich hodiny náboženskej výchovy a detskej besiedky. Svojím programom nám deti priblížili
obsah Vianoc.
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20. decembra 2009 zborová diakonia pozdravila pred blížiacimi sa vianočnými sviatkami obyvateľov
Domova dôchodcov Náruč milým darčekom. Deti im pripravili krátke pásmo pozostávajúce z vianočných
básní, scénky a piesne.
31. decembra 2009 sa dorastenci a mládež stretli na silvestrovskom večere v zborovej miestnosti, ktorý
spoločne prežili.
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. Na biskupskom úrade VD ECAV na Slovensku som členom
Revíznej komisie VD, členom Muzeálnej rady VD a jedným spomedzi sudcov Dištriktuálneho súdu.
18. januára 2009 zvesťou slova Božieho som poslúžil v Liptovskej Kokave pri príležitosti 80. výročia
pamiatky posvätenia kostola.
26. januára 2009 jednanie so starostkou obce Tvarožná o ďalšom využití farskej budovy.
2. februára 2009 stretnutie s gréckokatolíckym farárom zo Žakoviec – ohľadom možnosti odpredaja
kostola.
14. februára 2009 Martin – Biblická škola, školenie k misijnému podujatiu ProChrist 2009.
19. februára 2009 Svit – príprava pôstnych kázní.
20. februára 2009 Švábovce – dištriktuálna konferencia farárov Východného dištriktu.
24. februára 2009 slávnostne som prevzal v Bratislave z rúk ministra kultúry SR Mareka Maďariča
certifikát o zápise Dreveného artikulárneho kostola do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného
dedičstva UNESCO.
25. februára 2009 Bratislava, Ministerstvo hospodárstva SR – jednanie o možnostiach čerpania
finančných prostriedkov z projektu INTEREG IVC.
22. apríla 2009 Martin, Národná knižnica – reštaurátorské ateliéry, prevzatie kníh.
24. apríla 2009 Liptovský Mikuláš – Valné zhromaždenie a. s. Tranoscius.
26. apríla 2009 predsedníctvo cirkevného zboru (Roman Porubän – zborový farár a Ernest Chritz –
zborový dozorca) sa zúčastnilo zasadnutia predsedníctiev cirkevných zborov Tatranského seniorátu,
ktoré sa uskutočnilo v Gerlachove. Téma tohto zasadnutia bola: Zmena štruktúry Evanjelickej cirkvi a. v.
na Slovensku.
28. apríla 2009 náš cirkevný zbor navštívil riaditeľ sekcie pre podnikanie poisťovne ALIANZ Milan
Holinďák. Prezrel si lyceálnu knižnicu i oba naše kostoly. Popri tom sa zoznámil s históriou vzniku
miestneho cirkevného zboru i samotnej lyceálnej knižnice a školy, na ktorej študovali významné
osobnosti slovenského kultúrneho i národného života.
30. mája 2009 Prešov, Dištriktuálny konvent.
14. júna 2009 Hronsek, Deň zvolenského seniorátu – prednáška: Šopronský snem a artikulárne kostoly.
13. júla 2009 Prešov, VÚC – podpísanie zmlúv o prevode majetku pod baštou na mestskom opevnení.
10. augusta 2009 Múzeum Kežmarok, preberanie inventáru lyceálnej knižnice.
23. augusta 2009 zvesťou slova Božieho som poslúžil v CZ Liptovská Kokava.
30. augusta 2009 zvesťou slova Božieho som poslúžil v CZ Liptovská Kokava.
13. septembra 2009 zvesťou slova Božieho som poslúžil v CZ Liptovská Kokava.
27. septembra 2009 zvesťou slova Božieho som poslúžil v CZ Spišská Belá.
8. októbra 2009 zúčastnil som sa teologickej konferencie v Liptovskom Jáne.
20. októbra 2009 zúčasnil som sa slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok
pri 740. výročí udelenia mestských práv, na ktorom som si prevzal plaketu mesta Kežmarok za
duchovný rozvoj a zachovanie kultúrneho a historického dedičstva.
c) Modlitebné spoločenstvo
Náš nebeský Otec je Boh a nevie klamať, 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
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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... a stále je za čo sa modliť.
Okrem toho sa stretávame ku modlitbám aj každý pondelok u sestry Jany Liptákovej, mojej
mamky – večer o 19.00, v lete až o 20.00 na adrese Krvavé pole 28 – neďaleko pošty. Tam nás býva
viac – väčšinou 5-10, spievame si a čítame podľa spravodaja Modlitebného spoločenstva ECAV –
štvrťročníka MoSt. Máme sa úprimne radi, môžeme sa zhovárať celkom otvorene, a preto je nám spolu
dobre. A Pán Boh nám pomáha rozumieť Jeho Slovu a vôli...
Okrem toho sa dva až trikrát do roka stretávame aj na seniorátnom stretnutí Modlitebného
spoločenstva. V roku 2009 to bolo 15.2. v SNV, kde sme si hovorili o osobnom prebudení a ProChriste.
Potom bolo 4.júla u nás v Kežmarku, v študovni lýcea. Koncom augusta bola v Liptovskom Hrádku
výročná konferencia MoS, už 20. 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
d) Zborový list
I v tomto roku sa nám podarilo vydať zborový list 3-krát. Bolo to na Veľkú noc, Pamiatku reformácie
a Vianoce. Som rád, že redakčná rada zodpovedne pristupuje k zostavovaniu a celej koncepcii Zborového
listu, ktorý sa tak stáva jednou z misijných aktivít aj za hranicami cirkevného zboru. Redakčnú radu
zborového listu tvoria: Nora Baráthová, Slávka Jankurová, Barbora Kaprálová, Oľga Kormanová, Mikuláš
Lipták, Roman Porubän a Jaroslav Šleboda. V mene cirkevného zboru im prajem, aby v tomto diele im Pán
Boh dával dostatok múdrosti, trpezlivosti a dobrých nápadov, ktoré by budovali cirkevný zbor.
Finančná otázka, často kritizovaná v minulých obdobiach, sa v uplynulom roku mierne zlepšila. To
znamená, že viacej ľudí vo svojich milodaroch pamätalo na náklady spojené s vydávaním Zborového listu.
Hoci zborový list dostaneme pri východe z kostola zadarmo, cena jedného výtlačku, záleží to podľa veľkosti
nákladu, sa pohybuje okolo 1,30 €.
Všetkým tvorcom zborového listu a prispievateľom chcem sa srdečne poďakovať a popriať im veľa
Božej múdrosti, ktorú by mohli i naďalej sprostredkovávať touto formou.
e) www stránka (www.ecavkk.sk)
Počas celého roka 2009 bola v prevádzke webová stránka cirkevného zboru, o ktorú sa staral
Miroslav Božek, za čo mu srdečne ďakujem. V minulom roku opäť zmenila svoju grafickú štruktúru. Táto
stránka sa pravidelne aktualizuje každý týždeň, kde si môžete prečítať oznamy na daný týždeň, nedeľné
kázne či oboznámiť sa s akciami plánovanými do budúcnosti. Bohaté informácie tam nájdu aj turisti či
cestovné kancelárie. V uplynulom roku sme zaznamenali 6.642 prístupov (Stav počítadla k 31. decembru
2009: 16.872 prístupov), čo v priemere predstavuje, že za jeden deň si na našu stránku kliklo 18 ľudí.
Stránka je najviac navštevovaná zo Slovenska 61%, USA 15,7%, Holandska 3,75%, Česká
republika 2,64%, Ruská federácia 0,88%, Austrália 0,74%, Rakúsko 0,47%, Švédsko 0,45%, Poľsko 0,41%,
Nemecko 0,28%, Veľká Británia 0,24%, Čína 0,14%. Najviac navštevované sekcie na webovej stránke sú
videá, kázne, história dreveného a nového kostola, edičná činnosť, oznamy a fotografie. V uplynulom roku
bolo z našej stránky prenesených 1765,284 GB dát.
f) Cvičenie pre ženy
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Cvičenie žien v cirkevnom zbore sa uskutočňuje pravidelne v období od septembra do júna.
V uplynulom roku sa ženy stretávali v utorok o 1800 h. pod vedením Alžbety Vaverčákovej.
Cvičenia sa začínajú krátkou modlitbou a sú zamerané na posilňovanie celého tela.
Prihlásených je 18 žien, z ktorých sa v priemere zúčastňuje 15 žien. Po cvičení sa ženy stretávajú
v lýceu na krátkom posedení pri čaji. V júni 2009 sa uskutočnilo posedenie, kde cvičenky sa poďakovali
cvičiteľke a odovzdali jej malý darček. Aj v predvianočnom období po skončení cvičenia pri posedení si
cvičenky odovzdali navzájom malé vianočné darčeky. Radi by sme medzi sebou privítali aj nové
účastníčky, a tak posilnili nielen svoje telo, ale aj ducha a naše spoločenstvo.
Správu pripravila: Alžbeta Vaverčáková
g) Spevokol
Zborový spevokol sa v roku 2009 pravidelne stretával každú stredu o 18 00 h v auditóriu lýcea
pod vedením brata farára Romana Porubäna. Každá skúška sa začínala krátkym zamyslením nad
Božím slovom a modlitbou, ktorú si pravidelne pripravujú niektorí členovia zborového spevokolu (M.
Lipták, E. Chritz, S. Jankurová, E. Ciriaková, V. Mašlonková, J. Bachleda). Potom pokračujeme
hlasovou rozcvičkou, opakovaním starých a nácvikom nových piesní.
Počas roka svoju prácu spevokol prezentoval 25 vystúpeniami. Som rád, že členovia spevokolu
si nájdu čas a prichádzajú svojím spevom obohatiť sobáše, no rovnako potešiť i smútiacich pri
rozlúčkach so svojimi blízkymi.
Počet aktívnych členov spevokolu je 26. Chcem sa poďakovať všetkým členom spevokolu za
ich ochotu a trpezlivosť pri nacvičovaní piesní a zároveň za čas, ktorý tomu venujú. No medzi nás
chcem pozvať aj nových členov, ktorí by túto službu vykonávali s láskou v službe evanjelia Ježiša
Krista. Akútne potrebujeme chlapov do tenoru.
V uplynulom roku sa nám podarilo nacvičiť niektoré veľmi náročné skladby, za čo patrí
poďakovanie všetkým členom zborového spevokolu. Bez pravidelnosti by sa nám to nepodarilo.
A myslím si, že túto skutočnosť si všetci uvedomujú. Sú piesne, ktoré nám dajú poriadne zabrať a trvá
nám niekoľko mesiacov, kým ich nacvičíme. O to viacej sa tešíme, keď počujeme, ako pieseň niekoho
oslovila alebo sa mu zapáčila. To je najväčšia odmena, akú môžeme dostať. Vtedy človek vie, že to čo
robí, má zmysel.
Tabuľka aktivít zborového spevokolu
BOHOSLUŽBY V KEŽMARKU:
01. 01. 2009
15. 03. 2009
09. 04. 2009
10. 04. 2009
12. 04. 2009
10. 05. 2009
17. 05. 2009
30. 05. 2009
13. 06. 2009
11. 10. 2009
31. 10. 2009

-

Nový rok
3. nedeľa pôstna
Zelený štvrtok
Veľký Piatok
Veľkonočná nedeľa
4. nedeľa po Veľkej noci
Konfirmácia
1. slávnosť svätodušná
Zborový deň
Poďakovanie za úrody zeme
Pamiatka reformácie

INÉ

A K C I E:

13. 12. 2009 −
19. 12. 2009 −

300. výročie Kežmarských
mučeníkov
Spišské Vianoce

P O H R E B Y:
08. 01. 2009
27. 03. 2009
14. 04. 2009
17. 06. 2009
18. 10. 2009

S O B Á Š E:
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−
−
−
−
−

Vojtech Wagner
Imrich Beťko
Margita Weidnerová
Ján Bartko
Jaroslav Božoň

13. 12. 2009
24. 12. 2009
25. 12. 2009
31. 12. 2009

-

3. nedeľa adventná
Štedrý večer
1. sviatok vianočný
Silvester

25. 07. 2009 Sivabalasingham Subaharam
Denisa Dravecká
08. 08. 2009 Patrik Charles Salignat
Jana Králová
15. 09. 2009 Radoslav Pavelka
Ivana Jasenovcová

4. Práca výchovná
a) Náboženská výchova
Deti na vyučovanie náboženstva aj v minulom roku chodili do lýcea. 1. – 4. ročník sa stretával
vo štvrtok a viedla ho pani učiteľka Mária Šimanská. 5. – 8. ročník sa stretával v stredu a 9. ročník
vo štvrtok. Vyučovanie viedol Roman Porubän, zborový farár.
Počas celého roka 2009 sa náboženská výchova pre Gymnázium P. O. Hviezdoslava a
Hotelovú akadémiu uskutočňovala v budove lýcea, kde žiaci prichádzali do konca júna v stredu na nultú
hodinu o 700 h. a od septembra vo štvrtok o 1415 h. V prvom polroku školského roka 2009/2010
navštevujú z Gymnázia P. O. Hviezdoslava náboženskú výchovu 3 žiaci. Z Hotelovej akadémie
nenavštevuje v tomto školskom roku náboženskú výchovu ani jeden žiak.
Vyučovanie náboženstva v Ľubici prebieha v utorok, ktoré vedie brat farár Roman Porubän.
Prvý stupeň navštevujú ôsmi žiaci a preberajú učivo podľa učebnice Pramienok doplnené pracovnými
listami Učiň ma, Bože, svetielkom. Druhý stupeň preberá témy podľa učebnice evanjelického
náboženstva Biblia a jej zvesť, určenej pre šiesty ročník základných škôl. Na druhom stupni sa
náboženskej výchovy zúčastňuje deväť detí.
V školskom roku 2009/2010 sa náboženská výchova na základných školách začala klasifikovať.
Tu chcem upozorniť rodičov, aby kontrolovali svoje deti, či sa pripravujú na hodiny náboženskej výchovy
a či ich aj navštevujú, pretože neospravedlnené hodiny môžu mať za následok zníženú známku zo
správania, ako sa to stalo teraz na polroku v jednom prípade na Základnej škole Hradné námestie.
Nechcite potom po učiteľovi náboženstva, aby vykazoval žiaka na hodine náboženskej výchovy ako
prítomného, keď tam nebol.
b) Detské Služby Božie
Detské služby Božie /nedeľná besiedka/ sa z Božej milosti v roku 2009 konali takmer každú
nedeľu podľa vopred pripraveného rozpisu okrem 1. nedele v mesiaci a letných prázdnin, a to 28-krát.
DSB prebiehali počas hlavných služieb Božích v priestoroch budovy lýcea. DSB počas celého roka
viedli ses. Slávka Jankurová a Eva Ciriaková, od mesiaca september sa stali ochotnými pomocníčkami
dvojičky Kristína a Miroslava Božekové a Silvia Kratochwillová. Deti boli rozdelené do dvoch skupín
podľa veku, na tzv. malé (deti predškolského veku po 3. ročník ZŠ) a veľké deti (4. až 5. ročník ZŠ)
s priemerným počtom 6, oproti roku 2008 o 3 deti menej /MD-3,8, VD-2,4/. Podľa evidencie dochádzky
sa však DSB zúčastnilo aspoň raz v roku až 21 detí.
Začiatok DSB je spoločný pri piesňach a modlitbe, po ktorom sú pri dostatočnom počte deti
rozdelené do skupín. Z uvedeného dôvodu v roku 2009 pracovali deti v skupinách len 7-krát, 21-krát bol
program spoločný. Hlavným cieľom - náplňou DSB je výklad biblickej lekcie, ktorý je spojený
s mnohými aktivitami súvisiacimi s preberanou témou /kreslenie, vystrihovanie, vypracovávanie
pracovných listov, diskusie - rozhovory, hry, súťaže, pozeranie biblických DVD, ale aj nacvičovanie
programu na Deň matiek, na Vianočnú besiedku, výroba adventných vencov a pod./. V roku 2009
skupinka „malých detí“ preberala lekcie, pri ktorých boli použité materiály z Detskej misie s názvom
„Poznanie Krista (Knowing Christ)“ – príbehy zo života Pána Ježiša Krista, jednotlivé prosby modlitby
Pánovej. Skupinka „veľkých detí“ pokračovala v štúdiu 2. a 4. knihy Mojžišovej, pri ktorom boli použité
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materiály pripravené Sekciou práce s deťmi vnútornej misie ECAV s názvom „Život Izraela – Cesta za
Pánom Ježišom 1. ročník“.
Správu vypracovala: Eva Ciriaková
c) Práca s dorastom a mládežou:
Kežmarský evanjelický dorast sa stretával nepravidelne v sobotu o 1400 h. v priestoroch
telocvične gymnázia P. O. Hviezdoslava. Počas letných prázdnin dorast nebýval. Dorastenci sa
stretávali pri loptových hrách: volejbal, basketbal a futbal. Okrem klasických stretnutí mali možnosť sa
zúčastniť v minulom roku Konfidní, ktoré organizuje Medzinárodné mládežnícke centrum Ichthys vo
Veľkom Slavkove. Na jar sme sa zúčastnili TalentFestu, ktorý sa konal v Spišskej Novej Vsi a počas
letných prázdnin sa niektorí dorastenci spolu s mládežníkmi prihlásili na výlet do Prahy. Tu sme
spoznávali pamiatky reformačnej Prahy a oboznamovali sa s históriou luteránstva v Čechách. Veľmi
milo a srdečne nás prijal náš partnerský cirkevný zbor Českobratskej církvi evangelickej Praha –
Kobylisy. Záver roka spoločne ukončili silvestrovskou párty v zborovej miestnosti.
Mládež sa pravidelne stretáva v piatok spolu s mužmi v telocvični Gymnázia P. O.
Hviezdoslava. Čo však chýba ako dorastu tak i mládeži sú systematické stretnutia, na ktorých by sa
vzdelávali v Božom slove. O túto časť akoby nebol záujem. A tak príležitostne využívame aspoň výlety
na oslovenie mladých ľudí prostredníctvom Božieho slova. V tomto roku plánujeme niekoľko spoločných
stretnutí mládeže, ktoré pre nás pripraví Medzinárodné mládežnícke centrum Ichthys v spolupráci
s niektorou inou mládežou seniorátu. Veríme, že to bude povzbudením pre našich mladých a zároveň
ich to bude viesť k zodpovednosti.

5. Hospodárenie cirkevného zboru za rok 2009
Aj keď sa v tomto roku najčastejšie spomínalo slovo hospodárska kríza, lepšie povedané
svetová hospodárska kríza, skúsme sa z pohľadu hospodárenia nášho zboru pozrieť, aký dopad mala
na náš rozpočet, ako a či nás vôbec zasiahla. Po prečítaní celej tejto správy a jej podrobnom
zhodnotení môžeme s vďačnosťou voči nášmu Pánovi konštatovať, že nás určite nezasiahla tak ako
iných. V roku 2009 z návrhu plánovaných úloh sa nám niektoré nepodarilo splniť pre opodstatnené
prekážky. No práce, ktoré boli urobené mimo plánu, to určite prevyšujú. I naďalej je problém dostať sa
do dvoch bytových jednotiek v Ľubici (exekúcia), preto ani ich naplánovaná rekonštrukcia sa
neuskutočnila. Namiesto toho sa vykonali ďalšie rekonštrukčné práce na objekte Hotelovej akadémie
a druhom bytovom dome v Ľubici. Taktiež nebola vykonaná oprava organa vo Veľkej Lomnici a oprava
atiky na objekte Cultus v Ľubici.
Práce ktoré boli uskutočnené v roku 2009:
Kežmarok
Gymnázium
- Z dôvodu odvodňovacích prác na objekte lýcea sme museli odpojiť resp. skrátiť rozvod kúrenia
vo vykurovacom kanáli, ktorý pôvodne slúžil aj na vykurovanie lýcea.
Základná umelecká škola
- Značne poškodenú strešnú krytinu, ktorá bola na 70% plochy skorodovaná, bolo potrebné
najprv obrúsiť a očistiť, poškodenú časť strechy opatriť penetračným antikoróznym náterom.
Následne sa celá strecha najprv natrela základným syntetickým náterom, na ktorý sa urobil
vrchný emailový náter. Práce boli uskutočnené koncom mája a začiatkom júna.
Drevený kostol
- Začiatkom septembra pracovníci Oblastného reštaurátorského ateliéru Levoča pokračovali v
reštaurovaní malieb na parapete chlapčenského chóru, práce boli ukončené koncom októbra.
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-

Pravidelná revízia elektroinštalácie a bleskozvodov, požiarnej signalizácie, zabezpečovacieho
systému, hasiacich prístrojov a oprava osvetlenia.
Oprava poškodených dažďových žľabov a zvodov, kompletné prečistenie dažďovej kanalizácie.

Lýceum
- Získaním finančných prostriedkov z grantového systému MK SR sme začali s opravou fasády.
Samotné práce začali v polovici septembra. Z dôvodu časovej tiesne súbežne s odvodňovaním
objektu sa začalo aj s opravou fasády a výmenou okien zo severovýchodnej strany. Odvodnil
sa celý objekt, odstránili sa staré omietky sokla po obvode budovy a na uvedenej stene. Po
odstránení omietok a nanesení sanačného špricu sa začalo s výmenou okien. Po ich osadení
bola urobená nová sanačná omietka do výšky hornej úrovne prízemných okien. Na zvyšnú
časť bola nanesená hrubá omietka. Osadené boli vonkajšie a vnútorné parapety, urobili sa
vnútorné vysprávky okolo okien. Pre postupne zhoršujúce sa klimatické podmienky boli práce
prerušené, nakoľko nová navrhnutá technológia postupu prác pri sanácii vlhkosti z muriva
a povrchovej úpravy omietok to nedovoľuje. Práce budú pokračovať v roku 2010, len čo to
poveternostné podmienky dovolia.
- Pravidelná revízia požiarnej signalizácie, zabezpečovacieho systému, hasiacich prístrojov.
Hotelová akadémia
- Aj na tomto objekte bola strecha poškodená koróziou, no len v rozsahu 30% celkovej plochy.
Obdobne aj tu boli práce uskutočnené tak ako na základnej umeleckej škole, a to počas prvého
májového týždňa.
- Pokračovali sme vo výmene ďalších nefunkčných vykurovacích telies (gamatiek) v triedach
a chodbách.
- Kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení na prízemí - WC chlapcov a 1. poschodí - WC
dievčat. Odstránili sa všetky staré dlažby, obklady stien, rozvody vody, kanalizácie a staré
sanitárne zariadenia. Po umiestnení nových rozvodov vody a kanalizácie sa urobili vysprávky
nerovných stien, v oboch zariadeniach sa urobili nové dlažby a obklady do výšky 2,5 metra. Po
stavebných prácach sa v oboch toaletách namontovali výlevky a niektoré nové sanitárne
zariadenia. Zvyšok stien sa opatril novou maľovkou a zárubne dverí novými nátermi. Práce boli
uskutočnené v mesiaci december.
Nový kostol
- Revízia zabezpečovacieho systému a hasiacich prístrojov.
- Aj keď z pohľadu ročného obdobia je december neskorý termín na práce vonku, predsa sme sa
len pustili do tak dlho plánovaných prác spojených s odvodnením sakristie. Za pomoci vyspelej
techniky sa nám podarilo práce uskutočniť v krátkom termíne, a to za necelý týždeň. Akurát sa
nestihli uložiť vegetačné dielce okolo sakristie a urobiť povrchová úprava terénu.
- Pre neustále premokanie podlahy z kamennej dlažby na premostení prechodu z veže na
strechu lode kostola, boli sme nútení pristúpiť k oprave. Postupne sa celá plocha najprv
obrúsila a očistila od nečistôt, po obvode sa namontoval odkvapový plech. Potom nastala
montáž tenkovrstvej stierkovej hmoty (Sikalastic 152) spevnenej minerálnou sieťkou, na ktorú
sa naniesol dvojnásobný finálny krycí náter zložený z akrylátovej hmoty (Sokrat st4).
- Oprava osvetlenia organového chóru.
Objekt fary
- Montáž zabezpečovacieho systému v objekte a oprava okna.
- Oprava osvetlenia v dvorovej časti a garáže.
- Aj na objekte fary nastal problém so zatekaním balkóna. Pred samotnou opravou bolo nutné
odstrániť starú dlažbu, očistiť povrch. Po oprave oplechovania a oprave výpustu vody zo žľabu
bola na povrch balkóna nanesená tekutá fólia – Murinex s textilnou sieťkou. Po jej zaschnutí sa
do lepidla uložila keramická dlažba,ktorá bola vyšpárovaná špárovacou hmotou. Stĺpy balkóna
boli obložené tenkou vrstvou polystyrénu a zasieťkované lepidlom. Spojovacie miesta boli
pretesnené polyuretanovým tmelom. Povrch stĺpikov bol upravený jemnou štukovou maltou
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a dvojnásobným penetračným náterom. Na vrch stĺpikov boli urobené kryty z lakoplastového
plechu.
Huncovce
Kostol
- V tomto objekte sme naplánovali výmenu všetkých okien v lodi kostola, keďže sú značne
poškodené a nefunkčné. Okná boli vyrobené, no ich výmena sa neuskutočnila z dôvodu zlých
klimatických podmienok. Všetky náklady spojené s výmenou boli uhradené. Výmena sa
uskutoční čo v najkratšom termíne, len čo sa zlepšia podmienky pre ich montáž.
Ľubica
Kostol
- Aj v tomto roku po zlepšení klimatických podmienok v kostole pracovníci Oblastného
reštavrátorského ateliéru Levoča pokračovali v reštavrovaní oltára a oltárnej architektúry. Práce
sa uskutočňovali počas celého letného obdobia s viacerými prestávkami. Reštavrátorské práce
boli ukončené koncom augusta. Je potrebné ešte dofinancovať reštavrátorské práce, ktoré boli
urobené.
Objekt Ľubica - gen. Svobodu 251
- V mesiaci november sa uskutočnila výmena ďalších okien na čelnej fasáde objektu a výmena
vnútorných parapiet. Urobené boli aj vnútorné vysprávky okolo okien. V mesiaci december bola
z fasády odstránená stará omietka a nepotrebné elektroinštalačné rozvody. Vyrobená bola aj
vchodová brána, no jej montáž sa uskutoční až po obnove celej fasády, ktorej oprava bude
pokračovať začiatkom tohto roka.
Byt – bytová jednotka
- Po vypracovaní štúdie na rekonštrukciu bytu Ing. arch. Neumannom a vypracovaní projektu na
rozšírenie plynofikácie v objekte, sa v mesiaci február začalo so samotnou opravou. Najprv sa
odstránili nepotrebné zariadenia z priestorov a z dôvodu lepšieho využitia bytu bolo nutné
niektoré priečky prebúrať a prestavať. Po týchto prácach nastúpili elektrikári, ktorí kompletne
zrekonštruovali elektroinštaláciu v celom byte vrátane prípojky, merania a istenia. Potom sa
zrekonštruovala prípojka vody, urobil sa nový vnútorný odpad, rozvod teplej a studenej vody,
nový rozvod kúrenia s novým vykurovacím kotlom. Doplnili sa vykurovacie telesá. Následne sa
vymenili okná, vchodové a interiérové dvere. V kúpeľni sa urobil nový obklad a dlažba,
namontovali nové sanitárne predmety a napojil nový elektrický bojler na ohrev vody. V celom
byte sa vyspravili omietky a urobil hygienický náter. Nakoľko uvedené priestory v byte sú
studené, na podlahu sa uložila tepelná izolácia, ktorá sa prekryla drevotrieskovou doskou. Na
povrch podláh v obytných priestoroch sa položila podlahovina z rigy, na zvyšné plochy sa
položilo PVC. Od septembra je byt prenajatý nájomcovi.
Veľká Lomnica
Objekt - byty
- Výmena okien a oprava kúrenia. Práce zabezpečoval nájomca.
Kostol
- Nakoľko starý mechanický pohon vežových hodín postupne strácal na funkčnosti, požiadali sme
firmu, ktorá sa touto činnosťou zaoberá, o posúdenie ich stavu, prípadne, aby určili výšku ceny
za jeho opravu. Po dôkladnej obhliadke firma konštatovala, že náročnosť opravy pôvodného
pohonu by finančne prevýšila nový modernejší elektrický pohon. A tak po zaslaní ponuky
a našom rozhodnutí o spôsobe odbíjania hodín, firma pristúpila k samotnej realizácii. Odpojil sa
starý systém pohonu a napojil nový. Chod celého systému vežových hodín riadia
mikroprocesorové hlavné hodiny, ktoré ovládajú podružný hodinový stroj a elektrické odbíjanie,
ktoré odbíja polhodinu a celé hodiny. Dnes s určitosťou môžeme povedať, že ukazovateľ času
týchto vežových hodín nemá v okolí konkurenciu čo sa týka presnosti, nakoľko presný čas a
22

automatickú zmenu letného času zabezpečuje prijímač rádiosignálu DCF. Celá prestavba bola
financovaná z rozpočtu obce, nakoľko hodiny slúžia verejnosti.

Rozpis nákladov na jednotlivé práce:
Objekt
Gymnázium
ZUŠ
Drevený
kostol

Kežmarok

Lýceum
Hotelová
akadémia
Nový kostol

Fara

Huncovce

Kostol

Popis vykonaných prác
Odpojenie rozvodu kúrenia k lýceu
Náter celej strechy
Reštaurovanie parapetu chlapčenského chóru
Oprava osvetlenia
Revízia elektroinštalácie, bleskozvodov a odstránenie závad
Oprava dažďových zvodov a žľabov
Reštaurovanie kníh a tlačí – knižnica
Výmena okien, vnútorné parapety a vysprávky, vonkajšie parapety
Odvodnenie celého objektu a sanácia vlhkosti muriva
Oprava omietok fasády (SV- strana)
Náter strechy
Výmena vykurovacích telies – gamatky 2.etapa
Generálna oprava WC – chlapci, dievčatá
Odvodnenie sakristie
Oprava osvetlenia organového chóru
Prechod z veže do strechy – montáž izolačnej krytiny
Zabezpečovací systém
Oprava okna – výmena skla
Oprava osvetlenia – dvor, garáž
Oprava balkóna – montáž izolácie

160,59
3451,00
28.696,00
54,22
398,82
85,80
5.200,00
16.876,74
23.786,36
7.659,40
3.184,00
7.050,00
16.654,24
3.642,11
22,82
928,20
1.479,19
41,65
117,43
1.293,00

Výroba a výmena okien

16.211,00

Kostol

Ľubica

Reštaurovanie oltára
Čelná fasáda - výmena vchodovej brány, okien
Byt. jednotky
- oprava fasády (odstránenie starej omietky)
Gen.Svobodu Bytová jednotka - oprava kúrenia a vodovodu
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- rozšírenie plynofikácie
- rekonštrukcia elektroinštalácie
- oprava omietok, podláh obkladov
Objekt – byty Výmena okien
Oprava kúrenia
Kostol
Vežové hodiny – rekonštrukcia pohonu hodín
SPOLU v €:

Veľká
Lomnica
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€

3.319,36
7.167,49
916,30
6.045,24
258,09
1.586,29
5.965,12
5.909,18
395,01
3.017,84
171.572,50

Cirkevný zbor mal počas roka v trvalom pracovnom pomere troch zamestnancov, z ktorých dvaja
pracovali na plný úväzok a jeden so skrátenou pracovnou dobou. Ďalej od 01.05. - 31.10.2009 pracovali
v knižnici traja pracovníci a jeden pracovník od 01.05. - 31.08.2009 prostredníctvom aktivačnej činnosti
formou dobrovoľníckej služby. Lesný hospodár pracoval počas roka na základe dohody o vykonaní
práce.
V roku 2009 na mzdu a odvody pracovníčke knižnice prispieval BÚ VD Prešov 30% a GBÚ
Bratislava 50% z celkových nákladov.
Prevádzkové a režijné náklady :
Náklady
Voda
Elektrická energia
Plyn
Telefón, internet
Inkaso
Poistenie
Služba ochrany
Požiarna ochrana
Dopravné náklady
Odvoz odpadu
Revízie
Drobné opravy
Ad. pomôcky
Mzdy
Odvody
Dane
Iné výdaje
Čistiace potreby
Poplatky
Stravné lístky
Známky
Poplatky za
Softvér
SPOLU v €:

Popis
všetky objekty
všetky objekty – okrem fary
všetky objekty – okrem fary
farský úrad a fara
fara / plyn, elektrika
budov, zákonné a havarijné auta
EZS - lýceum, drevený kostol a nový kostol
PO - požiarny technik
služobné auto, cestovné, auto – LH(lesný hospodár)
fara a lýceum
EZS,EPS, PO, elektrorevízie, bleskozvody
servis auta, opravy v objektoch
kanc. potreby, toner, kopírka
pracovníkov zboru, lesného hospodára
zdravotná poisťovňa, sociálna poisťovňa, úrazové
nehnuteľností
vecné a bohoslužobné
súdne, exekučné poplatky
príplatok zamestnávateľa 55%
poštovné , kolky
vedenie účtov, overovanie
ostatné služby
MRP – upgrade, SZM - doména

Technické a materiálové vybavenie:
Nákup
Kopírka - odpis
Notebook - lyceálna knižnica
Notebook - farský úrad
Vysávač - Ľubica kostol
Koberce - V. Lomnica kostol
Euro mincovník 2ks

€
0,00
716,76
759,00
83,41
150,00
102,25

€
958,35
4.639,87
7.807,97
1.349,84
2.737,97
1.926,97
90,10
195,25
999,07
74,18
1.033,56
497,16
859,30
15.860,14
4.901,34
1.672,90
241,77
97,38
175,23
1.129,36
322,42
204,07
61,69
248,89
48.084,78

Náklady pri rôznych príležitostiach:
Náklad
Akcie dorastu a mládeže
Seniorátny konvent
300. výročie kežmarských mučeníkov
Vianočná nádielka detí
Zborový deň
Opera Šavol – Slovenská filharmónia Košice
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€
2.775,01
449,09
164,96
80,35
139,92
2.300,00

Nerezový hrniec – kuchynka

Spolu náklad v €:

45,60

1.857,02

740. výročie udelenie mestských práv - seminár
Akcie zboru – občerstvenia a kytice pri rôznych
príležitostiach (koncerty, opera, návštevy v zbore,
zasadnutia, životné jubileá, materiál na
zabezpečenie akcií)
Spolu náklad v €:

150,00
448,02

6.507,35

Lesné hospodárenie:
Každoročne hospodárenie na lesnom majetku pokračuje podľa platného hospodárskeho plánu.
No od začiatku roka 2009 začal platiť už nový LHP platný na ďalšie obdobie. Zároveň v tomto roku bola
12. mája vykonaná kontrola na dodržiavanie lesných hospodárskych plánov. Kontrola bola zameraná na
dodržiavanie administratívnej evidencie LHP po 10 rokoch platnosti (1999 – 2008), ako aj ostatných
dokladov súvisiacich s hospodárením lesa. Fyzická kontrola bola vykonaná na lesných porastoch
o výmere 43,38ha v lokalite Strážky LHC Spišská Belá - civil. Kontrolu bolo zistené, že evidencia (LHE)
je vedená v zmysle vyhlášky č. 31a platnej legislatívy zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších
predpisov o lesoch. Subjekt hospodáril v zmysle platného LHP, úmyselná ťažba jednotlivých etáp
nebola prekročená, výchovné ťažby vykonané podľa predpisu LHP, zalesňovanie vykonané v zákonnej
lehote, odborné obhospodarovanie lesa bolo zabezpečené prostredníctvom lesného hospodára.
Nedostatky na vonkajšej pochôdzke neboli zistené. Tejto kontroly som sa zúčastnil spolu s naším
lesným hospodárom Ing. Petrom Paterom. Za štátnu správu lesného hospodárenia sa kontroly
zúčastnili Ing. Vladislav Szczurek – odborný radca KLÚ Prešov a Juraj Kulik – prednosta OLÚ
Kežmarok.
V LHC Spišská Belá – lokalite Strážky, kat. území Kežmarok bola vykonaná ťažba dreva v
poraste 392 a 393. Celkom bolo vyťažených 67,90 m3 drevnej hmoty a v samovýrobe palivového dreva
bolo spracovaných 21,50 m3 drevnej hmoty. Šlo predovšetkým o vývraty a drevo napadnuté podkôrnym
hmyzom. Drevo po spracovaní bolo priblížené na skládku a v celom rozsahu hneď odpredané. Príjem
za odpredané drevo predstavuje čiastku 2007,22 €. Z ťažobných plôch sa následne odpratala haluzina.
V mesiaci august sa v poraste 394 30, 390 30 a 391 30 celoplošne vyžínali plochy okolo mladých
stromčekov od buriny a krovia na výmere 4,00 ha a v mesiaci október sa na uvedenej ploche urobil
ochranný náter vrcholcov stromčekov cervakolom proti obhryzu lesnou zverou. V jarných mesiacoch v
rámci pestovateľskej činnosti boli zalesnené nasledovné plochy: porast 394 30 o výmere 0,80 ha, porast
393 o výmere 0,10 ha a porast 391 30 o výmere 0,06 ha. Vysadených bolo 1300 ks smreka
obyčajného, 1000 ks borovice lesnej a 4000 ks buka lesného.
V LHC Vysoké Tatry, katastrálnom území Tatranská Lomnica – lokalite Pod Fľakom bola
v poraste 1408 vykonaná obnovná ťažba v objeme 200,29 m3 drevnej hmoty
a v samovýrobe
3
spracovanie 11,52 m palivového dreva. Z ťažobných plôch uvedeného porastu bola taktiež odprataná
haluzina a upravená cesta. Iná činnosť v tejto lokalite nebola vykonávaná.
Jednotlivé náklady na pestovateľskú a lesnú činnosť v oboch LHC boli nasledovné:
-

ťažba, približovanie a spracovanie dreva
upratovanie haluziny
úprava lesnej cesty
vyžínanie plôch
zalesňovanie
nákup sadeníc

4. 006,76 €
624,36 €
50,00 €
950,80 €
1 .463,85 €
979,99 €
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- ochranný náter porastov
Spolu náklad:

412,00 €
8. 487,76 €

Výnos spolu za oba LHC

8. 726,73 €

Hospodárenie na lesnom majetku v správe zboru bude pokračovať podľa predloženého plánu
hospodárenia v ťažobnej a pestovateľskej činnosti na rok 2010 nasledovne:

LHC – Spišská Belá - lokalita Strážky
Ťažobná činnosť - predpokladaná ťažba 535 m3 drevnej hmoty (podkôrny hmyz, vietor)
Pestovateľská činnosť
- zalesňovanie na výmere
1,00 ha
- vyžínanie na výmere
4,00 ha
- prerezávky na výmere
4,60 ha
upratovanie haluziny
535 m3
- ochrana proti obhryzu zverou na výmere
3,00 ha
LHC – V. Tatry lokalita V. Tatry – Fľak
Ťažobná činnosť - predpokladaná ťažba 50 m3 drevnej hmoty (podkôrny hmyz, vietor)
Pestovateľská činnosť
- zalesňovanie na výmere
0,00 ha
- vyžínanie na výmere
1,00 ha
- prerezávky na výmere
3,13 ha
upratovanie haluziny
50 m3
- ochrana proti obhryzu zverou na výmere
1,00 ha
Predpokladané výnosy a náklady z hospodárenia na lesnom majetku sú zapracované do rozpočtu
na rok 2010.
Ostatné náklady:
Účel
Ofery
Príspevky

Generálna podporoveň, teológov, vzdelávanie, Žilinskú synódu,
Svetový luteránsky zväz
Dištriktuálny príspevok
Seniorálny príspevok
Cirkevný zbor – Spišské Vlachy
Pamätník Martina Rázusa
Na Keňu
JPK- Pro Christ (projektor + DVD)
Bohoslovecká fakulta
Príspevok VD Prešov na diáre
Náklady na lesnú činnosť

Lesné hospodárenie
Zborový list
Nákup kníh, predplatné časopisov, plagáty, kresťanská literatúra
Nákup na dohodu - ÚPSVaR (aktivačná činnosť)
Tvorba zákonných rezerv
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€
98,00
494,34
540,00
220,00
500,00
380,00
282,00
100,00
20,00
8.487,76
854,46
1.943,35
150,88
1.355,36

Tvorba sociálneho fondu
Náhrada príjmu za nemoc
Odpisy hmotného majetku
Daň z príjmu FO
Spolu náklad v €:

113,46
109,05
5.180,78
119,73
20.939,12

Tak ako v predchádzajúcich rokoch aj v roku 2009 sme sa uchádzali o získanie finančných
prostriedkov z rozpočtu Ministerstva kultúry SR – odboru programovej podpory v programe – 1.
Obnovme si svoj dom. Pre knižnicu bol podaný projekt v programe – 2. Kultúrne aktivity v oblasti
pamäťových inštitúcií na obnovu a modernizáciu technického vybavenia knižnice. Projekty bolo
potrebné podať do 13. januára 2009. Z celkového počtu piatich podaných projektov zamietnuté boli
dva, a to projekt na reštaurovanie oltára v Ľubici (ukončenie reštaurátorských prác) a projekt na opravu
strechy kostola vo Veľkej Lomnici. Zvyšné tri projekty - projekt na obnovu fasády lýcea, reštaurovanie
malieb parapetu chlapčenského chóru v drevenom kostole a technické vybavenie knižnice boli
podporené celkovou sumou 93080,73€.
V tom istom roku do 14. novembra sa predkladali žiadosti v Grantovom systéme pre rok 2010.
Opäť sme podali žiadosti pre štyri projekty, a to projekt na obnovu fasády lýcea (ukončenie prác),
reštaurovanie malieb parapetu dievčenského chóru v drevenom kostole, reštaurovanie kazateľnice
a ukončenie reštaurátorských prác oltára v kostole v Ľubici. Získať finančné prostriedky na opravu
fasády lýcea sa pokúšame aj zo zahraničia, preto sme vypracovali a v mesiaci júl zaslali projekt do
nadácie Gustav – Adolf – Werk ,,Frauenarbeit“ so sídlom v nemeckom Stuttgarte.
V roku 2009 sme získali aj finančné prostriedky z rozpočtu miest a obcí. Na mestský úrad
Kežmarok bol podaný projekt pre oblasť podpory – Kultúrna činnosť, záujmová spoločenská činnosť
a tradície, v ktorom sme žiadali finančné prostriedky na lýceum. Uvedený projekt bol podporený sumou
3392,- €. Taktiež obec Ľubica nám prispela na reštaurovanie oltára v Ľubici čiastkou 3320,- €. Cirkevný
zbor je povinný spolufinancovať všetky uvedené projekty v minimálnej výške 5% z celkových nákladov
rozpočtu. Ďalej na rekonštrukciu pohonu vežových hodín na kostole vo Veľkej Lomnici nám obec zo
svojho rozpočtu prispela sumou 3017,- €.
Výnosy cirkevného zboru tvorili nasledovné položky:
VÝNOSY - Príjmy
Milodary od členov zboru
Ofery
Cirkevný príspevok (cirkevná daň)
Predaj cirkevnej literatúry
Príjem z oferníkov
Predaj pozemkov
Úroky z vkladov
Preplatky - (služby, ostatné)
Za zvonenie (rok 2009)
Milodar - vstupy do kostolov
Milodary od turistov
Milodar na knižnicu - vstupy a materiály
Nájom za objekty, pôdu, prenájom priestorov
Príspevok MK SR - Grantový systém 2009
Príspevky miest a obcí (Kežmarok, Ľubica)
Herman – Niermann - Stiftung (Nemecko)

€
6.255,53
7.020,83
4.548,85
2.952,34
552,90
1.875,80
326,08
291,49
70,00
25.483,90
3.918,97
3.104,20
102.740,46
93.080,73
9.729,00
5.200,00
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Príspevky od iných organizácií na operu
Príspevky na operu
Príjem z lesného hospodárenia
ÚPSVaR Kežmarok
Príjem z akcií v zbore
Účastnícke poplatky - výlet, zborový deň
Výnosy spolu v €:

500,00
2.653,97
8.726,73
812,32
305,61
1.568,88
281.718,59

Pohľadávky cirkevného zboru nesplatené k 31.12.2009
( 6.772,28 € )
 za nájom a služby, nesplatené súdne rozhodnutia, za stravné lístky – zamestnanci, úver
Trebišov, DPH
Záväzky cirkevného zboru nesplatené k 31.12.2009 :
(- 45.014,04 € )
 dodávatelia prác a služieb, nevyčerpané dovolenky zamestnancov za rok 2009, nevyplatené
mzdy za 12. mesiac 2009, odvody do SP a ZP za 12. mesiac 2009, daňový úrad - rozdiel dane
a daňového bonusu, MK SR
Rozdiel pohľadávok a záväzkov k 31.12.2009:
(- 38.241,76 € )
Stav hospodárenia za rok 2009:
Celkové výnosy zboru
Celkové náklady zboru
Hospodársky výsledok

281.718,59 €
248.960,76 €
32.757,83 €

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2009
Pokladňa
Ceniny
Bežný účet SLSP
Bežný účet Tatrabanka
Terminovaný vklad
Spolu financie:

3.779,27 €
517,38 €
56.612,87 €
8.422,10 €
51.000,00 €
120.331,62 €

Kontrolu účtov za rok 2009 vykonala revízna komisia dňa 28.01.2010 v zložení sestra Božena
Ferencová, sestra Ing. Viera Hanudelová a brat MUDr. Emil Raffaj. Komisia konštatovala, že účtovné
doklady sú v poriadku a odporúča zborovému konventu ich schválenie. Účtovníctvo počas celého roka
viedla sestra Anna Štecová, pokladňu sestra Erika Szabová.
Zborové presbyterstvo predkladá konventu tento návrh plánovaných úloh na rok 2010
Vrbov
- Kostol
- Elektrická prípojka s meraním
Stráne pod Tatrami
- Kostol
- Rekonštrukcia elektroinštalácie v interiéri
Kežmarok
- Nový kostol
- vegetačné dielce okolo sakristie
- oprava schodov hlavného vchodu
- Hotelová akadémia - dokončenie výmeny gamatiek
- Drevený kostol
- príprava projektovej dokumentácie - strecha
- Lýceum
- ukončenie opravy fasády SV- strana
- ukončenie odvodnenia – povrchové úpravy
- reštaurovanie tlačí
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- Fara
- Gymnázium

- zateplenie fasády zo SV a SZ strany
- rekonštrukcia kúrenia – 1. etapa
- rekonštrukcia WC
Rakúsy
- Materská škola
- rekonštrukcia elektroinštalácie v celom objekte,
vrátane prípojky a merania
Ľubica
- objekt Cultus
- oprava atiky strechy
- oprava fasády - ukončenie
- kostol
- prečalúnenie kľakadiel pred oltárom
- objekt byty 251
- osvetlenie spoločného priestoru
V prípade získania finančných prostriedkov z Grantového systému MK SR – pokračovanie
v oprave fasády lýcea, reštaurovanie dievčenského chóru v drevenom kostole, pokračovanie
v reštaurovaní oltára a kazateľnice v kostole v Ľubici.
Objekty v správe zboru – pokračovanie vo vykonávaní pravidelných revízií vyhradených
technických zariadení, odstraňovanie zistených nedostatkov.
Ďalej hospodársky výbor cirkevného zboru predkladá zborovému konventu rozpočet na rok
2010, ktorý zborové presbyterstvo odporúča konventu na schválenie.
Správu vypracoval Ján Scholcz, kurátor a správca cirkevného majetku

6. Správa o činnosti Lyceálnej knižnice za rok 2009
Lyceálna knižnica bola nepretržite v prevádzke počas celého roka 2009. Jediným stálym
zamestnancom v knižnici zostáva naďalej p. Slavíčková. Od 1. 5. - 31. 10. 2009 boli v knižnici
prostredníctvom Úradu práce na tzv. dobrovoľnícku činnosť 20 hod. týždenne t.j. 4 hod. denne 4
pracovníci - p. Vaverčáková, Česánková, Majerčáková a Gulden (ukončil k 1.9. z dôvodu vlastného
podnikania). 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
Výpožičky a konzultácie bádateľom z domova i zo zahraničia, s tým spojený výber požadovanej
literatúry z knižného fondu, jej poskytnutie na prezenčné štúdium, reprografické služby atď.
Vybavovanie korešpondencie - písomné otázky bádateľov z domova i zo zahraničia
prostredníctvom e-mailovej pošty
Katalogizovanie duplikátov a multiplikátov, ktoré sa nachádzajú v expozičnej miestnosti a aj vo
veľkej knižnici (objavený ďalší medzirad neskatalogizovaných kníh). Táto činnosť sa vykonáva
priebežne počas celého roka, nakoľko je to dlhodobejšia záležitosť, no pomaly sa blíži ku koncu
Toho roku sa menili okná na severnej strane lýcea a robí sa nová fasáda, preto bolo potrebné
ochrániť knihy pred poškodením a prachom ochrannými fóliami. Následne bolo potrebné viackrát
dôkladne poupratovať po robotníkoch. Vďaka patrí všetkým ženám, ktoré prišli pomôcť pri týchto
upratovacích prácach na brigáde, ktorú zorganizovala sestra Ferencová
O čistotu a poriadok v Lyceálnej knižnici, resp. v celej budove lýcea sa starali všetci zamestnanci
knižnice, takisto všetky práce spojené s jarným a jesenným upratovaním, umývanie okien,
starostlivosť o kvety a pod. vykonávali všetci zamestnanci knižnice.

Aj v roku 2009 prispela nemecká nadácia Hermann-Niermann-Stiftung z Düsseldorftu na
reštaurovanie kníh, a to sumou 5 200,- €, za čo sme dali reštaurovať 12 knižničných jednotiek. Výber
kníh, vybavenie potrebných tlačív a dokumentácie, zabezpečenie u reštaurátora p. Galamboša v
Bratislave a v Slovenskej národnej knižnici v Martine zabezpečila p. Slavíčková
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V roku 2009 sme zaregistrovali 21 nových bádateľov, ktorí pravidelne chodili študovať do
prezenčnej študovne, mnohí z nich navštívili knižnicu viackrát. Tento rok môžeme opäť potvrdiť trend z
predchádzajúceho roka, a to, že väčšinu bádateľov tvoria študenti vysokých škôl zo Slovenska, ale
samozrejme, že k nám chodia aj naďalej bádatelia zo zahraničia - Nemecko, Rakúsko, Poľsko,
Maďarsko atď.
V roku 2009 sme podali žiadosť o poskytnutie dotácie z Ministerstva kultúry na technické
vybavenie knižnice. Projekt, ktorý vypracovala p. Slavíčková, bol schválený a bola zakúpená nová
kopírka a počítač.
Za najdôležitejšiu udalosť pre knižnicu v roku 2009 považujem vyhlásenie časti jej fondu (2586
rukopisov, 55 prvotlačí, 2796 tlačí 16. storočia a 94 raritných tlačí, spolu 5531 knižných jednotiek) za
historický knižničný fond. Toto vyhlásenie Ministerstva kultúry SR je platné od 2. 10. 2009.
Predchádzala mu podrobná kontrola spracovaných údajov a konzultácie s p. Sabovom v SNK Martin,
ktoré mala na starosti p. Slavíčková. Verím, že do budúcna by táto skutočnosť mala byť knižnici
nápomocná, a to nielen pri žiadaní o finančné príspevky, ale aj v iných oblastiach.
V roku 2009 sa za vstupné od návštevníkov, za predaj publikácií a rôzneho propagačného
materiálu vyzbieralo 3095,90 €, 110,- Sk, 30 Kč, pre porovnanie v roku 2008 to bolo 3482,93 €. Väčšinu
návštevníkov tvorili organizované školské skupiny, či už stredoškoláci, vysokoškoláci alebo základné
školy z celého podtatranského regiónu, ale aj z Košíc, Prešova, Banskej Bystrice atď. Odhadujeme
okolo 3500 návštevníkov z celého sveta, pretože okrem hostí z Nemecka, Rakúska, Maďarska, Poľska,
Česka sme mali aj hostí z USA, Kanady, Anglicka, Írska, Ukrajiny a Izraela.
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.
Lyceálna knižnica v roku 2009 spolupracovala na rôznych projektoch so SNK v Martine,
s Univerzitnou knižnicou v Bratislave a Nemeckým veľvyslanectvom. Výsledkom bola putovná výstava
s názvom „Nemecko v zrkadle slovenských knižníc“, ktorá bola prezentovaná aj v Kežmarku vo
výstavných priestoroch Galérie Barónka, za účasti predstaviteľov mesta a nemeckého veľvyslanca
osobne. Čo sa týka kvality a rozsahu služieb, poskytujeme porovnateľný štandard, v rámci našich
možností so SNK v Martine a UK v Bratislave. Lyceálna knižnica stále nie je dotovaná štátom, aj keď
jednorázovo nás podporilo v roku 2009 Ministerstvo kultúry, aj naďalej všetky náklady spojené s
prevádzkou hradí Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok. Knižnica si získala istú časť verejnosti
a tí, ktorí už u nás boli, odchádzali spokojní s našimi službami. Rok 2009 je označovaný ako rok krízy,
čo sme mohli postrehnúť počas letnej turistickej sezóny. Počet návštevníkov sa znížil, predaj suvenírov
a spomienkových predmetov takisto, treba len dúfať, že rok 2010 bude v tomto smere priaznivejší.
Správu vypracovala Katarína Slavíčková, poverená riadením Lyceálnej knižnice v Kežmarku
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7. Štatistický prehľad o pohybe ľudnatosti v zbore
muži / chlapci
1.
2.
3.

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

4.
5.
7.
8.
9.
10.
11.

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

5

ženy / dievčatá Spolu
9
14

1 muž / 4 chlapci

1 žena / 8 dievčat

5
332

7
780

12
1112

274
8
28
15
7
0
0

613
34
62
19
45
7
0

887
42
90
34
52
7
0

1 krížne
1 krížne
1
12 mužov

12.

1. roč. – 2 žiaci
2. roč. – 3 žiaci
3. roč. – 3 žiaci
4. roč. – 6 žiaci
5. roč. – 3 žiaci
6. roč. – 3 žiaci
7. roč. – 6 žiaci
8. roč. – 3 žiaci
9. roč. – 11 žiakov
Hotelová akadémia: 0 žiakov
Gymnázium P.O.Hviezdoslava: 3 žiaci
SOU poľnohospodárske: 0 žiakov
Základná škola Ľubica
I. stupeň: 8 žiakov
II.stupeň: 9 žiakov
podľa sčítania v roku
Počet členov cirk. zboru:
2001 / 1064

13.

Priemerná účasť na SB:

1
5 žien
štvrtok o 1400 h
štvrtok o 1400 h
štvrtok o 1445 h
štvrtok o 1445 h
streda o 1430 h
streda o 1430 h
streda o 1515 h
streda o 1515 h
štvrtok o 1500 h

1
2
0
0
2
17
60 žiakov

štvrtok 1415 h
utorok o 1330 h
utorok o 1415 h

Kežmarok:
Ľubica:
Veľká Lomnica:

748
168
134
22
12

Štatistický prehľad vypracoval Roman Porubän, zborový farár v Kežmarku
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