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

Výročná kňazská správa za rok 2008,

prečítaná na výročnom zborovom konvente Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok, ktorý sa konal
1. februára 2009 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 2,12-17
12Anjelovi pergamského cirkevného zboru napíš: Toto hovorí Ten, ktorý má ostrý dvojsečný meč: 13Poznám tvoje
skutky, viem, kde bývaš: tam, kde je trón satanov; a že sa pridŕžaš môjho mena a nezaprel si vieru vo mňa ani v dňoch, keď
Antipasa, môjho verného svedka, zabili u vás, kde býva satan. 14Mám však niečo málo proti tebe, že tam máš ľudí
pridŕžajúcich sa učenia Balámovho, ktorý učil Baláka dávať pohoršenie synom izraelským, aby jedli z mäsa obetovaného
modlám a smilnili. 15Tak aj ty máš ľudí, ktorí sa podobne pridŕžajú učenia mikulášencov, čo nenávidím. 16Kajaj sa teda! Ak
nie, prídem rýchlo na teba a budem bojovať proti nim mečom svojich úst. 17Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí
cirkevným zborom! Kto zvíťazí, tomu dám jesť zo skrytej manny a dám mu biely kamienok, na kamienku napísané nové
meno, ktoré nepozná nik, iba ten, čo (ho) dostane.

Pergamon (dnešná Bergama) – mesto na západnom pobreží Malej Ázie, vystavené na kopci
300 metrov nad okolitou krajinou, v ktorom sa nachádzala rezidencia rímskeho prokonzula –
miestodržiteľa, tvorilo prirodzenú politickú, kultúrno-náboženskú i obrannú pevnosť. Bolo to veľmi rušné
mesto, centrum gréckej vzdelanosti a kultúry. Kráľ Eumenes II. podporoval vedu a umenie a do dejín
tohto mesta sa zapísal založením slávnej pergamonskej knižnice, ktorá obsahovala 200 tisíc zväzkov
kníh v podobe zvitkov. Keď egyptskí faraóni zakázali vývoz papyrusu, z ktorého sa vyrábal papier, bola
v Pergamone založená výroba inej látky vhodnej na písanie – a to z oslích, ovčích a jahňacích koží.
Podľa tohto mesta dostal nový papier aj svoje pomenovanie – pergamen.
Ale toto mesto bolo známe ešte niečím iným – svojím pergamonským oltárom. Pravdepodobne
tento oltár poznáte pod menom Diov oltár, ktorý sa dostal do zoznamu siedmych divov sveta a môžeme
ho vidieť v Pergamonskom múzeu v Berlíne. Toto mesto bolo zároveň aj centrom štyroch kultov. To
znamená, že sa tu uctievali božstvá Zeus, Aténa, Dionýz a predovšetkým Asklépius. A tak sa toto mesto
stalo aj akýmsi centrom pohanského náboženstva. Bolo to mesto, ktoré žilo skutočne veľmi duchovne,
no však v pohanskom ponímaní. Preto v Zjavení Jánovom sa o tomto meste hovorí ako o mieste, „kde
je trón satanov.“
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Ľudia sem prichádzali hlavne kvôli božstvu Asklépia, aby si vyprosili od neho uzdravenie. Ono
sa dokonca stalo hlavným božstvom mesta. Hovorilo sa, že odtiaľto odchádzali zázračne uzdravení
ľudia. V týchto starovekých maloázijských Lurdách sa užívali ako liečebné prostriedky autosugescia,
hypnóza, povery a mravná neviazanosť. Symbolom tohto boha bol vlniaci sa had, čo dodnes môžeme
vidieť v symboloch medicíny a farmácie. Ale to nebolo všetko. Keďže tu bolo aj sídlo rímskeho
prokonzula, pestoval sa tu do značnej miery kult cisára. Rímsky cisár Augustus mal tu svätyňu. Týmto
sa mesto stalo prvým ohniskom štátneho kultu v Malej Ázii. To znamenalo, že človek, ktorý nechcel
uctievať cisára ako boha, bol vyhlásený za nepriateľa štátu a prípadne odsúdení na trest smrti.
Predpokladali by sme, že v meste, kde je toľko náboženstiev a rôznych kultov, sa nové
náboženstvo bude tolerovať. Ale opak bol pravdou. Kresťania v Pergamone to nemali vôbec ľahké.
Keďže verili ako veríme aj my, že Ježiš Kristus je zvrchovaným Pánom sveta, že Jemu všetko na tejto
zemi podlieha, že nie je možné robiť vo svojej viere akési kompromisy, tak postupne boli vytláčaní na
okraj mesta a pozeralo sa na nich ako na náboženských fanatikov. Napriek tomu kresťania nikoho
neukameňovali, ani neobesili či inak zniesli zo sveta. Kdežto prívrženci pohanských kultov zabíjali
kresťanov rad radom. Antipas, o ktorom nám hovorí Zjavenie Jánovo, bol biskupom pergamonského
zboru, jeho predstaveným (v tejto súvislosti biskupa nemôžeme chápať v dnešnom ponímaní, ale skôr
v postavení súčasného farára) a nebol jediným, ktorého agresívny dav zabil bez akéhokoľvek súdu.
Napriek tomu sa kresťania v Pergamone nevzdali svojho vyznania. Nevzdali sa Toho, komu uverili,
komu odovzdali svoj život a o kom vedeli, že ich jedného dňa prevedie zo smrti do života. Áno, oni sa
nevzdali Krista, svojho Spasiteľa. Preto o nich môžeme čítať, že nezapreli vieru v Ježiša Krista „ani
v dňoch, keď Antipasa, môjho verného svedka, zabili u vás, kde býva satan.“
Táto situácia, ktorá sa odohrávala vo významnom meste Pergamon, mi tak pripomína nielen
súčasnú situáciu v meste Kežmarok, ale aj situáciu cirkevného zboru v dobách dávnominulých.
S príchodom reformácie sa evanjelici pustili do veľkého zápasu v meste. Bol a dodnes to je zápas, ktorý
sa odohráva nie proti telu a krvi – proti človeku, ale ako hovorí apoštol Pavel: „proti kniežactvám
a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach.“ (Ef 6,12) Aj na tomto
mieste i v tomto meste prebýva satan – hoci sa nám to zdá absurdné, keď to počujeme, a to len kvôli
tomu, lebo si ho predstavujeme fyzicky. Ak to však nie je pravda, tak potom mi vysvetlite, odkiaľ sa
hromadí toľko zla, pokrytectva, pretvárky, ohovárania, egoizmu, pomstychtivosti, závisti, ktorá už
dostáva konkrétnu podobu v našom živote, v cirkevnom zbore, ale i v samotnom meste Kežmarok. Celá
zem je v skutočnosti diablovým pôsobiskom tak, ako to bolo i v slávnom Pergamone, kde pohanské
kulty mali zelenú a ľud mravne a duchovne natoľko otupel, že sa pred ničím nezastavili.
Ak chceli evanjelici v Kežmarku niečo dosiahnuť, tak museli vsadiť na kartu vzdelanosti,
rozvíjania kultúry a predovšetkým na kartu upevňovania viery v Ježiša Krista, v Jeho čisté evanjelium,
hoci boli rovnako vyhnaní na okraj mesta, ako boli i kresťania v Pergamone. A tak tu vznikla slávna
škola, slávne lýceum, z ktorého vychádzali osobnosti pôsobiace nielen na Slovensku ale aj za jeho
hranicami. Dodnes tu máme vzácnu knižnicu nie však s 200 tisíc zväzkami ako v Pergamone, no
i napriek tomu zostala a je svedectvom o duchovnom a kultúrnom vývoji, na ktorom sa podieľal v meste
Kežmarok tento cirkevný zbor. No rovnako i tu sa odohrávali mnohé zápasy o čistú vieru, za ktorú ako
v Pergamone položili život hneď traja kežmarský martýri Jakub Kray, Martin Lány, Šebastián Topertzer,
ktorých 300. výročie smrti si pripomenieme v decembri tohto roku. Ďalšie boje prichádzali so stavbou
artikulárneho chrámu, kde opäť nebojácne tento zbor dokazoval svoju vieru napriek mnohým úskaliam,
obmedzeniam i zastrašovaniu. A Pán cirkvi Ježiš Kristus oceňoval túto vieru našich predkov Svojím
požehnaním, ktorého ovocie dodnes zbierame.
V tomto roku si pripomenieme i 20. výročie nežnej revolúcie. Už 20 rokov žijeme v slobode.
Nikto nás neobmedzuje vo viere, v priznávaní sa ku Kristovi a Jeho vyznávaní ako nášho Pána
a Spasiteľa. No napriek tomu, že žijeme v slobode, vnímame tú skutočnosť, že trón satanov je stále na
tejto zemi. Hoci nás nikto neobmedzuje v slobode vyznania, diabol si našiel iné cesty, ako z tejto
slobody urobiť otroctvo. Kostoly sa nám vyprázdňujú a i v našom cirkevnom zbore je to krutá realita.
Neviem ako vás, ale mňa osobne bolí táto skutočnosť; nie preto, aby človek vykazoval v dnešný deň
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výročného konventu ohurujúce štatistické dáta, ale bolí ma to preto, lebo si uvedomujem, kde človek
vlastne kráča, akým iným bohom a hodnotám sa klania tak, ako sa im klaňali v Pergamone, kde
dokonca mali na výber. Rovnako i dnes nám diabol ponúka pestrú paletu možností, ktorými nás chce
vzdialiť od živej viery v Ježiša Krista a od Jeho slova.
A tak v dnešný deň zborového konventu by sme si mali položiť otázku: Aká je naša viera?
Dokáže obstáť v ohni skúšok tak, ako obstála viera pergamonského cirkevného zboru, o ktorej Ježiš
hovorí, že ho nezapreli ani v čase, keď im zabili predstaviteľa cirkevného zboru? Viera našich predkov
v čase umučenia Kraya, Lányho a Topercera obstála. Ale ako obstojíme my? Ako sme obstáli
v minulom roku, ktorý nám pripomínal a kládol na srdce vieru našich predkov aj tým, že drevenému
artikulárnemu kostolu sa dostalo ocenenia vo forme zápisu do Svetového kultúrneho dedičstva
UNESCO?
My dnes už nemusíme bojovať za náboženskú slobodu, ako bojovali v Pergamone či naši
predkovia v Kežmarku. Dnes nás nikto nesúdi za naše presvedčenie. Ale ako keby sme s touto
vymoženosťou spohodlneli. Predstava kresťana, ktorý si len tak zľahka ide životom, je nereálna.
Uvedomme si, že s prúdom plávajú len mŕtve ryby. Nenechajme sa preto unášať prúdom tejto doby.
Život kresťana je predsa každodenný zápas. A tak rovnako dnes je potrebné sa opýtať: Ako sme
zápasili v minulom roku? Ako si ty, Roman, zápasil za tento cirkevný zbor? Ako ste vy, bratia a sestry,
zápasili o tento zbor? Prehrávame alebo sme na strane víťazov? Niekedy v pokore musím aj ja vyznať:
Pane, odpusť, že nie vždy som stál na Tvojej strane. Dnešné štatistiky nám budú hovoriť o prehrách,
ale aj o drobných víťazstvách. No budú nám poukazovať aj na to, aby sme svoj kresťanský život
neprežívali len s akousi ľahkosťou, ktorá vo veciach viery pristáva na kompromisy.
Byť kresťanom v Pergamone nebolo ľahké a rovnako ním nie je byť ľahké ani v Kežmarku,
v Ľubici, Veľkej Lomnici, Rakúsoch… Na veriacich sa tu vyvíjal tlak, aby urobili kompromis, či dokonca
zapreli svoju vieru a podobné tlaky môžeme cítiť aj v dnešnej dobe. Ak vo svojom živote tolerujeme
napríklad povery či iné veci, ktoré nie sú v súlade s Kristovým evanjeliom, tak to je začiatok nášho
konca. Len si predstavme, čo môže vzniknúť, ak spojíme dve od seba odlišné hodnoty. Len si
predstavme, čo vznikne, keď spojíme dobro so zlom. Dobro viac nie je čisté a spravodlivé a stáva sa
zlom. Nedovoľme, aby pripodobňovanie sa tomuto svetu či vytváranie akýchsi kompromisov sme
uskutočňovali len preto, aby sme šli s dobou, pretože to ohrozuje našu vieru. A práve s týmto
prichádzali do Pergamonu takzvaní Mikulášenci, ktorí učili, že ak sa kresťania zúčastňujú na
pohanských rituáloch, je to v poriadku, lebo aj tak nikto týmto rituálom neverí. Podobné argumenty
počuť aj u nás u novodobých Mikulášencoch – napríklad keď čítame horoskop. A preto si uvedomme,
že kompromisy vo veciach viery a duchovného života sú krysy, ktoré lezú z tmavej diery a postupne
všetko zožierajú.
Na začiatku nových prác v tomto cirkevnom zbore sa nám treba preto pýtať: O čo chceme
zápasiť v tomto roku ako cirkevný zbor? Už sme dosť zápasili medzi sebou, už sme dosť zápasili o to,
aby nám boli vrátené majetky, aj keď ešte niektoré veci doťahujeme do konca. Ak by sme iba o toto mali
bojovať, tak je to žalostne málo. Nám každý deň treba zápasiť o to, aby sme si zachovali čisté srdce.
Preto vás prosím, aby na začiatku každého nového dňa ste v modlitbe prosili: „Srdce čisté stvor mi, ó
Bože.“ (Ž 51,12) Ak budeme mať čisté srdce, tak budeme čistí od hriechu, čistí od sveta a potom
nebudeme myslieť v intenciách akýchsi kompromisov.
Ježišovi Kristovi sa páčilo na pergamonskom cirkevnom zbore, akí mu boli oddaní, ako sa
snažili, ako zápasili o vieru. Iste aj v tomto cirkevnom zbore mnohí z vás sú oddaní, mnohí zapálene
pracujú a snažia sa, aby tento cirkevný zbor rástol a aby sme medzi sebou tvorili spoločenstvo jednej
rodiny, ktorých spája láska Pána Ježiša Krista. Mnohým z vás by rovnako zazneli slová uznania ako
v Pergamone. To je iste veľmi dôležité, ale bez zápasu o čisté srdce častokrát naše snaženia, hoci
dobre mienené, dopadnú presne naopak. Aj kresťania v Pergamone v niečom malom zlyhali tak, ako
neraz zlyhávame aj my. A preto Pán cirkvi pred nich stavia výzvu: „Kajaj sa teda!“ Zápas o čisté srdce
nejde bez pokánia. Akýkoľvek zápas budeme viesť v našom zbore v tomto roku, ak nebude stáť na
pokání, je zbytočný. Ale ak budeme zápasiť na kolenách, Pán cirkvi nám zaručuje víťazstvo. A toto
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zasľúbenie by nás malo poháňať dopredu. Oprime sa o toto zasľúbenie, lebo ono presahuje hranice
časnosti. „Kto zvíťazí, tomu dám jesť zo skrytej manny a dám mu biely kamienok, na kamienku
napísané nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, čo ho dostane.
V staroveku víťazi hier dostávali namiesto medailí biele kamienky s menom. Tieto kamienky boli
zároveň vstupenkami do spoločnosti. Ten, kto mal takýto kamienok, mal nárok na pocty a odmeny.
Každý kresťan, ktorý zápasí o svoju vieru, o čistotu srdca, má zasľúbenie, že Boh je s ním a postará sa
o neho. Otvorí mu bránu nebies, kde dostane svoju odmenu so všetkými poctami. A preto sa oplatí
zápasiť, oplatí sa nerobiť kompromisy, oplatí sa nesplynúť, ale plávať proti prúdu. Amen.
Modlitba:
Pane Ježiši Kriste, sme Ti vďační, že rovnakú pozornosť, ako si venoval cirkevnému zboru
v Pergamone, venuješ aj cirkevnému zboru v Kežmarku. Ďakujeme Ti, že túto skutočnosť sme mohli
prežívať aj počas celého minulého roku, ktorý dnes bilancujeme, ale rovnako Ti ďakujeme, že smieme
dnes myslieť aj na veci, v ktorých sme zlyhali a nedokázali sa v tomto svete ako Tvoje deti. Prosíme,
aby sme Tvoje slová nebrali ako príkazy, ktoré nás majú deptať a ničiť, ale ako odporúčania vyslovené
s tou najväčšou láskou, za ktorou sa skrýva naša záchrana. I v tomto roku nám pomáhaj bojovať dobrý
boj viery, aby sme nesplývali s davom, nepripodobňovali sa tomu svetu, nerobili kompromisy, ale ako
Božie deti vykúpené Tvojou krvou stáli na tom pevnom základe, ktorý si položil na Golgote. Nech Tvoj
kríž je jasne viditeľný na našom živote, aby sme spolu s apoštolom Pavlom mohli vyznávať doma
v rodine, na pracovisku či kdekoľvek inde, že nám žiť je Kristus a umrieť zisk. (Fil 1,21).
Otče náš, ktorý si v nebesiach!
Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb
náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! I
neuvoď nás do pokušenia! Ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky.
Sláva Bohu: Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz i vždycky i na veky vekov.
Amen.

Úvod
Milí bratia a sestry konventuáli!
Tak ako sme to už počuli vo zvesti slova Božieho, mesto Pergamon bolo jedno z významných
náboženských centier, i keď pohanského charakteru. Podobnú skutočnosť som si uvedomoval minulého
roku aj o Kežmarku. Neviem ako vy vnímate tento cirkevný zbor v celom jeho kontexte, to znamená od
jeho vzniku v roku 1531, keď za zborového farára tu bol zvolený Juraj Leudischer až po súčasnosť, ale
ja ho vnímam ako zbor, ktorý bol vždy akýmsi centrom duchovného života na Spiši, centrom vzdelanosti
a kultúry evanjelikov. V tomto cirkevnom zbore sa odohrávali mnohé dôležité rozhodnutia. Ich vplyv mal
dosah na široké okolie.
A neraz v tejto súvislosti i pri bilancovaní svojho desaťročného pôsobenia si kladiem otázku:
Ako je tomu dnes? Čím sme a čo prinášame pre ECAV na Slovensku, Tatranský seniorát, región Spiša
pre samotné mesto Kežmarok? Ako sa dnes dokazuje naša viera? Sme ťahúňmi pre iných alebo žijeme
len zo slávnej minulosti? Tieto otázky som si kládol intenzívne v čase, keď drevený artikulárny kostol bol
7. júla 2008 zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Ocenenie, ktoré sa
dostalo tomuto kostolu, vnímam nielen ako ocenenie toho, že sa cirkevnému zboru podarilo uchovať
a zachrániť túto stavbu, ale ho vnímam aj ako ocenenie viery našich predkov, ktorá bola zaznávaná,
vyhnaná na okraj mesta, ničená, prenasledovaním dokonca i smrťou, a predsa vydržala. Napriek
všetkým represáliám táto viera dokázala pevne stáť na pravde evanjelia tak, ako na nej verne stál i
cirkevný zbor v Pergamone, hoci ho ohrozovalo nebezpečenstvo zo strany štátu či dokonca úderov pod
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pás sa mu dostávalo aj z vlastných radov svojich členov, ktorí sa pridŕžali učenia Balámovho a
Mikulášencov.
Ako sme počuli, v Pergamone existoval obrovský kult cisára, ktorý veľmi jasne deklaroval svoju
moc, cez ktorú si cisár neraz uskutočňoval svoje politické ciele. Je obdivuhodné, ako týmto praktikám
cirkevný zbor odolával i za cenu smrti svojho predstaveného. Už dlhšie pozorujem a doposiaľ som to
nespomenul ani v jednej kňazskej správe, že v našom meste sa tiež pestuje akýsi mocenský kult
radnice, ktorá človeka pozná iba vtedy, keď niečo potrebuje. Akoby táto moc zabudla, že rovnako aj ona
má slúžiť ľuďom, a nie je tu na to, aby si z pozície svojho postavenia uplatňovala svoje sebecké nároky.
Za celé moje desaťročné pôsobenie vnímam, že mesto Kežmarok tento cirkevný zbor neberie
ako seberovného partnera, ale len ako poslíčkov, o ktorých zakopne vtedy, keď ich potrebuje. Inak pre
mesto neexistujeme. Za desať rokov sa ani raz neopýtala radnica, či niečo nepotrebujeme. Darmo
prichádzame s novými nápadmi a mnohými projektmi spolupráce, ktoré by boli osožné pre širokú
verejnosť a tento zbor by tak mohol pokračovať v dávnej tradícii, automaticky sa nám vždy dostáva
nálepka: Čo tí luteráni zasa chcú? Na projekty, ktoré by mohli slúžiť nám všetkým, sa nepozerá radnica:
čo dobrého nám to prinesie, ale nasadila si konfesionálne okuliare. A tak ako cirkevný zbor
v Pergamone bol vytláčaný na okraj mesta, tak sa to deje drobnými krokmi aj tu. Za všetko stačí
spomenúť informačný systém mesta, na ktorého tabuliach sa akosi neobjavili naše pamiatky. Ba
dokonca ani po apeláciách sa v tomto smere nič výrazného nezmenilo, hoci za to mesto bolo
medializované v rozhlase i televízii. Nehovorím to preto, aby ste teraz zanevreli na veci verejné, ale
myslím si, že táto skutočnosť sa nedá ďalej prehliadať.
A preto chcem vás povzbudiť, že aj keď neraz pociťujeme akúsi krivdu, buďme hrdí na to, čím
sme, akú máme svoju minulosť v tomto meste, pretože sa máme o čo oprieť, my máme na čom
budovať. No nech tá naša hrdosť nielen prázdnou hrdosťou, ale hrdosťou, ktorá spočíva v tom, že
vieme, komu sme uverili, tak ako to vedeli naši predkovia, ako to vedel i cirkevný zbor v Pergamone.
Len kvôli tejto skutočnosti mohli pevne a neklátivo stáť vo svojej viere, lebo vedeli, že ich viera nie je
postavená na mŕtvych božstvách, ale na vzkriesenom Ježišovi Kristovi. Potom tí druhí môžu zničiť
všetok rod i majetok, vziať česť, hrdlo, dom, my vieme, že náš poklad nie je v tom, ako to spievame
v piesni Hrad prepevný je Pán Boh náš. Iba vtedy sa staneme v meste Kežmarok sviecou položenou na
svietnik; iba vtedy jasne budeme vedieť, čím sme a čo chceme; iba vtedy budeme môcť byť aj pre
druhých dobrým príkladom života viery, keď sa budeme pridŕžať toho, koho Boh vzkriesil z mŕtvych
a Pán Boh napriek všetkým protivenstvám nám bude požehnávať. Preto sa neochvejne držme tejto
viery, aby tu nezostala iba prázdna pamiatka zapísaná do UNESCO, ale aby ona stále vypovedala
o živote viery ako mojej, tak i tvojej.

1. Bohoslužobný život zboru
a) Služby Božie
Kežmarok:
Bohoslužobný život v Cirkevnom zbore Kežmarok prebiehal pravidelne. Služby Božie
v Kežmarku sa konali každú nedeľu a každý cirkevný sviatok. Od Nového roku po 6. nedeľu po Sv.
Trojici (29. 6. 2008) sme sa stretávali v novom kostole, od sviatku Cyrila a Metoda (5. 7. 2008) po 19.
nedeľu po Sv. Trojici (28. 9. 2008) sme prichádzali do dreveného artikulárneho kostola. Touto nedeľou
sme si aj slávnostne pripomenuli zapísanie dreveného kostola do zoznamu Svetového kultúrneho
dedičstva UNESCO, ktoré sa uskutočnilo 7. júla 2008 v kanadskom meste Quebec. Od 20. nedele po
Sv. Trojici (5. 10. 2008) po koniec 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.
Ani v čase čerpania dovolenky sa čas služieb Božích neupravoval – iba na dve výnimky, keď ma
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zastupovali bratia farári Martin Fečko a Michal Findra. V uplynulom roku sme sa na všetkých
bohoslužbách nedeľných i večerných, okrem pôstnych a adventných večierní, k počúvaniu Božieho
slova stretli 65-krát v Kežmarku.
Počas čerpania dovolenky a mojej neprítomnosti v cirkevnom zbore ma päťkrát zastupoval brat
farár Ján Pavlovič, a to: v 5. nedeľu po Veľkej noci (27. 4. 2008), na sviatok Cyrila a Metoda (5. 7.
2008), 12. nedeľu po Sv. Trojici (10. 8. 2008), 13. nedeľu po Sv. Trojici (17. 8. 2008) a 27. nedeľu po
Sv. Trojici. Jedenkrát ma zastupoval brat farár Martin Fečko z CZ Spišká Belá v 4. nedeľu po Sv. Trojici
(15. 6. 2008), keď sme boli so spevokolom v Bardejove. Brat farár Michal Findra ma zastupoval
jedenkrát v 18. nedeľu po Sv. Trojici (21. 9. 2008), keď sme sa zúčastnili so spevokolom inštalácie
našej rodáčky Marcely Sabovej r. Kupskej za zborovú farárku vo Východnej. Jedenkrát v 7. nedeľu po
Sv. Trojici (6. 7. 2008) boli služby Božie čítané.
V uplynulom roku Božie slovo okrem domáceho brata farára v cirkevnom zbore zvestovali:
sestra farárka Mária Juhásová z CZ Kladzany na 10. nedeľu po Sv. Trojici (27. 7. 2007), brat farár
Samuel Mišiak z CZ Myjava na 16. nedeľu po Sv. Trojici, keď sme v drevenom artikulárnom kostole
začali nový školský rok 2008/2009; sestra farárka Magdaléna Ševčíková z CZ Dunajská Streda. Ich
spevokol nám poslúžil zaspievaním dvoch piesní. Dôstojný brat biskup Ján Midriak kázal v 19. nedeľu
po Sv. Trojici, keď sme si pripomínali zapísanie dreveného artikulárneho kostola do zoznamu pamiatok
UNESCO.
Priemerná účasť na nedeľných Službách Božích v Kežmarku v roku 2008 bola 137
poslucháčov. Oproti minulému roku sa nám návštevnosť znížila o 10 poslucháčov. Určite je potrebné sa
vážne zamyslieť nad touto skutočnosťou. Priemerná účasť na všetkých, teda bežných nedeľných,
slávnostných a iných Službách Božích v roku 2008 bola tiež 137 poslucháčov, čo je o 5 poslucháčov
menej než v roku 2007. Priemerná účasť návštevnosti služieb Božích aj s fíliami Ľubica a Veľká
Lomnica, kde sa pravidelne vykonávajú služby Božie, je 169 poslucháčov. Ak by sme mali vyjadriť
návštevnosť v percentách z prihlásených členov cirkevného zboru, ktorých evidujeme k 31. decembru
minulého roku 749 vrátane fílií, tak Služieb Božích sa zúčastňuje 22,56% členov zboru.
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 17x, na evanjeliové 24x a na epištolické 24x. 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.
Nedeľa po Deviatniku (27. 1. 2008) – výročný zborový konvent za rok 2007; 4. nedeľa po Veľkej noci
– nedeľa Cantate (20. 4. 2008), 1. slávnosť svätodušná (11. mája 2008) – túto nedeľu sme venovali našim
mamám a starým mamám, ktoré pozdravili deti z nedeľnej besiedky; 16. nedeľa po Sv. Trojici (7. 9. 2008) –
začiatok školského roka s programom detí; 17. nedeľa po Sv. Trojici (14. 9. 2008) – našich služieb Božích sa
zúčastnili bratia a sestry z Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Dunajská Streda, ktorí na službách Božích
predstavili svoj cirkevný zbor a ich spevokol zaspieval dve piesne; 19. nedeľa po Sv. Trojici (28. 9. 2008) –
zápis kostola do zoznamu pamiatok UNESCO. Pri tejto príležitosti nás pozdravil primátor mesta Kežmarok
Ing. Igor Šajtlava, dištriktuálny dozorca VD Ing. Ján Brozman a brat farár z Nemecka Andreas Metzl; 20.
nedeľa po Sv. Trojici (5. 10. 2007) – Poďakovanie za úrody zeme.
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 uskutočnil v čase od 25. – 29. februára
2008. Téma modlitebného týždňa bola: Ježiš Kristus – náš Veľkňaz. Priemerná návštevnosť na
modlitebnom týždni bola 44 poslucháčov. Počas jednotlivých večerov sme sa zaoberali témami: 1. Bohu
poddaný, 2. Bez hriechu, 3. Večnú obeť prinášajúci, 4. Trpiaci a poslušný. 5. Prostredník Novej zmluvy.
V adventnom modlitebnom týždni (10. – 14. 12. 2006) sme sa zaoberali témou: Micheášove
proroctvá. Počas piatich večerov nám na jednotlivé témy poslúžili zvesťou slova Božieho bratia farári
z Tatranského seniorátu: 1. Súd nad bezbožníkmi – Roman Porubän; 2. Život vo svete – Ján Molčan;
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3. Súd nad zbožnými – Martin Fečko; 4. Zvesť ďalekej nádeje – Viliam Solárik; 5. Mesiášske proroctvo –
Ján Matis. Priemerná účasť na adventnom modlitebnom týždni bola 33 poslucháčov. O piatich menej
ako v roku 2007
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.
Nemecké Služby Božie sa v našom cirkevnom zbore konali v minulom roku jedenkrát, a to pri
príležitosti Karpatsko-nemeckých dní 21. júna 2008. Zvesťou slova Božieho poslúžil Mgr. Daniel Midriak
z CZ Svit a rímskokatolícky farár z Vysokých Tatier Štefan Mordel. Tieto Služby Božie boli ekumenické.
Organovým sprievodom počas celého roka nás sprevádzali dvaja kantori, a to Peter Duchnický
a Vladimír Raab, ktorí sa za organom striedali každú druhú nedeľu. Smutná správa však dorazila na
nedeľné bohoslužby v 27. nedeľu po Sv. Trojici (23. 11. 2008), keď náš kantor Vladimír Raab mal
zasadnúť za organ, ale už neprišiel. Doma ako obyčajne sa obliekal na bohoslužby a v tom mu prišlo
zle. Dostal embóliu a Pán Boh ho povolal k sebe na večnosť. V cirkevnom zbore ako kantor slúžil od
novembra 2002 až do novembra 2008. 6 rokov doprevádzal náš spev a liturgiu, za čo mu je cirkevný
zbor vďačný a svoju vďačnosť chceme vyjadriť i teraz krátkou chvíľou ticha.
Kantorská služba zatiaľ zostala na pleciach Petra Duchnického, ktorý v cirkevnom zbore hráva
od septembra 2001. Za jeho ochotu a obetavosť mu srdečne ďakujeme, prajeme mu veľa Božieho
požehnania a radosti, ktorá by ho sprevádzala v osobnom živote, štúdiách na vysokej škole múzických
umení, ako aj v službe tohto cirkevného zboru. Zároveň mu prajeme, aby do tejto služby sme čím skôr
našli aspoň jedného kantora.
Za kostolnícku službu, ktorú v našom cirkevnom zbore vykonáva sestra Božena Ferencová,
chcem sa tiež srdečne poďakovať a popriať jej veľa pevného zdravia, trpezlivosti a Božieho požehnania,
ktoré by ju v tejto službe sprevádzalo.
K Cirkevnému zboru ECAV na Slovensku Kežmarok patrí 8 fílií, a to:
Veľká Lomnica:
V roku 2008 sa v tejto fílii konali služby Božie pravidelne každú druhú nedeľu o 1030 h s priemernou
účasťou 11 poslucháčov. Účasť na bohoslužbách sa nám v uplynulom roku ani neznížila, ani nezvýšila. Na
bohoslužbách sme sa spoločne stretli 23-krát.
V minulom roku v rámci Služieb Božích bola na tejto fílii prislúžená 3-krát sviatosť Večere Pánovej.
Dary milosti pri stole Pánovom prijalo 31 ľudí (6M + 25Ž). Nepokrstili sme ani jedno dieťa.
V mesiaci september tento kostol zaznamenal aj vandalské vyčínanie, keď niekoľko chlapcov (14ročných) posprejovalo tri strany kostola hanlivými a satanskými nápismi. Obecná polícia ich zadržala
a v súčasnosti sa vedie vyšetrovanie. Následne zo strany rodičov boli všetky strany kostola nanovo
opucované.
Srdečne sa chcem poďakovať manželom Vencelovým za kostolnícku službu, ale rovnako sa chcem
poďakovať aj dievčatám Barbore a Ľubici Potaniecovým, ktoré boli v uplynulom roku konfirmované
a pomáhajú pri vykladaní piesní, či počítaní ofery. Organovým sprievodom vo Veľkej Lomnici nám zvyčajne
poslúžil Peter Duchnický a niekoľkokrát i Vladimír Raab.
Huncovce:
Služby Božie v tejto fílii sa v uplynulom roku nekonali.
Stráne pod Tatrami:
V minulom roku sa v tejto fílii konali bohoslužby šesťkrát a to: na 2. nedeľu pôstnu (17. 2. 2008), na
druhú slávnosť veľkonočnú (24. 3. 2008), 1. nedeľu po Sv. Trojici (25. 5. 2008), 9. nedeľu po Sv. Trojici (20.
7. 2008), na Poďakovanie za úrody zeme (5. 10. 2008) a na druhú slávnosť vianočnú (26. 12. 2008).
V uplynulom roku sa v priemere na týchto službách Božích zúčastnilo 20 ľudí.
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Rakúsy:
Vo fílii Rakúsy sa služby Božie v minulom roku konali trikrát. 22. júna sme sa stretli pri príležitosti
720. výročia od 1. písomnej zmienky o obci Rakúsy. Pri tejto príležitosti sa v našom kostole konali
ekumenické služby Božie. Zvesťou slova Božieho poslúžil dôstojný brat biskup prof. ThDr. František Tondra
– spišský diecézny biskup a sestra farárka Karolína Konopeusová. Do programu sa zapojil spevokol
Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok a spevokol rímskokatolíckej farnosti v Rakúsoch.
K počúvaniu Božieho slova v tomto chráme sme sa ešte stretli na 14. nedeľu po Sv. Trojici (24. 8. 2008) a na
25. nedeľu po Sv. Trojici (9. 11. 2008) V priemere sa tu stretlo na bohoslužbách 20 ľudí.
Do budúcnosti plánujeme aj v tomto kostole uskutočniť bohoslužby aspoň štyrikrát do roka.
Ľubica:
Ľubica už tretí 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 34 krát. Priemerná účasť na Službách Božích v Ľubici bola 21 ľudí. Účasť na bohoslužbách v tejto
fílii nám ani nestúpla, ani neklesla.
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. Tohto
roku bolo o niečo bohatšie a zároveň trochu iné – divadelné. Tu sa chcem poďakovať pri stavbe kulís
manželom Jendrušákovým, ktorí v tejto fílii vykonávajú kostolnícku funkciu. Nech im Pán Boh i naďalej
dáva dostatok síl, odvahy a múdrosti potrebnej k tejto službe.
V rámci služieb Božích tu bola prislúžená päťkrát Večera Pánova, ktorej dary milosti prijalo 103
ľudí – 27 mužov a 76 žien. Oproti minulému roku je to o 14 ľudí menej.
Organovým sprievodom počas minulého roku tu poslúžil 23 krát Vladimír Raab a 11 krát Peter
Duchnický.
Vrbov:
V uplynulom roku sa tu nekonali Služby Božie.
Tvarožná:
V minulom roku sa tu nekonali Služby Božie.
Žakovce:
Služby Božie sa v tejto fílii nekonali. Kostol je v bezplatnom prenájme Gréckokatolíckej cirkvi do roku
2010. Na minuloročnom konvente sme prijali uznesenie č. 10/2008/K o odpredaji tohto kostola. 18. januára
2008 sa uskutočnilo v tejto veci 1. stretnutie na Gréckokatolíckom biskupskom úrade v Prešove, kde prebehli
jednania s Prešovským eparchom biskupom Jánom Babjakom, ktorý povedal, že k predmetnej ponuke
predaja za 2.500.000,- Sk sa vyjadrí písomne. Do konca roka sa tak nestalo.
b) Biblické hodiny:
Na biblických hodinách sa stretávame pravidelne každý štvrtok o 1800h. okrem pôstneho
obdobia, letných prázdnin a adventu. Zo začiatku roka 2008 sme dokončili rozoberanie Listu apoštola
Pavla Galatským (od 6,3). Záverečné verše tohto listu nám poukázali na duchovnú namyslenosť, ale
i na duchovné a materiálne zdieľanie sa, na službu lásky a na to, ako kresťan má dozrievať v Duchu.
Ak by som mal zhodnotiť, akým prínosom malo byť pre poslucháčov rozoberanie Listu apoštola
Pavla Galatským, tak by som povedal, že tento list mal nás utvrdiť vo viere a v reformačnom učení Dr.
Martina Luthera, ktorý kládol dôraz na to, že človek je ospravedlnený z viery, a nie zo skutkov zákona.
Pre mňa osobne štúdium tohto listu bolo veľkým požehnaním, pretože človek si mohol pri ňom
uvedomiť, ako častokrát sme rovnako ako galatskí náchylní vzdať sa dobrého základu, ktorý položil
Ježiš Kristus – sme náchylní opustiť evanjelium Ježiša Krista a naše srdce načúva učeniu rôznych
mikulášencov, ako sme to počuli i vo zvesti slova Božieho. Celý čas pre mňa ako farára v službe tohoto
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cirkevnému zboru zneli z toho listu veľmi tvrdé slová: „Ale keby sme aj my, alebo keby vám anjel z neba
zvestoval iné evanjelium miesto toho, ktoré sme vám my zvestovali, - nech je prekliaty.“(G 1,8) Tieto
slová kladú veľkú zodpovednosť na mňa, ale rovnako aj na všetkých nás, aby sme zostávali pevní vo
viere Ježiša Krista, mohli jesť zo skrytej manny, a tak prijali biely kamienok (Zj 2,17b).
Po Veľkej noci sme sa pustili do dogmatickej témy, a to učenia o Svätej Trojici. V úvode sme si
hneď povedali, že s týmto pojmom – týmto pomenovaním sa v Biblii nikde nestretneme, ale to
neznamená, že by sa Sv. Trojica v Biblii nenachádzala. A tak sme skúmali jednotlivé miesta, ktoré
hovoria o Sv. Trojici, rozprávali sme si, ako sa postupne vyvíjalo učenie a ako môžeme Sv. Trojicu
vidieť v tomto svete, vo svojom živote – čiže v živote kresťana.
Od septembra sme sa pustili do veľkej témy. Začali sme rozoberať biblické dejiny Izraela ako
dejiny spásy, v ktorých sa mocne dokazoval a dodnes dokazuje Hospodin Boh. Hovorili sme si o tom,
ako Izrael vyzeral pred usadením, pred tým, než vznikol z neho národ. Toto rozprávanie z dejín Izraela
sa snažím spájať so spoločenskou situáciou tej doby, vnímaním sveta, božstiev a kultúry, ktorá v tom
čase ovplyvňovala ľudí a ich vieru a samozrejme ovplyvňovala aj formujúci sa Izrael. Na pozadí týchto
skutočností sme mohli vnímať trochu inak i samotných patriarchov izraelského národa, ich sociálne
vzťahy v rodinách, spoločenstve, ale i v spoločnosti, v ktorej sa pohybovali. Som vďačný za to, že ako
sme začali rozoberať biblické dejiny Izraela, tak priemerná účasť na Biblický hodinách je väčšia než po
minulé roky.
Od septembra sa v priemere stretáva 20 ľudí. Verím, že toto nadšenie nám vydrží a bude ešte
stúpať, pretože dejiny tohto národa na pozadí Božieho slova sú skutočne veľmi zaujímavé a v mnohom
pre náš život podnetné a napomínajúce. V priemere za celý minulý rok sa biblických hodín zúčastňovalo
18 ľudí, čo je o jedného viac než v roku 2007. Z tejto biedy nás však vytrhlo práve obdobie od
septembra, keď sme začali hovoriť o biblických dejinách Izraela.
c) Konfirmácia
Konfirmačná slávnosť v minulom roku sa konala 18. mája 2008 na slávnosť Svätej Trojice. Po
druhýkrát od generálnej opravy dreveného artikulárneho kostola sa uskutočnila v tomto chráme. Táto
konfirmácia bola skutočne veľmi komorná, a to nielen počtom konfirmandov, ale aj počtom prítomných
na slávnosti konfirmácie (pomaly som mal dojem, že cirkevný zbor vymrel). Nechcem túto skutočnosť
komentovať, pretože som sa už dosť pre ňu natrápil, ale určite je na zamyslenie.
V rámci konfirmačnej slávnosti sa uskutočnila aj skúška konfirmandov, keďže ich bolo tak málo.
Tejto ústnej skúške predchádzala i písomná skúška. Konfirmované boli 4 dievčatá, 2 z Kežmarku a 2
z Veľkej Lomnice. Konfirmačné vyučovanie prebiehalo každý pondelok o 14 30 h v zborovej miestnosti.
Na jednotlivých hodinách sme postupovali podľa konfirmačnej príručky: Verím a sľubujem. Počas
jarných prázdnin sme sa zúčastnili aj trojdňového pobytu na chate v Liptovskej Kokave spolu
s dozorcom CZ a jeho manželkou.
Chcem položiť na srdce nám všetkým a predovšetkým rodičom a krstným rodičom, aby svojím
deťom boli dobrým príkladom viery v nasledovaní Pána Ježiša Krista. Povzbudzujte ich ku všetkým
aktivitám, na ktoré ich pozýva cirkevný zbor alebo seniorát. Bez vašej pomoci a vášho príkladu je táto
práca veľmi ťažká. Uvedomme si, že nemôžeme niečo chcieť od detí, keď my sami tak nežijeme, tak
nekonáme. A ešte jedna veľmi dôležitá poznámka: Dávajte si, rodičia, pozor na to, čo doma poviete na
adresu konfirmačnej prípravy. Ak deti utvrdzujete v tom, že keď táto povinnosť sa im skončí, tak už
potom budú mať pokoj, ani by ste neverili, ako takáto reakcia môže vplývať počas celej dvojročnej
prípravy na vaše dieťa a farár nech robí, čo robí, nedokáže mu vysvetliť, že to nie je iba povinnosť.
Rozhovory, ktoré vediete doma na tému: Cirkev, náboženstvo, konfirmačná príprava a farár – to
vaše dieťa všetko vníma. Ak sa vyjadrujete k týmto veciam negatívne, tak presne taký istý je aj postoj
vášho dieťaťa a cirkev s farárom je pre neho len akási škodná určená na odstrel. Najhoršie na tom je,
že deti skoro nič neprijímajú alebo veľmi ťažko prijímajú niečo z kresťanských hodnôt – hodnôt
evanjelia. Výchova detí je skutočne náročná a veľmi dôležitá, a preto by sme mali spoločne prosiť Pána

9

Boha, aby nám každý deň dával dostatok múdrosti a viedol nás pri tom Duchom Svätým. Preto svojím
životom, svojím príkladom viery zasievajme do nich dobré semeno, a nie kúkoľ.
d) Večera Pánova
Večera Pánova v cirkevnom zbore v Kežmarku spolu s fíliami sa v roku 2008 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 3-krát a v Ľubici 5-krát
Dary milosti v roku 2008 aj s fíliami prijalo spolu 1079 hodovníkov, a to 311 mužov (o 5 viac) a
768 žien (o 45 viac). Oproti roku 2007 je to o 50 hodovníkov viac vrátane Ľubice.
Božie slovo, ktoré sme dnes počuli, nám hovorilo: „a že sa pridŕžaš môjho mena a nezaprel si
vieru vo mňa.“ Večera Pánova nám pomáha upevňovať sa vo viere v Ježiša Krista. Veď práve tu, pri
tomto stole milosti, môžeme naplno prežívať spoločenstvo so živým Kristom v daroch Jeho tela a krvi.
Večeru Pánovu neraz vnímame len ako nástroj na odpustenie hriechov. Áno, ním samozrejme aj je, ale
okrem toho nás toto tesné spoločenstvo s Kristom posilňuje do ďalších zápasov. Ak naďalej majú o nás
platiť slová, že sme tí, ktorí sa pridŕžajú Ježiša Krista a vyznávajú vieru v Neho ako svojho Spasiteľa,
tak je potrebné, aby toto spoločenstvo stola, ktoré sa nám ponúka, sme využívali čím častejšie. Veď ako
najlepšie môžeme upevňovať svoju vieru, ak nie v spoločenstve, kde nám Kristusponúka seba samého?

2. Pastorizácia
a) Pastorálne návštevy
Za uplynulý rok som urobil 70 pastoračných návštev v domácnostiach, o ktorých si vediem
v bohoslužobnej knihe záznamy. Oproti roku 2007 je to o 5 návštev menej. Tohto roku by som mal
zrealizovať viacej pastoračných návštev, pretože som začal pracovať na novej kartotéke cirkevného zboru,
ktorú je potrebné od základu prerobiť, a to mi dáva možnosť prichádzať do vašich domácností a ešte viac
vás spoznávať, a tak i povzbudzovať slovom evanjelia, ktoré je pre nás prameňom vody prúdiacej
k večnému životu.
b) Zborová diakonia
V roku 2008 pokračovala ZbD v návštevnej službe. Návštevy vykonávalo osem sestier
v desiatich domácnostiach v Kežmarku a v jednej vo Veľkej Lomnici. Na návštevy sme prichádzali
jedenkrát v mesiaci alebo podľa požiadania navštevovaných. Návštevami chceme slúžiť spoluveriacim,
ktorí nemôžu zo zdravotných dôvodov prichádzať na Služby Božie a tam čerpať silu z Božieho Slova
a spoločenstva veriacich pre každodenný život. S týmto posolstvom sme prichádzali aj k obyvateľom
Domova dôchodcov Náruč v Kežmarku, v ktorom v súčasnosti žije 17 evanjelikov. V domove dôchodcov
sa konali pravidelne jedenkrát v mesiaci Služby Božie trikrát aj s Večerou Pánovou.
V predvianočnom období sme pripravili pre obyvateľov domova dôchodcov malé balíčky
s ovocím a cukrovinkami, a malé ikebany. Darčeky sme im odovzdali pred programom, s ktorým prišli
medzi obyvateľov domova dôchodcov deti s bratom farárom.
Sestry zo ZbD sa stretávali prvý pondelok v mesiaci v budove lýcea, kde si rozdelili úlohy na
ďalší mesiac a vymenili skúsenosti z vykonaných návštev.
Poobednajšie nedeľné Služby Božie s Večerou Pánovou pre starších sa konali – ako sa to už
zaužívalo – v pôste, na Kajúcu nedeľu a v advente i s pekným hudobným pozdravom. Po skončení
Služieb Božích bolo vždy pripravené posedenie s občerstvením. Pri odchode boli účastníci obdarovaní
darčekmi, ktoré už tradične vyrábajú a vymýšľajú ženy z nášho CZ. Za spoluprácu a ochotu všetkým
ďakujem. Je dobré, keď sa prepájajú aktivity v CZ.

10

Hospodárenie: k 31. decembru 2007 sme mali v pokladni 5.051,- Sk, v roku 2008 sme prijali
v milodaroch 7.440,- Sk, výdaj v roku 2008 bol 5.142,- Sk, k 31. 12. 2008 nám zostalo v pokladni
7.349,- Sk. Všetkým ochotným darcom ďakujeme.
V našej službe budeme s pomocou nášho Pána pokračovať a pomáhať všetkým, ktorí našu
pomoc potrebujú.
Správu vypracovala: Mária Kitová, vedúca Zborovej diakonie v Kežmarku.

3. Práca misijná
a) Aktivity zboru
11. januára 2007 sa niekoľko členov z nášho cirkevného zboru zúčastnilo v Mestskom kultúrnom
stredisku evanjelizácie nemeckého evanjelizátora Wernera Lessmanna, ktorú prekladal Mikuláš Lipták.
1. februára 2008 v rámci polročných prázdnin si dorastenci s mládežníkmi pripravili stretnutie
v zborovej miestnosti plné rôznych športovo-kultúrnych aktivít.
5. februára 2008 ženy po svojom cvičení si v kuchynke lýcea pripravili malé fašiangové posedenie.
Nezostali však sedieť len pri chutnom pečive, ale spríjemnili si ho aj ukážkami nového vlasového štúdia,
ktoré hneď vyskúšali.
9. februára 2008 Tatranský seniorát pripravil pre našich konfirmandov ICE SHOW 2008 v Smokovci na
Hrebienku. Stretnutie sa začalo modlitbou a spevom v novopostavenom zborovom dome Eben – Ézer.
Odtiaľ sme sa presunuli na Hrebienok, kde cestou konfirmandi museli zdolávať rôzne úlohy. Na
Hrebienku prebiehala sánkovačka a iné adrenalínové športy. Tohto podujatia sa zúčastnili aj kresťania
z Južnej Kórei.
22. februára 2008 náš cirkevný zbor navštívili konfirmandi z Cirkevného zboru ECAV na Slovensku
Dovalovo. Prezreli si drevený artikulárny kostol a zoznámili sa s jeho históriou vzniku v ťažkom období
prenasledovania evanjelikov za vlády cisára Leopolda I. Potom sa presunuli do lyceálnej knižnice, kde
si mohli otestovať svoje znalosti z osobností slovenského národa, ktorí na tomto lýceu pôsobili a
študovali.
25. – 29. februára 2008 sa v našom cirkevnom zbore uskutočnil pôstny modlitebný týždeň. Tohto roku
sme ho venovali téme: Ježiš Kristus – náš Veľkňaz.
3. – 5. marca 2008 počas jarných prázdnin sme sa s konfirmandmi zúčastnili trojdňového pobytu
v Liptovskej drevenici v Liptovskej Kokave. Celý tento pobyt bol venovaný téme: Čo je dobré a čo je zlé.
Na záver sme sa však dopracovali k tomu, že kresťanské hodnoty majú byť formované Božím slovom –
Bibliou. Tešili sme sa aj z toho, že na toto stretnutie prijali pozvanie brat dozorca Ernest Chritz
s manželkou, ktorí nás každý večer zamestnávali rôznymi krkolomnými hlavolamami. Bola to pre nás
určite príjemná zmena. Dúfame, že aj oni sa medzi nami cítili dobre.
7. marca 2008 cirkevný zbor zorganizoval pre deti navštevujúce hodiny náboženskej výchovy spolu
s rodičmi autobus, ktorý ich odviezol do popradského aquaparku, kde si mohli zaplávať alebo využiť
niektorú z ponúkaných atrakcií vodného sveta. Ako každý rok, tak i tohto roku najviac bodovali
tobogány.
9. marca 2008 zborová diakonia Nádej pripravila popoludní na 5. nedeľu pôstnu – Smrtnú stretnutie
dôchodcov, na ktorom bola prislúžená aj sviatosť Večere Pánovej. Po jej skončení program pokračoval
v družných rozhovoroch a v spievaní piesní.
5. apríla 2008 staršia mládež pripravila v našom cirkevnom zbore IV. ročník stolnotenisového turnaja
a pre deti III. ročník turnaja v stolnom futbale.
13. apríla 2008 v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Švábovce sa uskutočnilo seniorálne stretnutie
modlitebného spoločenstva, ktorého sa zúčastnili niektorí členovia z nášho cirkevného zboru.
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1. mája 2008 v drevenom artikulárnom kostole sa uskutočnil koncert detského speváckeho súboru
MELÓDIA z Považskej Bystrice.
7. mája 2008 sa v našom cirkevnom zbore uskutočnila biblická olympiáda Tatranského seniorátu. Deti,
ktoré navštevujú hodiny náboženskej výchovy sa medzi sebou popasovali vo vedomostiach zo Starej
a Novej zmluvy.
18. mája 2008 sa v našom cirkevnom zbore v drevenom artikulárnom kostole uskutočnila slávnosť
konfirmácie.
18. mája 2008 sa niektorí členovia z nášho cirkevného zboru (poväčšine rodáci) zúčastnili v Cirkevnom
zbore ECAV na Slovensku Spišská Belá osláv 100. výročia smrti Samuela Webera.
31. mája 2008 pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa detí sme pripravili výlet do metropoly
východného Slovenska – Košíc. Najprv sme sa zastavili v zoologickej záhrade, potom sme sa presunuli
do centra starého mesta. Tu sme navštívili Dóm sv. Alžbety. Popoludní sme navštívili Štátne divadlo.
Rozprávka od Jozefa Cígera Hronského Dobrodružstvá smelého zajka bola zaujímavým spestrením. Na
záver sme sa zastavili v domácom cirkevnom zbore, v ktorom nás privítal brat farár Dušan Havrila
a porozprával nám o živote košických evanjelikov.
9. júna 2008 v našom cirkevnom zbore sa uskutočnila Seniorálna pastorálna konferencia Združenia
evanjelických duchovných Tatranského a Liptovsko-oravského seniorátu, ktorá začala v drevenom
artikulárnom kostole prislúžením Večere Pánovej. Pri tejto príležitosti zvesťou slova Božieho poslúžila
naša rodáčka Marcela Sabová r. Kupská, ktorá pôsobí ako v Cirkevnom zbore Východná. Konferencia
pokračovala v auditóriu lýcea prednáškou Martina Bútoru: Cirkev v občianskej spoločnosti.
14. júna 2008 v telocvični Gymnázia P. O. Hviezdoslava sa uskutočnil IX. zborový deň. Témou tohto
stretnutia boli slová z Listu apoštola Pavla Rímskym 3,20: „Zo skutkov zákona nebude ospravedlnený
pred Ním ani jeden človek, lebo zo zákona je poznanie hriechu.“ Zamyslením nad týmito slovami nám
poslúžil brat Stanislav Gurka.
14. júna 2008 v drevenom artikulárnom kostole sa uskutočnil koncert speváckeho zboru Musical
Mission Team z Bob Jons univerzity z USA. V ich podaní sme si mohli vypočuť rôzne spirituály
a kresťanskú hudbu. Okrem toho nám poslúžili aj zvesťou slova Božieho a osobným svedectvom, čo
Boh robí pre záchranu hriešneho človeka.
15. júna 2008 zborový spevokol navštívil cirkevný zbor v Bardejove, kde na službách Božích poslúžil
zaspievaním niekoľkých piesní. Popoludní sme sa autobusom dopravili do Prešova, kde sme mali
rezervované lístky v divadle Jonáša Záborského na muzikál František z Asisi.
20. júna 2008 na začiatku karpatsko-nemeckých dní sa uskutočnil v auditóriu lýcea klavírny koncert.
V podaní Petra Duchnického sme si mohli vypočuť diela od J. S. Bacha, Antona Zimmermana, W. A.
Mozarta a iných skladateľov. Samozrejme, že nechýbali ani vlastné diela nášho klavíristu a kantora.
21. júna 2008 Ako každý rok, tak ani tento nebol výnimkou, že Karpatsko-nemecké dni sa začali
ekumenickými bohoslužbami v drevenom artikulárnom kostole. Zvesťou slova Božieho nám poslúžil
rímskokatolícky farár ThDr. Štefan Mordel a evanjelický farár Andreas Metzl.
22. júna 2008 Veľmi príjemným a požehnaným stretnutím boli ekumenické služby Božie vo fílii Rakúsy,
ktoré sa konali pri príležitosti 720. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Prítomných privítal domáci
brat farár Roman Porubän. Zvesťou slova Božieho poslúžil spišský diecézny biskup Mons. prof. ThDr.
František Tondra a sestra farárka Mgr. Karolína Konopeusová z evanjelického lýcea v Bratislave.
27. – 29. júna 2008 sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie kresťanov, na ktorom participovalo 6 krajín
Európy: Česko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Poľsko a Slovensko. Heslo tohtoročného stretnutia
znelo: Spojení v Kristovi – spoločne v Európe. Z nášho cirkevného zboru sa tohto stretnutia zúčastnilo 6
ľudí, pre ktorých to bol príjemne strávený víkend, naplnený bohatým duchovným programom.
11. júla 2008 v rámci festivalu Európskeho ľudového remesla v drevenom artikulárnom kostole sa
uskutočnil koncert Zlaté husle a Jiří Stivín.
21. -25. júla 2008 v príjemnom prostredí Liptova na Lazisku v Drevenici pod Sitieňom mohlo prežiť 22
účastníkov mládežníckeho výletu dni plné zábavy, vzájomného spoznávania sa, ale aj duchovnej
kondície, ktoré hovorili o Novom živote s Ježišom Kristom.
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27. júla 2008 na Kajúcu nedeľu sa v zborovej miestnosti uskutočnilo stretnutie dôchodcov, ktoré
zorganizovala miestna zborová diakonia Nádej. Na tomto stretnutí bola prislúžená aj sviatosť Večere
Pánovej. Zvesťou slova Božieho nám poslúžila sestra farárka z cirkevného zboru Kladzany Mária
Juhásová.
5. augusta 2008 zaujímavým koncertom v novom evanjelickom kostole sa nám predstavil náš zborový
kantor Peter Duchnický. V tomto koncerte nešlo o interpretáciu svetoznámych organových diel.
Výnimočnosť tohto koncertu spočívala v tom, že celú hodinu sme počúvali organovú improvizáciu.
10. augusta 2008 sa v drevenom artikulárnom kostole uskutočnil koncert mladých talentov a ich hostí.
Tento podujatie organizovala ZUŠ Dr. D. Fischera a Lukáš Šimonov, ktorý ako mladý pedagóg vyučuje
na tejto škole spev. Jeho pozvanie prijali sólista opery SND v Bratislave Mikuláš Doboš a Mária Viktória
Žulkovská. V ich podaní nám zazneli rôzne operné árie svetoznámych autorov. Na klavíri ich sprevádzal
Erik Jambor.
23. augusta 2008 na budove lýcea bola odhalená pamätná tabuľa Jánovi Čajakovi st., študentovi
kežmarského lýcea, významnému slovenskému spisovateľovi a národnému buditeľovi vojvodinských
Slovákov v Srbsku. Pri tejto príležitosti zavítal do Kežmarku aj spevokol Selenčské Zvony, ktorý svojím
vystúpením v drevenom artikulárnom kostole, pod vedením PaedDr. Juraja Súdiho nám domácim
Slovákom pripomenul, čo je to domovina a vlasť.
24. augusta 2008 v drevenom artikulárnom kostole sa uskutočnil komorný koncert Dialógy, ktorý
zorganizoval náš zborový kantor Peter Duchnický. K hudobnému dialógu si pozval Matúša Veľasa –
hoboj, Juraja Valenčíka – kontrabas a Gregora Regeša – volončelo.
7. septembra 2008 na 16. nedeľu po Svätej Trojici sme slávnostne začali nový školský rok 2008/2009
v devenom artikulárnom kostole. Zvesťou slova Božieho nám poslúžil brat farár z cirkevného zboru
Myjava Samuel Mišiak.
14. septembra 2008 do nášho cirkevného zboru na služby Božie prišiel spevokol z Dunajskej Stredy,
ktorý nám poslúžil zaspievaním dvoch piesní. Setra farárka Magdaléna Ševčíková vo zvesti slova
Božieho na text z Matúšovho evanjelia 18,21-35 poukázala na to, ako v živote kresťana je veľmi
dôležité vedieť odpúšťať.
15. septembra 2008 niekoľko členov z nášho cirkevného zboru sa zúčastnilo Dňa Tatranského
seniorátu, ktorý sa tohto roku uskutočnil v cirkevnom zbore Štrba. Témou stretnutia bola: Rodina
v zbore, zbor – môj dom, môj hrad. Ani tohto roku nechýbal kotlíkový guláš, ktorý popri nepriazni
počasia nielenže nasýtil,ale aj zohrial.
16. septembra 2008 v drevenom artikulárnom kostole sa uskutočnil koncert Univerzitného speváckeho
zboru z Girton College. Repertoár zboru, s ktorým sa prezentovali u nás,bol veľmi rozmanitý a zahŕňal
duchovnú hudbu, ale aj skladby talianskeho baroka, alžbetínskej éry, či dokonca modernú európsku
a anglickú hudbu.
20. septembra 2008 koncertom Dnských kozákov sme odštartovali súbor podujatí, ktoré boli
usporiadané pri príležitosti zápisu deveného artikulárneho kostola do zoznamu Svetového kultúrneho
dedičstva UNESCO. Prvá časť koncertu pozostávala z pravoslávnej liturgie. V druhej časti sme si mohli
vypočuť nádherné ruské a ukrajinské piesne.
23. septembra 2008 cirkevný zbor v spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou Tatry-Spiš
zorganizoval konferenciu Slovenské drevené chrámy v zozname Svetového kultúrneho dedičstva
UNESCO.
23. septembra 2008 v devenom artikulárnom kostole v rámci 38. medzinárodného organového festivalu
Ivana Sokola sa uskutočnil organový koncert, v ktorom sa nám predstavil Juan Mária Pedrero zo
Španielska.
26. septembra 2008 sa uskutočnilo v drevenom artikulárnom kostole Literárno-hudobné pásmo Buď
vôľa Tvoja s prezentáciou novej knihy PhDr. Nory Baráthovej s rovnomenným titulom. Tento historický
román siaha do čias starovekých rímskych dejín a približuje neochvejnú vieru vtedajších kresťanov,
ktorá odolávala mnohým nástrahám a predovšetkým smrti.
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27. septembra 2008 sa v devenom artikulárnom kostole uskutočnil koncert operného spevu, v ktorom
sa nám predstavil v baryónových partoch vychádzajúca hviezda českého operného neba Jakub Pustina,
ktorého na klavíri sprevádzal Richard Pohl. V ich podaní odzneli známe skladby od F. Schuberta, L.
Janáča, G. Verdiho, P. I. Čajkovského, G. Pucciniho a iných.
28. septembra 2008 pri príležitosti zápisu deveného artikulárneho kostola do Zoznamu svetového
kultúrneho dedičstva UNESCO sa uskutočnili v 19. nedeľu po Sv. Trojici slávnostné služby Božie, na
ktorých zvesťou slova Božieho poslúžil dôstojný brat biskup Ján Midriak z Prešova K prítomným sa
prihovoril na text z Markovho evanjelia 13,1, ktorí prečítal v kralickom preklade: „Mistře, pohleď, kteraké
kamení a jaké stavení!“ Tejto slávnosti sa zúčastnil riaditeľ Tranoscia Ľubomír Turčan, riaditeľ
biskupského úradu VD Radoslav Cingeľ, brat farár z Nemecka Andreas Metzl, bratia farári Martin Fečko
a Ján Pavlovič, dozorca VD Ján Brozmann a primátor mesta Kežmarok Ing. Igor Šajtlava.
Oslavy zápisu dreveného artikulárneho kostola do zoznamu pamiatok UNESCO sa skončili popoludní
komorným koncertom, v ktorom sa nám predstavili Ján Vindiš (husle) a Mário Sdlár (organ). V ich
podaní sme si mohli opäť vypočuť skladby svetoznámych autorov ako napríklad J. S. Bacha, G. F.
Händla, A. Corelliho a iných. Tento koncert sa konal v spolupráci so Spolkom koncertných umelcov
a s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
2. októbra 2008 sa uskutočnil v priestoroch Gymnázia P. O. Hviezdoslava a dreveného artikulárneho
kostola XLIII. ročník Literárneho Kežmarku, na ktorom sa predstavil zborový spevokol zaspievaním
piesne a potom pásmom o Martinovi Rázusovi a Ivanovi Stodolovi, ktoré zostavila PhDr. Nora
Baráthová.
11. októbra 2008 sme sa zúčastnili Konfidňa v Bušovciach, ktorý zorganizovalo mládežnícke centrum
vo Veľkom Slavkove.
18. októbra 2008 sa zúčastnili naše ženy Dištriktuálneho dňa žien VD v Cirkevnom zbore Východná.
Téma tohto stretnutia bola – Som pokrstený – pokrstená. Na tomto stretnutí odzneli nasledovné
prednášky: Krst – pečať vykúpených: Mgr. Ľubomíra Mervartová; Udalosť v rodine: Mgr. Katarína
Hudáková; Narodenie do Božej rodiny: Mgr. Daniela Mikušová.
24. októbra 2008 v rámci medzinárodného podujatia Spišskí bratia Hunfalvyovci v zjednotenej Európe
sa reinštalovala na budove lýcea pamätná tabuľa Pavlovi Hunfalvymu, priekopníkovi modernej
porovnávacej jazykovedy a etnografie, ktorý študoval na kežmarskom lýceu a neskoršie na ňom pôsobil
aj ako profesor práva a riaditeľ. Po odhalení pamätnej tabule sa konal v auditóriu lýcea ugrofínsky 21.
Tatranský večer s prezentáciou kultúry a prírody Maďarska a Fínska.
13. novembra 2008 v auditóriu lýcea sa uskutočnil 22. Tatranský večer venovaný Fenoménu Tatier
v literatúre a Hugovi Stenczlovi. Pri tejto príležitosti sa odhalili tri pamätné tabule na prízemí chodby
lýcea: Hugovi Stenczlovi, profesorovi a rektorovi lýcea; slovenským študentom a profesorom
kežmarského lýcea a inonárodným študentom a profesorom kežmarského lýcea.
4. decembra 2008 v rámci adventnej večierne prišli medzi nás pracovníci Misie na Níle, ktorý nás
oboznámili so svojimi projektmi pre krajiny pozdĺž rieky Níl a hlavne pre deti, ktoré v týchto krajinách
potrebujú pomoc.
7. decembra 2008 v zborovej miestnosti sa uskutočnilo stretnutie dôchodcov aj s prislúžením Večere
Pánovej. Pekným spestrením tohto stretnutia boli rôzne vystúpenia, a to Kataríny Krempaskej na
zobcovej flaute, ktorá zahrala rôzne vianočné koledy. Medzi nás privítal aj spolužiak Petra Duchnického,
ktorý dôchodcov pozdravil hrou na fujaru.
13. decembra 2008 sa uskutočnil v ľubickom kostole koncert, na ktorom sa nám predstavil Symfonický
orchester ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary s dielom od Jána Jakuba Rybu: Česká mše vánoční.
21. decembra 2008 sa uskutočnila v auditóriu lýcea vianočná besiedka s vystúpením detí, ktoré
navštevujú hodiny náboženskej výchovy a nedeľnú besiedku. V programe sa deti snažili priblížiť svojím
rodičom formou básní a krátkych scénok podstatu vianočných sviatkov. Na záver bol premietnutý
videofilm Most, ktorý poukazoval na skutočnosť, čo Boh pre nás urobil, keď neváhal obetovať pre našu
záchranu Svojho Syna.
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22. decembra 2008 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 2008 mládež na záver roka si zorganizovala večierok, ktorý sa uskutočnil vo Vojňanoch.
Nechýbala dobrá zábava a ani Božie slovo.
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. V meste Kežmarok pri mestskom zastupiteľstve už tretie
volebné obdobie som pôsobil ako jeden z členov Komisie kultúry a spoločenského života. Vzdal som sa 28.
júla 2008 vzhľadom k udalostiam, ktoré sa odohrali a medializovali v súvislosti so zrušením festivalu
LOKAL LIFE a prerozdelením finančných prostriedkov pri poskytovaní dotácií z vlastných príjmov mesta
pre kultúrne aktivity – registrované kultúrne kluby a občianske združenia v oblasti kultúry, kvôli ktorým
sa kultúrna komisia ako celok dostala do zlého svetla vďaka netransparentnému rozhodnutiu pridelenia
finančných prostriedkov mestským zastupiteľstvom.
18. januára 2008 predsedníctvo cirkevného zboru (Roman Porubän, Ernest Chritz) a správca
cirkevného majetku (Ján Scholcz) sa zúčastnili jednania na Gréckokatolíckom biskupskom úrade
v Prešove ohľadom odpredaja kostola vo fílii Žakovce.
6. februára 2008 som sa zúčastnil prípravného výboru na Obecnom úrade v Rakúsoch, ktorý sa
zaoberal organizovaním osláv 720. výročia od 1. písomnej zmienky o obci. Príprava ekumenických
bohoslužieb.
19. februára 2008 zúčastnil som sa jednania na Pamiatkovom úrade SR kvôli kandidovaniu dreveného
artikulárneho kostola do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO
17. marca 2008 som sa zúčastnil zasadnutia Komisie cestovného ruchu pri mestskom zastupiteľstve,
na ktorom sme prejednávali možnosti propagácie kultúrnych pamiatok v meste Kežmarok.
28. marca 2008 jednanie s pani Ing. Bodnárovou na Mestskom úrade v Kežmarku ohľadom výroby
propagačných materiálov.
31. marca 2008 na mestskom úrade som sa stretol s primátorom mesta Ing. Igorom Šajtlavom ohľadom
umiestnenia kamerového systému pre mestskú políciu na veži Nového kostola.
9. apríla 2008 vykonal som na biskupskom úrade revíziu účtov za rok 2007 ako jeden z členov revíznej
komisie.
20. apríla 2008 predsedníctvo cirkevného zboru (R. Porubän a E. Chritz) spolu s delegátmi cirkevného
zboru (E. Ciriaková a M. Lipták) sa zúčastnili vo Veľkom Slavkove seniorálneho konventu Tatranského
seniorátu.
18. mája 2008 popoludní som sa zúčastnil osláv 100. výročia smrti Samuela Webera, ktoré
organizovalo mesto Spišská Belá spolu s cirkevným zborom.
4. júna 2008 na rímskokatolíckej fare v Rakúsoch sme s bratom farárom Ľubomírom Kretom
pripravovali program ekumenických bohoslužieb.
15. júna 2008 poslúžil som zvesťou slova Božieho v Bardejove, kde sme sa v cirkevnom zbore
zúčastnili výletu so zborovým spevokolom.
27. júna 2008 na mestskom úrade som sa stretol s primátorom mesta Ing. Igorom Šajtlavom ohľadom
nekorektného jednania pri prípravách Európskeho ľudového remesla. O podujatiach v drevenom kostole
sa jednalo bez vedomia cirkevného zboru.
7. júla 2008 jednanie s primátorom mesta Ing. Igorom Šajtlavom ohľadom nového informačného
systému v meste Kežmarok, na ktorom chýbali informačné a smerové tabule objektov dreveného
artikulárneho kostola, nového kostola a lýcea. Vyslovil som podozrenie, že toto nie je náhoda, ale
zámer.
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26. júla 2008 na biskupskom úrade ZD vo Zvolene som sa zúčastnil stretnutia po desiatich rokoch od
ordinácie.
3. augusta 2008 som poslúžil v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Spišská Belá na ich zborovom
popoludní prednáškou o židovských sviatkoch v kalendárnom roku.
31. augusta 2008 zúčastnil som sa slávnostných služieb Božích v Cirkevnom zbore Slovenská Ves pri
100-ročnici pamiatky posvätenia chrámu.
7. septembra 2008 poslúžil som v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Slovenská Ves vo fílii Toporec
nemeckou rozlúčkou pri ukladaní urny manželov Bobakových.
8. septembra 2008 z poverenia dištriktuálneho presbyterstva ako člen revíznej komisie som vykonal
revíziu hospodárenia a vedenia výkazov na prešovskom evanjelickom gymnáziu.
17. septembra 2008 zúčastnil som sa sedenia za prítomnosti Pamiatkového úradu SR, ministerstva
kultúry, ministerstva hospodárstva a vlastníkov pamiatok UNESCO, na ktorom sa rokovalo o spoločnom
postupe propagovania pamiatok – drevených kostolíkov, ktoré boli zapísané 7. júla 2008 do zoznamu
UNESCO.
21. septembra 2008 zúčastnil som sa inštalačnej slávnosti v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku
Východná, kde za zborovú farárku bola inštalovaná naša rodáčka Marcela Sabová r. Kupská.
2. októbra 2008 stretnutie s primátorom mesta Kežmarok ohľadom podpory mesta pri opravách
dreveného artikulárneho kostola a budovy lýcea.
6. – 8. októbra 2008 som sa zúčastnil teologickej konferencie, ktorá sa konala v Tatranskej Lomnici. Jej
témou bola príprava kázní.
23. novembra 2008 poslúžil som zvesťou slova Božieho v Cirkevnom zbore Českej evanjelickej cirkvi
a. v. v Prahe v kostole sv. Michala v Jirchářích.
4. decembra 2008 bol som vypočutý ako svedok vo veci posprejovania kostola vo Veľkej Lomnici
hanlivými a satanskými nápismi.
6. decembra 2008 som sa zúčastnil v kaštieli Strážky slávnostného uvedenia knihy od PhDr. Zuzany
Kollárovej, PhD. Samuel Weber, ktorý bol významnou osobnosťou duchovného, kultúrneho
a spoločenského života na Spiši.
c) Modlitebné spoločenstvo
Teším sa a som nášmu nebeskému Otcovi stále vďačnejší, že nám dal možnosť sa s Ním
rozprávať v modlitbe. On ku nám hovorí vo Svojom Slove a my Jemu zase môžeme odpovedať
modlitbou. Teším sa, že nás On má tak veľmi rád, že nás stále vidí, aj počuje, keď sa ku Nemu ozveme.
A som Mu vďačný aj za to, že naše modlitby tak rád vypočuje a dáva nám to, čo skutočne potrebujeme
– a to v pravej miere a v pravý čas. Veci sa jednoducho nevyvíjajú rovnako, či sa modlíme, alebo nie.
Pán Boh berie vážne Svoje prikázania a zasľúbenia, ktoré sú až neuveriteľne jasné – napríklad
to známe z Matúša 7,7-11: Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené. Lebo
každý, kto prosí, dostane; a kto hľadá, nájde; a kto klope, tomu bude otvorené. Alebo či je medzi vami
človek, ktorý by dal synovi kameň, keď si prosí chleba? A keď si prosí rybu, či mu podá hada? Keď teda
vy, hoci ste zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá dobré veci váš Otec nebeský tým, čo
Ho prosia!
Som tak isto rád, že stále viac ľudí aj tu v našom zbore vidí význam a dôležitosť modlitby –
aspoň sa mi zdá, že stále viac ľudí u nás prichádza na modlitebné týždne – v pôste a v advente.
Okrem toho sa už roky stretávame v Modlitebnom spoločenstve každý pondelok večer (v zime
o 19.00 a v lete o 20.00) u mojej mamky na Krvavom poli 28. Spievame si tam spolu, čítame si z Biblie
a zo štvrťročníka MoS pod názvom MoSt a potom sa rozprávame o tom, čo nás práve trápi a teší. Na
záver sa potom spolu modlíme (len ten, kto chce) za naše aktuálne záležitosti, ale aj za celý náš zbor
a cirkev. Je nám tam veľmi dobre, lebo sa máme radi a snažíme sa si navzájom pomáhať, ak treba.
Potešíme sa, keď k nám prídu aj ďalší. Srdečne pozývame.

16

Väčšinou sa tri až štyrikrát do roka stretávame aj na seniorátnych stretnutiach Modlitebného
spoločenstva. V minulom roku to bolo v Švábovciach, kde sme si rozprávali o odpúšťaní, potom
v Mengusovciach a dvakrát v Poprade.
Raz do roka sa môžeme stretnúť aj na celoslovenskej konferencii MoS, ktorá býva počas
predposledného víkendu v auguste – striedavo na východe a na západe Slovenska. V roku 2008 to bolo
v Turčianskych Tepliciach s témou „Rodina kresťana“.
Teším sa tiež, že sa každú nedeľu ráno pred bohoslužbami o 8.15 (ako to náš brat farár vždy
vyhlasuje) stretávame ku modlitbám v lýceu. Keď nás je viac, tak sme v zborovej miestnosti, keď menej,
tak u nás vo vydavateľstve. Prečítame si len z Božieho Slova podľa Tesnej brány a potom sa modlíme
za aktuálne záležitosti v zbore. Sme vďační, že nás Pán Boh tak rád vypočuje, a preto sa budeme veľmi
tešiť, ak sa k nám pridajú aj ďalší.
Je toho predsa tak veľa, za čo sa máme modliť.
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. S detskou prílohou vyšiel na Vianoce. V súvislosti s vydávaním Zborového listu som na výročnom
zborovom konvente za rok 2007 (27. januára 2008) predstavil určité problémy, ktoré bolo potrebné riešiť.
Som rád, že moje pripomienky našli odozvu v ochotných srdciach, ktoré sa ich rozhodli realizovať.
Brat Mikuláš Lipták bol poverený zborovým presbyterstvom zostaviť redakčnú radu Zborového listu,
čo sa podarilo. Pracuje v zložení: Mikuláš Lipták, Roman Porubän, Jaroslav Šleboda, Oľga Kormanová,
Nora Baráthová, Barbora Kaprálová a Slávka Jankurová. Oná má zabezpečovať jeho obsah a vytvárať
koncepciu jednotlivých čísel, ktoré by mali byť tematicky zamerané. Redakčnej rade prajeme, aby im v tomto
diele Pán Boh dával dostatok múdrosti, trpezlivosti a dobrých nápadov, ktoré by sme my ako cirkevný zbor,
čiže ako jeho čitatelia vedeli aj patrične oceniť.
Finančná otázka zostala stále akosi bez povšimnutia – nás cirkevníkov. Som rád za tých niekoľko
milodarov, ktoré ste priniesli. Moja predstava spolu s Jarom Šlebodom možno bola naivná, keď sme sa
púšťali do tvorby Zborového listu. Mysleli sme si, že keď ho niekto dostane – hoci zadarmo, tak si aj
uvedomí, že to nie je zadarmo a aspoň nejakou čiastkou ho podporí. Z roka na rok klesajú milodary a z roka
na rok sa menej vyzbiera v pokladničke v kostole, ktorá je určená na zborový list. Keby mal zborový list stáť
na našich príspevkoch, tak už dávno by sme ho nevydávali, pretože nepokryjú vydanie ani jedného čísla.
Táto moja pripomienka zostáva naďalej aktuálnou.
Chcem sa poďakovať všetkým tvorcom, za ochotu poslúžiť tým darom, ktorým ich Pán Boh obdaril
,a to menovite: Jaroslavovi Šlebodovi za grafické spracovanie, jazykovým korektorom: Oľge Kormanovej,
Nore Baráthovej, Kataríne Slavíčkovej a Mikulášovi Liptákovi, za prípravu detskej stránky: Eve Ciriakovej
a rubriku z Internetu: Slávke Jankurovej a Barbore Kaprálovej.
e) www stránka (www.ecavkk.sk)
Počas celého roka 2008 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, nájsť
aktuálnu kázeň z nedele, či oboznámiť sa s akciami plánovanými do budúcnosti. I turista si tam nájde všetky
potrebné informácie o drevenom artikulárnom kostole, novom kostole, lýceu či o dejinách zboru. V uplynulom
roku sme zaznamenali 6.230 prístupov (počítadlo 10.230), čo v priemere predstavuje, že za jeden deň si na
našu stránku kliklo 17 ľudí.
Stránka je najviac navštevovaná zo Slovenska, na druhom mieste sú prístupy z USA, na treťom
mieste z Českej republiky, tak idú z Poľska, Nemecka, Rakúska, Maďarska, Mexika, Fínska, Írska a iných
krajín. Ku kreativite tejto stránky môže prispieť každý jeden návštevník. Ak chcete oznámiť niečo dôležité pre
členov cirkevného zboru, opäť sa to dá prostredníctvom fóra, ktoré je na tejto stránke zriadené. Dokonca na
tejto stránke sa dá diskutovať o problémoch v cirkevnom zbore. No doposiaľ toto diskusné fórum sa
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nevyužíva. Tým chcem povedať, že na tom, ako vyzerá naša webová stránka sa môžete aktívne podieľať aj
vy – pokiaľ máte možnosť pripojiť sa na internet.
Najviac navštevovaná stránka v tomto roku bola v čase súťaže o najkrajšiu dovolenkovú fotografiu.
Niekedy denná návštevnosť zaznamenala viac ako 50 prístupov. Doposiaľ sa nám nepodarilo zrealizovať inú
jazykovú mutáciu ako slovenskú. Dúfam, že v tomto roku sa podarí vytvoriť nemeckú verziu tejto stránky, čo
už sme plánovali v roku 2008.
f) Cvičenie pre ženy
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. Zúčastňuje
sa ho v priemere 12 žien. Po cvičení sa ženy stretávajú v lýceu na krátkom posedení pri čaji. 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 2008 pravidelne stretával každú stredu o 18 00 h v auditóriu lýcea
pod vedením brata farára Romana Porubäna a keď bolo niekedy potrebné docvičiť pieseň, tak sme sa
stretávali aj dvakrát do týždňa. 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.
V rámci cirkevného roku sme vystúpili nielen v domácom cirkevnom zbore, ale aj mimo jeho
územia či už v Bardejove, kde si spevokol zorganizoval výlet, na inštalačnej slávnosti vo Východnej, kde
za zborovú farárku bola zvolená naša rodáčka Marcela Sabová r. Kupská, alebo svojím spevom poslúžil
aj pri pohrebných rozlúčkach v okolitých cirkevných zboroch. Počas roka svoju prácu spevokol
prezentoval 35 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. Niekedy je to na
úkor ich voľného času alebo dovolenky. Za to im určite patrí srdečná vďaka.
Počet aktívnych členov spevokolu je 28. 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.
Aj v tomto 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 tá najväčšia odmena, akú môžeme dostať. Vtedy človek vie, že to
čo robí, má zmysel.

18

Tabuľka aktivít zborového spevokolu
Cirkevný zbor Kežmarok
06. 01. 2008
17. 02. 2008
21. 03. 2008
23. 03. 2008
20. 04. 2008
11. 05. 2008
18. 05. 2008
14. 06. 2008
28. 09. 2008
05. 10. 2008
31. 10. 2008
16. 10. 2008
07. 12. 2008
14. 12. 2008
24. 12. 2008
25. 12. 2008
31. 12. 2008

-

Zjavenie Krista Pána
2. nedeľa pôstna
Veľký Piatok
Veľkonočná nedeľa
4. nedeľa po Veľkej noci
1. slávnosť svätodušná
Konfirmácia
Zborový deň
Sl. služby Božie – UNESCO
Poďakovanie za úrody zeme
Pamiatka reformácie
22. nedeľa po Sv. Trojici
2. nedeľa adventná
3. nedeľa adventná
Štedrý večer
1. sviatok vianočný
Silvester

S O B Á Š E:

Mimo územia zboru
15. 06. 2008 21. 09. 2008 12. 07. 2008 15. 09. 2008 10. 10. 2008 -

INÉ

Cirkevný zbor Bardejov – výlet
spevokolu
Cirkevný zbor Východná –
inštalácia Marcely Sabovej
sobáš Richard Novák a Pavla
Frisiková – Svätý Kríž
pohreb Márie Scholczovej vo
Vojňanoch
pohreb sestry Chladoňovej v
Poprade

A K C I E:

22. 06. 2008 26. 09. 2008 02. 10. 2008 -

720. výročie od prvej písomnej
zmienky o obci Rakúsy
Prezentácia knihy: Buď vôľa
Tvoja
Literárny Kežmarok venovaný
Martinovi Rázusovi

Pohreby:
08. 03. 2008 Rajmund Frisik
Denisa Hoffmannová
29. 03. 2008 Pavol Šolc
Katarína Halamová
30. 08. 2008 Maroš Scholtz
Zuzana Pjechová
20. 09. 2008 Martin Gemza
Ivana Krempaská
08. 11. 2008 Marcel Kohút
Martina Rennerová

05. 08. 2008
08. 10. 2008
14. 10. 2008
27. 10. 2008
26. 11. 2008

−
−
−
−
−

Viera Rusnáková
Katarína Švábyová
Walter Renner
Štefan Debre
Vladimír Raab

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 2008 sa náboženská výchova pre Gymnázium P. O. Hviezdoslava a
Hotelovú akadémiu uskutočňovala v budove lýcea, kde žiaci prichádzali v stredu na nultú hodinu.
V druhom polroku školského roka 2007/2008 z Gymnázia P. O. Hviezdoslava navštevovali vyučovanie
náboženstva 4 žiaci a z Hotelovej akadémie 7 žiaci. V prvom polroku školského roka 2008/2009
z Gymnázia P. O. Hviezdoslava navštevovali vyučovanie náboženstva 2 žiaci a z Hotelovej akadémie 2
žiaci. V školskom roku 2008/2009 sa náboženská výchova vyučuje aj na Strednej poľnohospodárskej
škole v pradiarni. Navštevujú ju 4 žiaci a vyučuje brat farár Martin Fečko.
Vyučovanie náboženstva v Ľubici prebieha v utorok, ktoré vedie brat farár Roman Porubän.
Prvý stupeň, na ktorom sú siedmi žiaci, preberajú učivo podľa učebnice Pramienok doplnené
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pracovnými listami Učiň ma, Bože, svetielkom. Druhý stupeň preberá témy podľa učebnice
evanjelického náboženstva Cirkevné dejiny, určenej pre siedmi ročník základných škôl. Na druhom
stupni sa náboženskej výchovy zúčastňuje 8 detí.
Nechcem hovoriť o tom, ako deti na hodiny náboženstva – hlavne tí starší – chodia
nepripravené, ako niektorí si počas celého roka pomaly ani raz neprinesú učebnicu a o Biblii radšej ani
nehovorím. Možno by nezaškodilo ich niekedy skontrolovať. Ale to, o čom chcem hovoriť, nie sú ani
mobilné telefóny, na ktoré sme si ako učitelia už pomaly zvykli. To, o čom chcem hovoriť, je obsah,
ktorý sa nachádza v mobilných telefónoch. Skontrolovali ste niekedy svojmu dieťaťu, čo vo svojom
mobile má všetko uložené, aké sa tam nachádzajú obrázky, zvukové nahrávky či videoklipy? Niekedy
mi je z toho na zvracanie, ako mi bolo tento týždeň, keď som skontroloval obsah dvoch mobilných
telefónov, pretože som ich deťom zobral po tom, čo sa neustále s nimi bavili. A najhoršie na tom je, že
deti, keď im objavíte to, čo by v ich telefóne nemalo byť, tak sa tvária akoby sa nič nestalo, akoby bolo
všetko v najlepšom poriadku. Ani kúsok hanby. Kresťanské hodnoty, či obyčajné slušné správanie je
kdesi na smetisku dejín. A tu sa nevyhovárajme na dobu. Doba je taká, akí sme my.
b) Detské Služby Božie
Detské služby Božie /nedeľná besiedka/ sa z Božej milosti v roku 2008 konali pravidelne podľa
vopred pripraveného rozpisu temer každú nedeľu okrem jednej nedele v mesiaci a okrem letných
prázdnin, a to 24-krát. DSB prebiehali počas hlavných služieb Božích v priestoroch budovy lýcea. DSB
počas celého roka viedli ses. Slávka Jankurová a Eva Ciriaková a v mesiaci január a február aj ses.
Janka Guldenová. Deti boli rozdelené do dvoch skupín podľa veku na tzv. malé a veľké deti
s priemerným počtom 9 /MD-5, VD-4/.
Začiatok DSB je spoločný pri piesňach a modlitbe, po ktorom sú deti rozdelené do skupín.
Hlavným cieľom, náplňou DSB je výklad biblickej lekcie, ktorý je spojený s mnohými aktivitami
súvisiacimi s preberanou témou /kreslenie, vystrihovanie, výroba pozvánok, darčekov, hry a súťaže, ale
aj nacvičovanie programu na Deň matiek, na začiatok školského roka či na Vianočnú besiedku a pod./.
V roku 2008 skupinka „malých detí“ preberala lekcie, pri ktorých boli použité materiály z Detskej misie, a
to tzv. flashcardy s názvom „Čo by malo vedieť každé dieťa“ a „Poznanie Krista (Knowing Christ)“.
Skupinka „veľkých detí“ pokračovala v štúdiu 2. knihy Mojžišovej, pri ktorom boli použité materiály
pripravené Sekciou práce s deťmi a vnútornej misie ECAV s názvom „Život Izraela – Cesta za Pánom
Ježišom 1. ročník“.
Správu vypracovala: Eva Ciriaková
c) Práca s dorastom:
Kežmarský evanjelický dorast sa stretával pravidelne každú sobotu o 14:00 v priestoroch
telocvične gymnázia v Kežmarku do júna 2008. Počas letných prázdnin dorast nebýval. Priemerný
počet zúčastnených na jednom stretnutí sa pohyboval okolo počtu 8. Dorastenci sa stretávajú pri
loptových hrách: volejbal, basketbal a futbal. Zakaždým bola pre nich pripravená aj biblická téma a iné
zaujímavé hry s ňou súvisiace. Dorastenci navštevujú telocvičňu aj v piatok večer spolu s mužmi.
Okrem klasických stretnutí majú dorastenci možnosť zúčastniť sa aj mimoriadnych výletov, ako bol
napríklad výlet na Drevenici v Liptovskej Kokave, kde 14 dorastencov prežilo pekné tri dni alebo niektorí
sa zúčastnili aj výletu na Lazisko v Drevenici pod Sitieňom, kde v malebných Nízkych Tatrách mohli
prežiť jeden týždeň a popri tom spoznávať i okolie. Zúčastňovali sa aj športových podujatí
organizovaných vo Veľkom Slavkove, ICESHOW na Hrebienku alebo konfidňa, ktorý sa uskutočnil na
jeseň v Bušovciach. Záver roka spoločne ukončili vo Vojňanoch. Financie na náklady spojené s akciami
boli čerpané z cirkevného zboru. Od septembra sa dorast pravidelne v sobotu nestretáva, iba na
akciách, pretože vedúce dorastu Andrejka Palanská a Mária Liptáková nie sú v Kežmarku vždy
prítomné. Veríme, že túto situáciu sa nám podarí v blízkej budúcnosti vyriešiť.
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d) Práca s mládežou:
Biblické hodiny pre mládež sa v roku 2008 konali skoro pravidelne každý piatok so začiatkom
00
o 19 h. na farskom úrade. Niekedy sa stretneme dvaja, inokedy traja či štyria. Počas jednotlivých
stretnutí sme preberali knihu proroka Jonáša, ktorá poukazovala na to, že rovnako i nás Pán Boh
povoláva ako svojich prorokov. Hovorili sme o rôznych reakciách na Božie povolanie. Myslím si, že táto
kniha je veľmi aktuálna pre mladých ľudí, pretože na pozadí tohto príbehu si môžu uvedomiť to, ako aj
ich si chce Pán Boh povolať do svojej služby v cirkevnom zbore a ako neraz aj oni sa podobne
s Jonášom vzpierajú tomuto Božiemu povolaniu.
Hovorili sme o tom, čo všetko spôsobuje neposlušnosť voči Božiemu povolaniu, kde všade sa
človek môže dostať vďaka tomu, že on sám si vyberá cesty svojho života, pretože si myslí, že je to
určite lepšie ako to, čo Pán Boh pripravil pre môj život. No v konečnom dôsledku tak ako Jonáš
prichádza na to, že Boh s nami myslí len v intenciách svojej lásky a milosti. Táto kniha učí mladého
človeka zároveň pokore a trpezlivosti, cez ktorú formoval Pán Boh Jonášovu osobnosť.
Počas letných prázdnin v čase od 21. – 25. júla sme sa zúčastnili mládežníckeho výletu (22
účastníkov) prekrásnom prostredí Liptova na Lazisku v Drevenici pod Sitieňom. Ústredná téma celého
tohto výletu bola: Nový život s Ježišom Kristom, v ktorej sme rozoberali, čo je to obrátenie, znovuzrodenie,
istota spasenia, načo je dôležité čítať si Božie slovo a k čomu je cirkevný zbor. Srdečne sa chcem
poďakovať Jurajovi Kitovi a Romane Bartkovej za prípravu športových a zábavných častí tohto výletu.

5. Hospodárenie cirkevného zboru za rok 2008
Hospodárska správa – aká má vôbec byť? Stručná, alebo rozsiahla? Túto otázku som si položil
ešte pred jej samotným písaním. Čo ma k nej viedlo? Boli to neraz vyslovené názory niektorých ľudí,
aká je dlhá a že z celej správy mnohých zaujíma len jedno jediné číslo a to je, koľko máme peňazí. Je
to naozaj tak? Je to jediný ukazovateľ hospodárenia? No odpoveď treba hľadať v tom, pre koho je
písaná a čo je jej obsahom. Má slúžiť len ako informácia pre cirkevníkov prítomných tu na konvente
alebo má slúžiť ako nejaký doklad pre budúce generácie? V skutočnosti je to len stručný opis toho, čo
sa v hospodárskej oblasti počas roka urobilo a aký výsledok z hospodárenia sa dosiahol.
Z návrhu plánovaných úloh na rok 2008 niektoré boli splnené a niektoré nie. Z nesplnených je
to oprava strešnej atiky na objekte Cultus v Ľubici, náter strechy na objete Hotelovej akadémie a ZUŠ,
a to z dôvodu nedostatku kapacít pracovníkov na výškové práce v období, keď sa uvedené práce dali
realizovať. Naopak - ak boli kapacity - neprialo nám počasie. Práce na odvodnení kostola sa
neuskutočnili z dôvodu, že šachta, do ktorej mal byť napojený prepad vody z odvodnenia, nebola na
našom pozemku. Preto sme požiadali mestský úrad o sprevádzkovanie šachty, ktorá je na druhej stane
parku bližšie ku kostolu a ktorá je zároveň miestom pre možné napojenie. Mesto však túto šachtu
opravilo až v mesiaci november. Taktiež neboli opravené dve bytové jednotky v Ľubici, lebo do
dnešného dňa sme sa do nich nedostali, hoci máme právoplatné rozhodnutia súdu. Tieto dva prípady je
potrebné doriešiť pomocou exekútora. Všetky tieto práce boli presunuté do plánu opráv na tento rok.
Práce uskutočnené v roku 2008
Kežmarok
Gymnázium
− počas letných prázdnin sa v mesiaci júl – august uskutočnila oprava podláh na prvom poschodí,
okrem priestorov vedenia školy a zborovne s celkovou výmerou podlahových plôch 328 m2 v triedach
a 109 m2 chodieb. Po demontáži vlysových podláh a palubovky sme zistili, že rozsah prác oproti
predpokladu je iný a je nutné zmeniť aj technologický postup opravy. Z uvedeného dôvodu požiadal
dodávateľ prác o úpravu rozpočtu, čo predstavovalo jeho zvýšenie o viac než tretinu. V triedach, kde
úroveň násypu nad klenbami umožnila ponechať potrebnú hrúbku sute pre tlmenie hluku, sa tento
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násyp urovnal na stanovenú výšku pod úroveň hotovej podlahy. V ostatných miestnostiach, kde sa
nedosiahla potrebná tlmiaca výška násypu, bol použitý podkladový pás z tvrdeného polystyrénu na
všetky kovové nosné profily po celej šírke a dĺžke. Na zhutnené násypy bola na podlahu uložená
nepremokavá fólia z PVC a betónová mazanina spevnená karisieťou. Po preschnutí betónu sa
povrch upravil nivelačnou stierkou a po strojnom prebrúsení natrel penetračným náterom. Nad
podlahou bolo nutné opraviť aj poškodené omietky. Konečná povrchová úprava podláh je
z povlakového PVC a obvodovej PVC hrany.
Na chodbe v ľavej časti objektu bolo potrebné z podlahy odstrániť poškodený betónový základ,
na ktorý sa naniesol nový poter tiež spevnený karisieťou. Po odstránení starého keramického sokla
v pravej časti chodby bola celá plocha podlahy vyrovnaná nivelačnou hmotou. Na takto upravenú
plochu bola do lepidla uložená dlažba a obvodový sokel. Z dôvodu opravy podláh sa museli
vymeniť aj dverové prahy, ktoré zároveň vyriešili výškový rozdiel podláh v triedach a chodbe.
Drevený kostol
− revízia EPS a hasiacich prístrojov
− počas júna po zásahu blesku v blízkosti budovy prepätím v energetickej sieti došlo k poškodeniu
elektrickej požiarnej signalizácie a zabezpečovacieho systému. Preto bol nevyhnutný servisný
zásah pre obnovenie činnosti zariadenia. Opravená bola požiarna ústredňa a snímače požiaru. No
pre veľký rozsah poškodenia bolo potrebné vymeniť celý zabezpečovací systém. Vymenená bola
zabezpečovacia ústredňa s komunikátorom poplachov, riadiaca klávesnica ako aj 23 ks snímačov
pohybu.
− čoraz častejší prienik vody do objektu kostola najmä pri prudších dažďoch nás viedol k tomu, aby
sme zistili príčinu zamokania. Hoci na prvý pohľad strecha vyzerala ako nepoškodená, podrobnou
prehliadkou bolo zistené, že celkový stav strechy nemá dlhú životnosť, stav je alarmujúci. Množstvo
drevených šindľov je poškodených – prehnitých najmä v úžľabiach strechy, kde sa zhromažďuje
väčšie množstvo vody a snehu. Po zabezpečení si potrebného množstva šindľov boli pomocou
horolezeckej techniky tieto vymenené a v kritických miestach sa úžľabia museli ošetriť ochranným
náterom, aby ešte nejaký čas vydržali. Vyčistili sa aj žľaby a opravili poškodené zvody.
Lýceum
− revízia bleskozvodu
− revízia EPS a hasiacich prístrojov
− výmena zabezpečovacieho systému z dôvodu ukončenia životnosti zariadenia plniaceho spoľahlivú
a bezpečnú prevádzku a jeho postupná poruchovosť zistená pri poslednej pravidelnej revízii. Okrem
káblových rozvodov bolo vymenených 20 snímačov
pohybu ako aj samotná ústredňa
s komunikátorom poplachov a dvoma riadiacimi klávesnicami. Zároveň bola na systéme vykonaná
revízia (11. - 14. február).
− živelná udalosť, ktorá postihla drevený kostol, postihla aj budovu lýcea. Rozsah poškodenia
zariadení pripojených k elektrickej sieti bol aj tu značný. Servisnými technikmi bolo zistené, že je
poškodený celý požiarny zabezpečovací systém ako aj telefónna ústredňa. Pre veľký rozsah
poškodenia zariadení a nerentabilnosť ich opráv museli sme komplet vymeniť požiarnu ústredňu s
vyvolávačom poplachov a tiež telefónnu ústredňu.
Hotelová akadémia
− vedenie školy nás na základe odborného posudku a vystavenej revízie, ktorú vykonal technik firmy
Plynoservis zabezpečujúci revízie v objekte školy na vykurovacích plynových radiátoroch,
požiadalo o ich neodkladnú výmenu. Šlo najmä o poškodené vykurovacie telesá s prehorenou
spaľovacou komorou a zlým technickým stavom. Celkom bolo vymenených 20 ks plynových
radiátorov. Práce boli vykonané počas vianočných prázdnin.
Nový kostol
− výmena vysielača pre zabezpečovací systém
− revízia hasiacich prístrojov
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Stráne pod Tatrami
Kostol
− oprava poškodenej strešnej krytiny
Veľká Lomnica
Objekt AWT
− oprava pivničných priestorov a komínov.
Objekt - byty
− oplotenie priestoru medzi kostolom a bytmi, osadenie brány so stĺpmi a stĺpikmi oplotenia, montáž
pletiva, náter konštrukcií.
Kostol
− dendrologický posudok krovu. Tento posudok sme dali urobiť na základe požiadavky Krajského
pamiatkového úradu pracoviska Prešov pre vydanie záväzného stanoviska na opravu strechy
kostola. Posudok urobili pracovníci chemickotechnologického oddelenia z Pamiatkového úradu SR
Bratislava.
Ľubica
Kostol
− v mesiaci máj po zlepšení klimatických podmienok v kostole pracovníci Oblastného
reštaurátorského ateliéru Levoča pokračovali v reštaurovaní oltára a oltárnej architektúry. Práce sa
uskutočňovali počas celého letného obdobia s viacerými prestávkami s rozsahom prác
zodpovedajúcim krytiu finančných prostriedkov na tento účel. Pokračovať by sa malo po získaní
ďalších finančných prostriedkov z rôznych zdrojov.
Objekt Ľubica - gen. Svobodu 252
− v jarných mesiacoch pokračovala v objekte výmena okien na čelnej fasáde a vchodových dverí do
prevádzky kaderníctva. Po ich výmenách boli opravené vnútorné omietky. V mesiaci september sa
začalo s opravou fasády. Po odstránení starých omietok sa na očistenú fasádu urobil postrek
cementovou maltou. Na takto pripravený podklad bola fasáda omietnutá hrubou vápennocementovou omietkou, na povrch ktorej bola nanesená hladká priedušná omietka. Sokel bol
obložený styrodurom, upravený sieťkou, lepidlom a vonkajšou omietkou. Okolo okien a dverí boli
urobené nové špalety. Parapety a deliaca rímsa medzi poschodím boli vyrobené z poplastovaného
plechu v hnedom odtieni. Po vyzretí omietok bola fasáda natretá v dvoch farebných odtieňoch
pastelových farieb, pričom základná plocha sa natrela tmavším odtieňom a vystupujúce
architektonické prvky svetlejším farebným odtieňom. Dažďové žľaby a dažďové zvody boli natreté v
odtieni okenných parapet. Po ukončení týchto prác bola vymenená hlavná vstupná brána a dlažbou
sa obložili schody do prevádzky kaderníctva.
Byt Jendrušáková
− pokračovanie v rekonštrukcii bytovej jednotky. Začiatkom roka sa vymenili okná a vchodové dvere,
namontovali vnútorné drevené parapety. V mesiaci apríl bol vypracovaný projekt na obnovu
vykurovania a rozvod plynu. S realizáciou týchto prác sa začalo v mesiaci september. Urobený bol
kompletný rozvod kúrenia, osadené boli nové vykurovacie telesá a nový plynový kotol so
zabudovaným zásobníkom na ohrev vody. Prerobený bol aj rozvod plynu. Po ukončení prác boli
oteplené všetky stropy a v celom byte sa urobili nové omietky.
Tvarožná
Objekt fary
− oprava rozbitých okenných výplní, oprava dažďových zvodov a žľabov.
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Vrbov
Kostol
− oprava dažďového žľabu
Rakúsy
Kostol
− dokončenie opravy organu
Aj v roku 2008 boli všetky tieto práce vykonávané firmami na základe objednávok a na základe
zmlúv o dielo. Služby a revízie boli zabezpečované prostredníctvom zmluvných partnerov.
Zároveň sa tu chcem poďakovať Ing. arch. Miloslavovi Neumannovi za spoluprácu pri riešení
vzniknutých stavebných problémov počas roka, ktoré sa museli niekedy riešiť okamžite, ako aj za
sponzorovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kúrenia bytovej jednotky v Ľubici.
Ani v oblasti administratívy o prácu v roku 2008 nebola núdza. Cirkevný zbor prešiel od nového
roka z jednoduchého účtovníctva na podvojné. To, že prechod nebol jednoduchý, je fakt a len málokto
pochopí, čo všetko si takáto zmena vyžaduje. A aby toho nebolo málo, zastihol nás aj prechod na novú
menu. Zároveň sme vďační všetkým tým, ktorí nám v tejto práci pomáhali.
V cirkevnom zbore bola k 31. augustu 2008 urobená aj inventarizácia všetkých pozemkov
a stavieb. Zbor vlastní 625 parciel registra E, 52 parciel registra C a 26 stavieb. Celková výmera
všetkých pozemkov k uvedenému dátumu je 2.811.105,31 m2 (281,11 ha), ktoré sa nachádzajú v 11
katastrálnych územiach a sú zapísane na 57 listoch vlastníctva.
Náklady na jednotlivé práce boli nasledovné:

Zbor

Objekt

Kežmarok

Gymnázium Oprava podláh na 1. poschodí
Oprava EZS (el. zabezpečovací systém) – výmena
Drevený
Oprava EPS (el. požiarna signalizácia)
kostol
Oprava strechy
Reštaurovanie kníh a tlačí – knižnica
Lýceum
Oprava EPS (el. požiarna signalizácia)
Oprava EZS (el. zabezpečovací systém)
Hotelová
Výmena plynových radiátorov
Akadémia
Nový kostol Výmena vysielača pre zabezpečovací systém

Popis vykonaných prác

Stráne p.
Tatrami

Kostol

Oprava strešnej krytiny

Objekt –
Plučinský

Náter brány do areálu

Sk
1.370.594,00
74.411,90
27.846,00
53.907,00
163.800,00
106.505,00
64.419,50
212.404,20
4.474,40
4.165,00
0,00

Veľká
Lomnica

Rekonštrukcia objektu (práce uskutočnené nájomcom –
Objekt AWT náklady kompenzované výškou nájmu za rok 2008 v sume
205.600,-Sk)
Objekt byty Oplotenie priestoru
Kostol
Dendrologický posudok krovu
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0,00
25.264,50
9.800,00

Reštaurovanie oltára
Čelná fasáda
- vnútorné výspravky okien a dverí
Bytové
- výmena vchodovej brány
jednotky
- oprava fasády (doplatok)
na ulici
Byt Jendrušáková - výmena okien a vchodových dverí
Generála
- oprava kúrenia a rozvodu plynu
Svobodu 252
- oteplenie stropov, vnútorné omietky
Kostol

Ľubica
Tvarožná
Vrbov

Objekt – fara

Oprava okenných výplní
Oprava dažďových žľabov a zvodov

Kostol

Oprava dažďových žľabov

0,00
9.350,00
66.069,80
85.742,00
77.872,00
110.448,00
91.649,00
2.561,00
5.236,00
0,00

SPOLU v Sk:
SPOLU v €:

2.566.519,30
85.192,83

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 01.01. - 30.04.2008
pracoval v knižnici jeden pracovník formou aktivačnej činnosti. Neskôr tou istou formou od 02.06. –
30.11.2008 v knižnici pracovali traja pracovníci, z toho jeden pracovník predčasne ukončil činnosť
z dôvodu získania zamestnania. Lesný hospodár pracoval počas roka na základe dohody o vykonaní
práce.
V roku 2008 na mzdu pracovníčky lyceálnej knižnice prispievali BÚ VD Prešov 30% a GBÚ
Bratislava 50%.
Prevádzkové náklady :
Náklady
Voda
Elektrická energia
Plyn
Telefón, internet
Inkaso
Poistenie
PCO
Požiarna ochrana
Dopravné náklady
Odvoz odpadu
Revízie
Drobné opravy
Ad. pomôcky
Mzdy
Odvody
Dane
Iné výdaje
Čistiace potreby
Súdne poplatky
Stravné lístky

Popis
lýceum, fara, objekt Hradná 32, Ľubica
všetkých objektov mimo fary
lýceum, internát
farský úrad a fara
fara / plyn, elektrika
budov, zákonné a havarijné auta
lýceum, drevený kostol a nový kostol
požiarny technik
služobné auto, objednávky autobusu, auto - LH
fara a lýceum
EPS, PO, elektrorevízie, bleskozvody
auta, opravy v objektoch
kanc. potreby, toner, kopírka
pracovníkov zboru, lesného hospodára
zdravotná poisťovňa, sociálna poisťovňa, úrazové
nehnuteľností, úroku
Vecné a bohoslužobné
príplatok zamestnávateľa 55%
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Sk
51.142,80
128.887,90
190.476,50
45.106,40
83.773,00
43.695,00
5.424,00
7.140,00
50.412,50
3.953,00
19.218,00
15.800,00
24.194,10
577.302,00
190.991,00
57.850,00
588,00
1.805,50
6.000,00
27.356,50

Poplatky za
Softvér
SPOLU v Sk:
SPOLU v €:

poštovné, vedenie účtov, kolkové známky, čiarový kód,
webový priestor, autorádio
MRP – účtovníctvo, Windows XP, upgrade, SZM - doména

Technické a materiálové vybavenie:
Nákup
Lešenie - odpis
Celtový prístrešok
Telefónna ústredňa
Stoličky - zborová
CD Panasonic
Hasiace prístroje

Sk
0,00
2.290,00
6.864,50
50.700,00
5.530,00
2.897,50

15.021,30
14.297,50
1.560.435,00
51.796,95

Náklady pri rôznych príležitostiach:
Náklad
Akcie detí a dorastu
Spevokol – divadlo, múzeum
Drevený kostol - zápis do UNESCO
Vianočná nádielka detí
Zborový deň
Akcie zboru – občerstvenia a kytice pri

Sk
62.044,50
8.520,00
21.831,50
1.992,50
2.718,50
22.266,00

rôznych príležitostiach (koncerty, návštevy
v zbore, zasadnutia, životné jubileá, materiál na
zabezpečenie akcií)

Spolu náklad v Sk:
Spolu náklad v €:

68.282,00
2.266.55

Spolu náklad v Sk:
Spolu náklad v €:

119.373,00
3.962,46

Lesné hospodárenie:
Aj v roku 2008 hospodárenie na lesnom majetku pokračovalo podľa LHP.
V LHC Spišská Belá – lokalite Strážky, kat. území Kežmarok bola vykonaná ťažba dreva v poraste 8K
10. Celkom bolo vyťažených 189 m3 drevnej hmoty smreka a borovice. 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 236156,- Sk. Z ťažobných
plôch sa následne odpratala haluzina. V mesiaci august sa v tom istom poraste celoplošne vyžínali
plochy okolo mladých stromčekov od buriny a krovia na výmere 3,502 ha a v mesiaci október sa na
uvedenej ploche urobil ochranný náter vrcholcov stromčekov cervakolom proti obhryzu lesnou zverou.
V mesiaci február a marec bola uskutočnená prerezávka v poraste 6E 20 na výmere 2,00 ha.
V LHC Vysoké Tatry, katastrálnom území Tatranská Lomnica – lokalite Pod Fľakom bolo
potrebné uskutočniť prerezávku hraníc a liniek v porastoch 1351 A, 1351 B, 1351 C v celkovej dĺžke
950 m a šírke 3,20 m čo predstavuje plochu 0,30 ha. Tieto práce boli vykonané v mesiacoch február
a marec. Aj v nasledujúcich mesiacoch pokračovala prerezávka mladých porastov tejto lokality
v poraste 1352 o výmere 0,32 ha, 1408 20 o výmere 2,66 ha. Výchovné zásahy boli v porastoch 1410
A o výmere 2,00 ha a 1410 B o výmere 1,00 ha. Rekonštrukcia mladých porastov bola v poraste 1126 B
na ploche 0,38 ha. V porastoch 1126 A a 1126 B bola uprataná haluzina v objeme 160 m3, v porastoch
1351 B 172 m3, 1323 B v objeme 40 m3. Porasty 1409 A a 1408 A boli ošetrené ochranným náterom
cervakol proti obhryzu lesnou zverou.
Jednotlivé náklady na pestovateľskú a lesnú činnosť boli nasledovné:
- ťažba, približovanie a spracovanie dreva
- upratovanie haluziny
- prerezávky
- vyžínanie plôch
- ochranný náter porastov
Spolu náklad:

84.600,00 Sk
31.480,00 Sk
58.452,90 Sk
23.113,00 Sk
19.691,00 Sk
217.336,90 Sk.
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ŠL TANAP-u nám po dlhoročnom vyjednávaní začiatkom roka 2008 konečne priznali náš nárok
na finančné vyrovnanie ohľadom spracovanej kalamity v roku 2004 na našich pozemkoch. Na základe
predložených dokladov bola spísaná dohoda medzi oboma stranami, v ktorej nám priznali čiastku
280220,-Sk ako náhradu za odpredané drevo. Táto suma nám bola zaslaná na účet v polovici apríla.
Výnos spolu za oba LHC
516.376,00 Sk
Hospodárenie na lesnom majetku v správe zboru bude pokračovať podľa predloženého plánu
hospodárenia v ťažobnej a pestovateľskej činnosti na rok 2009 nasledovne:
LHC – Spišská Belá - lokalita Strážky
Ťažobná činnosť - predpokladaná ťažba 130m3 drevnej hmoty (podkôrny hmyz, vietor)
Pestovateľská činnosť
- zalesňovanie na výmere
1,00 ha
- vyžínanie na výmere
4,50 ha
- prerezávky na výmere
2,00 ha
- upratovanie haluziny
130 m3
- ochrana proti obhryzu zverou na výmere
3,00 ha
LHC – V. Tatry lokalita V. Tatry – Fľak
Ťažobná činnosť - predpokladaná ťažba 300 m3 drevnej hmoty (podkôrny hmyz, vietor)
Pestovateľská činnosť
- zalesňovanie na výmere
0,00 ha
- vyžínanie na výmere
1,50 ha
- prerezávky na výmere
6,00 ha
- upratovanie haluziny
300 m3
- ochrana proti obhryzu zverou na výmere
1,50 ha
Predpokladané výnosy a náklady z hospodárenia na lesnom majetku sú zapracované do
rozpočtu na rok 2009.
Koncom roka 2008 skončila platnosť terajšieho LHP pre LHC Spišská Belá, preto sme museli
do konca februára predložiť spracovateľovi nového LHP na obdobie rokov 2009 – 2018 množstvo
dokladov týkajúcich sa lesných pozemkov, ktoré spravujeme a to najmä zapracovanie požiadaviek
ďalšej ťažobnej a pestovateľskej činnosti, návrh hospodárskych opatrení, sumarizáciu pozemkov,
zmeny druhu pozemkov, doterajšie zalesňovanie a činnosť na lesných pozemkoch.
Ostatné náklady:
Účel
Ofery, milodary
Príspevky

Detský domov
CZ – Michalovce
Dištriktuálny príspevok
Seniorálny príspevok

Lesné
Náklady na lesnú činnosť
hospodárenie
Zborový list
Byt (gen. Svobodu 251) - výmena okien a dverí (záloh. platba)
Ľubica
- stavebné rekonštrukčné práce (záloh. platba)
Nákup kníh, predplatné časopisov, detské materiály, CD, plagáty,
kresťanská literatúra, vstupenky, informačné letáky
Nákup na dohodu - ÚPSVaR (aktivačná činnosť)
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Sk
500,00
1.000,00
12.264,00
35.340,00
217.336,90
38.843,50
103.738,30
200.000,00
101.726,60
24.793,00

Tvorba zákonných rezerv
Tvorba sociálneho fondu
Náhrada príjmu za nemoc
Náklady zo zmeny prechodu JÚ na PÚ
Odpisy hmotného majetku
Spolu náklad v Sk:
Spolu náklad v €:

29.739,00
3.248,00
1.474,00
57.086,30
153.399,00
980.488,60
32.546,26

Koncom roka 2007 boli podané žiadosti na získanie finančných prostriedkov z rozpočtu
Ministerstva kultúry SR – odboru programovej podpory v programe – Obnovme si svoj dom pre rok
2008. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov nám nebola schválená žiadna dotácia.
Preto opätovne od polovice októbra sme začali spracovávať žiadosti na získanie finančných
prostriedkov na rok 2009 na tie isté projekty ako v roku 2008. No z dôvodu vydania opatrenia
ministerstva financií, ktorým sa zmenili podmienky spolufinancovania projektov z 20% na 5% v polovici
novembra bolo pozastavené prijímanie ako aj registrácia žiadostí. Nová registrácia a podávanie žiadostí
začala až prvým pracovným dňom tohto roku.
Výnosy cirkevného zboru tvorili nasledovné položky:
VÝNOSY - Príjmy
Milodary od členov zboru
Ofery
Cirkevný príspevok (cirkevná daň)
Predaj cirkevnej literatúry
Za zborový list
Príjem z oferníkov
Refundácie mzdy pracovníčky LK (BÚ – VD, GBÚ)
Predaj pozemkov
Úroky z vkladov
Preplatky – (poistné udalosti, služby, energie)
Za zvonenie (rok 2008)
Milodar - vstupy do kostolov
Milodary od turistov
Milodar na knižnicu – vstupy, za materiály
Nájom za objekty, pôdu, prenájom priestorov
Výnosy z prechodu JÚ na PÚ
Iné ostatné výnosy (súdne poplatky, úrok z omeškania)
Hermann – Niermann – Stiftung (Nemecko)
Prispevky od iných organizácií - na pamätné tabule lýcea
Príspevok od Tatranského seniorátu – olympiáda, opera
Príjem z lesného hospodárenia
ÚPSVaR Kežmarok – aktivačná činnosť
Príjem z akcií – koncert, turnaj
Účastnícke poplatky - výlet dorastu a detí, zborový deň
Výnosy spolu v SK:
Výnosy spolu v €:
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Sk
186.773,00
163.477,00
128.980,00
31.437,50
7.291,50
38.546,50
177.721,00
178.200,00
16.528,70
238.269,40
1.100,00
676.916,00
297.000,00
104.325,00
2.533.108,40
187.794,00
10.546,50
163.097,31
7.533,00
7.076,00
478.670,40
24.584,00
4.575,50
39.340,00
5.702.890,71
189.301,29

Pohľadávky cirkevného zboru nesplatené k 31. 12. 2008 :

511.313,40 Sk (16.972,49 €)

− za nájom a služby, nesplatené súdne rozhodnutia, daňový úrad, za stravné lístky – zamestnanci,
DPH, úver Trebišov a Dunajsko – nitriansky seniorát
Záväzky cirkevného zboru nesplatené k 31. 12. 2008 :

287.906,40 Sk (9.556,74 €)

− dodávatelia: T – COM, Amtel, firma STEMP M&G, nevyčerpané dovolenky zamestnancov za rok
2008, cestovné 4Q 2008, nevyplatené mzdy za 12. mesiac 2008, odvody do SP a ZP za 12. mesiac
2008, daňový úrad - rozdiel dane a daňového bonusu
Rozdiel pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2008:

223.407,00 Sk

(7.415,75 €)

Stav hospodárenia za rok 2008:
Celkové výnosy zboru 5.702.890,71 Sk
Celkové náklady zboru 5.295.097,90 Sk
Hospodársky výsledok 407.792,81 Sk

189.301,29 €
175.765,05 €
13.536,24 €

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2008
Účet - bežný
Pokladňa
Spolu financie:

1.143.159,99 Sk
77.672,00 Sk
1.220.831,99 Sk

37.945,96 €
2.578,24 €
40.524,20 €

Kontrolu účtov za rok 2008 vykonala revízna komisia dňa 16. januára 2009 v zložení sestra
Božena Ferencová, sestra Ing. Viera Hanudelová a brat MUDr. Emil Rafaj. 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 2009
Veľká Lomnica

- objekt AWT
- objekt byty
- kostol

- oprava / kompenzáciou nájmu /
- oprava bytovej jednotky
- oprava organu

Kežmarok

- Nový kostol
- ZUŠ
- Hotelová akadémia

- odvodnenie sakristie
- náter strechy
- náter strechy

Ľubica

- objekt Cultus
- objekt gen. Svobodu 253
- objekt gen. Svobodu 251

- oprava atiky strechy
- oprava priestorov (zriadenie bytu)
- oprava 2 bytových jednotiek

Objekty v správe zboru – pokračovanie vo vykonávaní revízií vyhradených zariadení,
odstraňovanie zistených závad.
Ďalej hospodársky výbor cirkevného zboru predkladá zborovému konventu rozpočet na rok
2009, ktorý zborové presbyterstvo odporúča konventu na schválenie.
Správu vypracoval Ján Scholcz, kurátor a správca cirkevného majetku
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6. Správa o činnosti Lyceálnej knižnice za rok 2008
Lyceálna knižnica bola nepretržite v prevádzke počas celého roka 2008. Jediným stálym
zamestnancom v knižnici zostáva naďalej p. Slavíčková. Prostredníctvom Úradu práce na tzv.
aktivačnej činnosti bola od 1.1. - 30. 4. 2008 p. Bereczová, aktivační pracovníci majú získať návyk na
prácu a sú povinní odpracovať 16 hod týždenne. Od 1. 6. - 30. 11.2008 boli v knižnici na tzv.
dobrovoľnícku činnosť, 20 hod týždenne t.j. 4 hod denne 3 ženy - p. Penxová, Czyrneková a Dudasová.
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, ktoré počas celého roka vykonávala p. Slavíčková, dozor pri prednáškach
zamestnanci knižnice.
− 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.
Vykonávala p. Slavíčková
− Vybavovanie korešpondencie - písomné dopyty bádateľov z domova i zo zahraničia, aj
prostredníctvom e-mailovej pošty - vykonávala p. Slavíčková
− Katalogizovanie duplikátov a multiplikátov, ktoré sa nachádzajú v expozičnej miestnosti a aj vo
Veľkej knižnici (objavený stredný medzirad neskatalogizovaných kníh). Toto vykonáva p. Slavíčková
priebežne počas celého roka, nakoľko je to dlhodobejšia záležitosť.
− Z príležitosti otvorenia Literárneho Kežmarku bola otvorená tematická výstava ku 120. výročiu
narodenia Martina Rázusa
− V novembri bola inštalovaná výstava "Tatry vo fonde Lyceálnej knižnice", ktorá bola súčasťou
tatranského večera, táto expozícia je podnes
− 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, pečiatkovanie vstupeniek do kostolov a pod. vykonávali všetci zamestnanci
knižnice.
Aj v roku 2008 prispela nemecká nadácia Hermann-Niermann-Stiftung z Düsseldorftu na
reštaurovanie kníh, a to sumou 163 800,- Sk, tj. 5 437,17 €, 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.
V roku 2008 sme zaregistrovali 37 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 bádatelia zo zahraničia - Nemecko, Rakúsko. Poľsko, Maďarsko atď.
V roku 2008 sa za vstupné od návštevníkov, za predaj publikácií a rôzneho propagačného
materiálu vyzbieralo 104 325,- Sk + 195,96 €, 9 USD, 20 CanD a 22 HFt . Zaznamenali sme určitú
stabilitu, čo sa týka návštevnosti, väčšinou sú to organizované školské skupiny, či už stredoškoláci,
vysokoškoláci alebo základné školy z celého podtatranského regionu, ale aj z Košíc, Prešova, Banskej
Bystrice atď. Odhadujeme okolo 5000 návštevníkov z celého sveta, pretože okrem hostí z Nemecka,
Rakúska, Maďarska, Poľska, Česka sme mali aj hostí z USA, Anglicka, Ukrajiny a Japonska.
Prevádzka knižnice bola prispôsobená turistickej sezóne, od 1.6. do 30. 9. bolo otvorené od
8.30 do 16.30, mimo sezóny od 1.10. do 31.5. od 7.00 do 15.00, samozrejme objednané skupiny aj
mimo pracovnej doby aj v sobotu.
Lyceálna knižnica spolupracuje na rôznych projektoch so SNK v Martine a v súčasnosti
s Univerzitnou knižnicou v Bratislave. Čo sa týka kvality a rozsahu služieb poskytujeme porovnateľný
štandard, v rámci našich možností, so SNK v Martine a Univerzitnou knižnicou v Bratislave, aj keď žiaľ
nie sme štátom dotovaná inštitúcia a všetky náklady spojené s prevádzkou hradí Cirkevný zbor ECAV
na Slovensku Kežmarok. Knižnica oslovila istú časť verejnosti a tí, ktorí už u nás boli, odchádzali
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spokojní s našimi službami, či už výpožičnými, sprievodcovskými alebo konzultačnými. Na záver chcem
podotknúť, že to, aký bude rok 2009, čo sa týka turistickej sezóny, závisí nielen od počtu návštevníkov,
ale aj od zloženia klientely, čo žiaľ ovplyvniť nemôžeme.
Správu vypracovala Katarína Slavíčková, poverená riadením Lyceálnej knižnice v Kežmarku

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

Krsty:

2.

Konfirmácia:

3.

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.

2

ženy / dievčatá Spolu
1
3

2 chlapci

1 dievča

3

1

5

6

0 chlapci
1 muž

4 dievčatá
1 žena

4
2

311

768

1079

259
6
27
13
6
0
0

604
25
76
18
38
6
1

863
31
103
31
44
6
1

Sobáše:
4 krížne
Požehnanie manželstva:
Prestupy:
Odhlásený zo zboru:
Prihlásený do zboru:
Pochovaných:
6 mužov
1.
roč. – 2 žiaci
Náboženstvo v Kežmarku:

12.

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

13.

Priemerná účasť na SB:

6 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
streda o 700 h
streda o 700 h
utorok o 730 h

6
0
0
1
0
12
63 žiakov

utorok o 1345 h
utorok o 1430 h

Kežmarok:
Ľubica:
Veľká Lomnica:

749
169
137
21
11

Štatistický prehľad vypracoval Roman Porubän, zborový farár v Kežmarku
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