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

Výročná kňazská správa za rok 2007,

prečítaná na výročnom zborovom konvente Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok, ktorý sa konal
27. januára 2008 so začiatkom o 900 hodine v auditóriu lýcea v rámci služieb Božích pod vedením
Oskára Jaduša – zástupcu zborového dozorcu a Mgr. Romana Porubäna – zborového farára

Milosť Vám a pokoj od Boha, nášho Otca a Pána Ježiša Krista. Amen.
Zjavenie Jána 2,1-7
1Anjelovi cirkevného zboru efezského napíš: Toto hovorí Ten, ktorý pevne drží v pravici sedem hviezd a chodí
uprostred siedmich zlatých svietnikov; 2poznám tvoje skutky, prácu i trpezlivosť a že nemôžeš zniesť zlých; skúšal si (ľudí),
ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolovia, a nie sú, a poznal si, že sú luhári; 3si trpezlivý, znášal si mnoho pre moje meno a
neustal si. 4Mám však proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku. 5Spamätaj sa, odkiaľ si odpadol, kajaj sa a rob prvotné
skutky! Ak nie, prídem na teba, pohnem tvojím svietnikom z miesta, ak sa nebudeš kajať! 6Ale to jedno máš, že nenávidíš
skutky mikulášencov, ktoré aj ja nenávidím. 7Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom! Kto zvíťazí, tomu
dám jesť zo stromu života, ktorý je v raji Božom.

Opustil, odišiel, vzdialil sa! Tak by sme mohli charakterizovať cirkevný zbor v Efeze, o ktorom
nám podáva svedectvo Zjavenie Jánovo. Opustiť, odísť, či vzdialiť sa sú slová, ktoré nám poukazujú na
činnosť človeka, spoločenstva cirkvi ale i celého národa. Táto činnosť môže byť pozitívna ale
i negatívna. Ak človek opustí svojich rodičov a zabudne na nich, keď v čase staroby potrebujú jeho
pomoc, tak túto skutočnosť vnímame veľmi negatívne. Ak však človek opustí zlú spoločnosť, zlé návyky
a spôsoby vo svojom živote, tak nazeranie na takéhoto človeka je odrazu iné – pozitívne. Zmena
v tomto ohľade je príjemná a vysoko hodnotená.
Aj v duchovnom živote jednotlivca či spoločenstva cirkevného zboru môže ísť o pozitívnu ale
i negatívnu skutočnosť. Krásnu ilustráciu jedného i druhého významu nám prezentuje Ježišovo
podobenstvo O stratenom synovi (L 15,11-32). Negatívne nám v tomto podobenstve Pán Ježiš Kristus
vykresľuje odchod syna od svojho otca, ktorý v hýrení premrhá všetok majetok a padne až k sviniam,
s ktorými jedáva. Strašná to predstava – zvlášť pre Žida, lebo sviňa bola pre neho nečistým zvieraťom.
Ale keď si tento syn vstúpi do seba, keď činí pokánie, tak práve vtedy opúšťa márnotratný spôsob života
a vracia sa späť k svojmu otcovi, ktorý ho víta s otvorenou náručou. Pre život človeka je niekedy dobre,
keď niečo stratí, aby si uvedomil, o čo vlastne prišiel. No nie vždy človek dôjde až do takéhoto štádia
ako márnotratný syn. Nie vždy sa človek spamätá, keď spadne až k sviniam. Ak zotrváva vo svojej
márnivosti, tak pre jeho život je to hotová tragédia.
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Pán Ježiš Kristus prostredníctvom apoštola Jána hovorí cirkevnému zboru: „Mám však proti
tebe, že si opustil svoju prvú lásku.“ Efezský cirkevný zbor niečo opustil, niečo stratil. Niečo, čo každý
cirkevný zbor robí zborom. Niečo, bez čoho sa nedá v cirkevnom zbore exitovať. Niečo, bez čoho
akékoľvek ďalšie snaženie, akákoľvek námaha a práca aj s vysokými štatistickými výsledkami je úplne
zbytočná a márna, ak nestojí za ňou láska ale iba akási povinnosť či nutnosť. O akej láske sa hovorí
v napomenutí efezskému cirkevnému zboru? Predovšetkým o láske k Bohu, z ktorej plynie láska
k blížnemu. Bez tejto lásky nemôže rásť jednotlivec a ani spoločenstvo cirkvi.
Táto láska je teda základom akéhokoľvek spolužitia ľudí či už v manželstve, medzi priateľmi
alebo v spoločenstve cirkvi. Nie nadarmo nám hovorí Pán Ježiš Kristus: „Milovať budeš Pána, svojho
Boha, z celého srdca, z celej duše, z celej sily a z celej mysle, a svojho blížneho ako seba samého.“ (L
10,27) Apoštol Pavel nám zase kladie na srdce: „A čo by som ľudskými jazykmi hovoril, aj anjelskými, a
lásky by som nemal, bol by som iba cvendžiacim kovom a zvučiacim zvonom. A čo by som vedel aj
prorokovať a poznal všetky tajomstvá a mal všetko možné poznanie, a čo by som mal takú vieru, že by
som hory prenášal, a lásky by som nemal – nič nie som. A čo by som rozdal všetok svoj majetok, i telo
si dal spáliť, a lásky by som nemal, nič mi to nepomôže.“ (1K 13,1-3)
Láska k Bohu pri budovaní cirkevného zboru je teda veľmi dôležitá. Bez tohto činiteľa nie je
možné budovať cirkev a ani cirkevný zbor. A preto v dnešný deň výročného konventu si chceme položiť
niekoľko otázok: Aká je naša láska k Bohu? Skrýva sa za našou prácou, za našou službou v cirkevnom
zbore, za tým čo konáme láska, alebo iba povinnosť? Dokážeme v láske medzi sebou ako brat a sestra
nažívať, spolupracovať, alebo iba jeden druhého vedľa seba trpíme, či prípadne sa osočujeme? Ide
nám skutočne o to, aby sme budovali tento cirkevný zbor a ľudí viedli k láske k Bohu, alebo iba medzi
sebou súperíme, a tak strácame spred očí cieľ, ku ktorému máme kráčať? Dokážeme byť v Božej láske
jeden voči druhému otvorení alebo vládne medzi nami neúprimnosť? Chceme v tejto láske prijímať i
kritiku?
Mesto Efez bolo veľmi významným mestom. Rím ho urobil vstupnou bránou do Malej Ázie.
Dnes už to samozrejme nie je pravda, pretože toto mesto obývajú iba archeológovia, ktorí tu
uskutočňujú svoje výskumy. Takto skončilo niekedy dávno slávne mesto. Prečo? Možno jedným
z dôvodov jeho zániku bola práve ochabujúca láska k Bohu, láska k blížnemu. Kedysi však bolo toto
mesto obrovské. Vládol tu čulý cestovný ruch, križovali sa tu rôzne obchodné cesty. Mesto Efez bolo
skutočne prvou metropolou Malej Ázie. Označovali ho za most medzi západom a východom. Malo svoj
senát, zákonodarne zhromaždenie, bolo tu nádherné divadlo, pestovala sa kultúra. Efez sa pýšil aj
významnými osobnosťami, ako bol napríklad filozof Herakleitos, ktorý vytváral kultúrny profil tohto
mesta. Za činnosti apoštola Pavla tu vznikol významný cirkevný zbor, ktorý bol podporovaný prácou
učeného a výrečného Apolla. No tento cirkevný zbor je zároveň prvým v rade adresátov, ktorí dostávajú
list od toho, z úst ktorého znie: „Poznám tvoje skutky.“
List do efezského cirkevného zboru začína pochvalou, pretože v živote tohto zboru je viditeľná
práca. Na prácu je tu použité grécke slovo , čo v preklade znamená namáhavú prácu až drinu.
Táto práca je spojená s trpezlivosťou a vytrvalosťou. Ježiš Kristus pozná svoju cirkev v Efeze a pozná
ju lepšie, ako sa poznajú oni sami navzájom. Kristus, ktorí je ten istý včera, dnes i naveky (Žid 13,8),
pozná svoju cirkev aj v Kežmarku. Pozná ju lepšie, ako ju pozná farár, dozorca, presbyteri, či my všetci
dokopy. Rovnako dobre vie, čo aj nám chýba. A tak spoločne hľadajme v slovách adresovaných
cirkevnému zboru do Efezu určité spojitosti, ktoré sa dotýkajú i nášho zboru.
Mesto Kežmarok bolo v minulosti veľmi významným mestom. Aj tu sa križovali obchodné cesty,
pestovala sa multinárodná kultúra a svoje významné miesto našla tu Lutherova reformácia. Postavením
artikulárneho kostola, ktorého okrúhle výročie sme si minulého roku pripomínali, sa mesto Kežmarok
stalo pre horný Spiš ohniskom viery a strediskom vzdelanosti evanjelikov. Na Kežmarskom lýceu
pôsobili a študovali mnohé významné osobnosti, ktoré pozdvihli kultúrny a duchovný život nielen mesta
ale predovšetkým cirkevného zboru a celej evanjelickej cirkvi. Z iniciatívy farára Spišáka tu vznikol
v štyridsiatom roku 20. storočia slovenský cirkevný zbor.
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Mnoho sa pracovalo nielen v minulosti ale rovnako i dnes. A tak všetkým ochotným
pracovníkom na vinici Pánovej z tohto listu dnes znejú slová pochvaly, za prácu a službu, ktorú v našom
cirkevnom zbore v minulosti vykonávali a vykonávajú. Iste i dnes je tá práca namáhavá, niekedy
spojená až s drinou, či už je to v hospodárskej alebo duchovnej oblasti. No bez trpezlivosti a vytrvalosti,
ktorá sa opiera o vieru v Boha a jeho pomoc, by už mnohí dávno hodili flintu do žita. A tak som vďačný
Pánu Bohu za všetkých obetavých ľudí, ktorí svoje dary ochotne postavili aj v minulom roku do služby
tomuto zboru, do služby Kristovmu evanjeliu. Im patria dnes slová vďaky a uznania, a to nielen z mojich
úst, ale z úst nás všetkých, ktorí častokrát ani len nemáme predstavu, čo táto práca všetko obnáša.
No však po slovách uznania prichádza do Efezu výčitka. „Mám však proti tebe, že si opustil
svoju prvú lásku.“ Toto napomenutie je veľmi otvorené. Pán Ježiš týmito slovami nemyslí na to, že by sa
bol Efezský cirkevný zbor odklonil od viery v Neho a začal milovať iného Boha. Viera v Efeze je úplne
v poriadku. Výčitka Ježiša Krista sa týka lásky. Práve tu nastal úpadok v porovnaní s dobou minulou. Za
desať rokov svojho pôsobenia v tomto cirkevnom zbore, môžem len v pokore pred Bohom vyznať: Áno
Pane, máš pravdu.
Keď písal apoštol Pavel list Efezským, tak ho písal v radosti, pretože počul o ich láske k Bohu
a láske k sebe navzájom, ktorá budovala spoločenstvo cirkevného zboru (Ef 1,15). Túto počiatočnú
lásku zbor opustil, a tak stratil to najväčšie, čo môže cirkevný zbor stratiť. Postráda hodnotu, ktorá sa
nedá ničím nahradiť dokonca ani pevnou vierou, ani prácou, ani službou. A tak čo máš Kežmarok
z toho, že vierou chceš hory prenášať a lásky u teba niet. Bez tejto lásky k Bohu a k svojmu blížnemu,
ako hovorí Pavel v Prvom liste Korintským, nie sme ničím.
Pán Ježiš Kristus na prvé miesto kladie lásku. Nechce vyčítať mne a rovnako ani vám, že sme
málo horliví, málo nábožensky založení, málo obetaví. Veď keď treba, tak sa dokážeme zmobilizovať,
vyzbierať peniaze pre Malawi alebo rodinu, ktorej zhorel dom. No Ježiš i nám vyčíta, ako veľmi sme
ochabli v láske, v milovaní Boha i svojho blížneho. A toto je niečo celkom iné ako len chodiť do kostola,
ako si plniť svoje náboženské povinnosti. Pán Ježiš od nás chce, aby sme Boha milovali celým srdcom,
celou dušou, celou silou a celou mysľou a svojho blížneho ako seba samého.
Zbor, ktorý je podobný Efezu nezradí a nesklame. Farár sa môže spoľahnúť, že pripravia
stolnotenisový turnaj, cez jarné prázdniny aktivity pre deti, zabezpečia vyučovanie nedeľnej besiedky a
náboženstva, ochotne napečú koláče k rôznym príležitostiam, dokonca myslia na svojich bratov a sestry
v nemocnici, navštevujú chorých a opustených. Zároveň sa držia svojej viery, viery svojich predkov –
poniektorí zubami i nechtami. Sú hrdí na svoj cirkevný zbor, na Kežmarok. Ale stáva sa, že práve pre
svoje dôležité povinnosti, ktoré si svedomito plníme, zabúdame milovať Boha, a tak i svojho blížneho.
Zabúdame sa tešiť z modlitby. Áno drahý Pane, aj ja vyznávam, že zabúdam pre mnohé povinnosti na
to, aké vzácne je byť s Tebou.
Jedným z poznávacích znakov poslednej doby podľa Ježišových slov je, že „ochladne láska
mnohých“. (Mt 24,12) Nevieme celkom presne povedať, v čom ochladla láska v efezskom cirkevnom
zbore, ale vieme to povedať o našom. Vidíme ako ochladla túžba po Božom slove a nedeľných
službách Božích. Vidíme ako chýba láska k Bohu našim deťom, našim rodinám, pretože toto
spoločenstvo lásky doma vôbec neprežívajú. I bratskej lásky je čoraz menej medzi nami, ktorá z nás
robí spoločenstvo bratov a sestier. Tak radi by sme boli, aby aj o nás platili slová: „Hľa, aké dobré, aké
milé je to, keď bratia (a sestry) spolu bývajú!“ (Ž 133,1) Nezovšednel nám akosi Boh? Skutočne ho
milujeme vrelo?
Cirkevný zbor v Efeze nie je v stave v akom by mal byť. Toto vypadnutie nemusí byť definitívne.
No predpokladom toho je, že každí veriaci si musí uvedomiť, že vypadol, že jeho láska ochladla. Kto
nevie o svojom zlom stave, ten nemôže túžiť ani po náprave. Áno, vypadol som aj ja, aj vo mne
ochladla láska. Bolo by to však strašne málo, keby túto skutočnosť si uvedomil iba farár. Pozývam vás,
aby ste sa pripojili ku mne a spoločne sme počuli slová, ktoré Pán Ježiš hovorí nášmu cirkevnému
zboru: „Spamätaj sa odkiaľ si odpadol, kajaj sa a rob prvotné skutky!“ Život kresťana, cirkevného zboru
stojí teda na pokání. Bez pokánia niet rastu a nemôže byť ani lásky. Bez tejto lásky napriek všetkej
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našej pracovitosti a snahám zostane tento cirkevný zbor nebezpečne blízko súdu. Myslím si, že nikto
z nás netúži počuť slová: „pohnem tvojím svietnikom z miesta, ak sa nebudeš kajať.“
A tak prajem sebe i tomuto cirkevnému zboru, aby v nás horela láska k Bohu i k našim blížnym,
láska k Božiemu slovu, k spoločenstvu bratov a sestier. Ak bude v nás horieť láska, tak potom aj nám
sú adresované slová zasľúbenia: „Kto zvíťazí, tomu dám jesť zo stromu života, ktorý je v raji Božom.“
Amen.
Modlitba:
Drahý Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za tento list, za Tvoje slová, ktoré k nám zneli. Ďakujeme
Ti, že i dnes si môžeme uvedomiť, ako je to s nami, s našou láskou k Tebe a k blížnym. Bez tejto lásky
márne je naše snaženie a namáhanie. A tak v pokore vyznávame, že nie vždy sme horeli láskou k Tebe
a blížnym. Ty nás miluješ a svoju lásku k nám si dokázal na Golgote. Skrze svojho Ducha Svätého veď
nás k poznaniu, aby sme Ťa aj my milovali celým srdcom, celou dušou, celou silou a celou mysľou,
a tak v radosti mohli stáť v službe Tebe, tomuto cirkevnému zboru a rovnako i svojím bratom a sestrám.
Nedovoľ, aby z našej zbožnosti zmizla láska, a tak medzi nami ochladli vzťahy. Túžime Pane po Tebe,
a chceme, aby každého dňa si nám bol vzácnejší, bližší a dôležitejší. Amen.
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 svojím! 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!
Na závierku občianskeho roka vo zvesti slova Božieho som cirkevný zbor prirovnal k putovaniu
izraelského národa púšťou. Izrael putuje z otroctva do slobody. K tejto myšlienke sa chcem ešte
v krátkosti vrátiť, pretože nielen na záver roka, ale aj na výročnom zborovom konvente by sme si mali
položiť otázku: Kam sme sa dostali v putovaní za Pánom Ježišom Kristom? Koľko krokov sme urobili
k tomuto cieľu svojimi aktivitami v cirkevnom zbore? Kde sa vlastne nachádzame na tejto ceste?
Nezastali sme v putovaní? Zvládame slobodu, ktorá nám bola darovaná.
Putovanie – to bola situácia starozmluvného ľudu Božieho, kráčajúc do zasľúbenej kanaánskej
krajiny, ktorú im Pán Boh dal do dedičného vlastníctva. V Egypte žil Izrael v otroctve. Tu musel počúvať
príkazy a nariadenia, ktoré sa čoraz viacej pritvrdzovali. Častokrát sa obával predniesť svoju modlitbu
Hospodinovi, či rozprávať deťom o Bohu Abraháma, Izáka a Jákoba. No vyvedením z Egypta sa tento
stav vyvoleného národa mení. Z neslobodných ľudí sa stávajú slobodní. Ich sloboda však stála životy
mnohých baránkov, ktorých krvou bolo potrebné natrieť veraje dverí, aby anjel zhubca pri poslednej
egyptskej rane obišiel ich príbytky.
Na púšti sa Boží národ nachádza už v slobode. Ale k čomu je im táto sloboda? Nevedel Pán
Boh aké úskalia im prinesie do života? Boh ponúka svojmu ľudu slobodu, aby sa v slobode Jeho ľud
dokázal v pravej službe. No však darovaná sloboda nebola pre Izrael iba vonkajšou slobodou od
egyptského zotročenia, politického zriadenia či akéhosi režimu. Skutočnou pravou slobodou je vnútorná
sloboda – oslobodenie od hriechu. A túto slobodu Boží ľud nechápal. V slobode si zhotovil zlaté teľa,
ktorému sa klaňal a o ktorom povedal: „Toto sú tvoji bohovia, ktorí ťa vyviedli z Egypta.“ (2M 32,8)
V zmenenej dobe – v slobode sa opäť stáva národ otrokom. No nie však egyptského faraóna, ale svojej
modloslužby.
Devätnásť rokov žije v slobode aj cirkevný zbor Kežmarok. V tejto slobode putujem spolu
s vami už desať rokov. Každého z nás nejakým spôsobom poznačila minulá doba. Zo života
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nevymažeme to, čo nás poškodzovalo. Zážitky a skúsenosti tie zostávajú stále v nás. Je zvláštne – ak
nie priam choré, že ešte aj po devätnástich rokoch sa niekedy ozýva spomienka na mastné egyptské
hrnce socializmu. No medzi nami je už generácia, ktorá nepamätá na Egypt a ktorá má devätnásť rokov
– vek dospelosti. V slobode, v ktorej sa narodila, má slúžiť Hospodinovi. Ale kto nesie zodpovednosť za
túto generáciu? Kto im predstaví živého Boha? Ako zvládame slobodu my, ktorí sme zažili Egypt?
Nepohlcuje nás táto sloboda? Uvedomujeme si, že predovšetkým naša sloboda spočíva v Kristovom
oslobodení od hriechu a nie len od nejakého režimu?
Ako zvládame slobodu to sa z časti už ukazuje a budúcnosť nám ešte viacej ukáže, ako sme ju
zvládli aj v našom cirkevnom zbore. Dnes máme možnosť slobodne slúžiť Hospodinovi, ale štatistiky
návštevnosti služieb Božích, biblických hodín, mládeže sú čoraz menšie. Svet nás natoľko pohlcuje, že
nemáme čas jeden na druhého, nemáme čas na Boha, na Jeho slovo, na modlitbu, a tak ani nevieme,
čo to znamená vrelo a úprimne milovať Boha a svojho blížneho. Opustili sme lásku, ktorou sme niekedy
horeli k Bohu, a z toho vyplýva, že opúšťame i spoločenstvo cirkvi, pretože svet nám hovorí: „Toto sú
tvoji bohovia, ktorí ťa vyviedli z Egypta.“ (2M 32,8) Všade, kde sa len pozrieme, vidíme zlaté teľa.
Zmenená doba, v ktorej už devätnásť rokov žijeme, nám veľmi krásne ukazuje, kto a ako to
myslel so svojou službou vážne. V tejto slobode sa každý z nás vyfarbil. V novej dobe veľmi rýchlo sme
si zvykli, že môžeme do všetkého hovoriť a všetko kritizovať – je predsa demokracia, sloboda. Rýchlo
sme poznali, čo je dobré a výhodné pre náš život, čo sa dá užívať a využívať, kde sa dá dobre zarobiť a
zabývať. Ale akosi sme stratili zo zreteľa, že stále sme na púšti, že našou úlohou je putovať do cieľa, do
zasľúbenej kanaánskej krajiny, do večnosti a nie zostať stáť na mieste a povedať: „Toto sú tvoji
bohovia, ktorí ťa vyviedli z Egypta.“ (2M 32,8), pretože to je naša záhuba. Áno, neraz mám dojem, že
milovanie Boha, Jeho slova nám začína akosi prekážať a farár sa už bojí pomaly poukázať
v evanjeliovej zvesti na Božiu pravdu, pretože v slobode názorov je častokrát zahriaknutí odpoveďou:
Dnes je už iná doba. A tak užívanie slobody prevláda nad zodpovednosťou za putovanie do skutočnej
slobody – do večnosti. Najradšej by sme vymenili Boha, alebo ho zmenili. No Boh so svojimi princípmi,
hodnotami, so svojou pravdou je presne ten istý, ako keď Izrael vyviedol z Egypta.
Áno, doba je iná, ale ľud i dnes sa podbá tomu, ktorý stojí pod vrchom Sinaj. Čakať na Božiu
vôľu v desiatich Božích prikázaniach je i dnes pre nás veľký luxus. Svet je rýchly a my predsa
nemôžeme veci premeškať, nemôžeme čakať. Unikajú nám tak peniaze, kariéra, postavenie. Cirkev
a Boh, to je niekde na konci biča. No nezabúdajme, že práve ten koniec biča plieska. Ako zvládame túto
dobu – dobu slobody, o tom nám podávajú svedectvo nasledovné správy.

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 3. nedeľu po Zjavení
(21. 1. 2007) sme sa stretávali v Novom kostole, od 4. nedele po Zjavení (28. 1. 2008) po 1. nedeľu
pôstnu (25. 2. 2007) v auditóriu lýcea na základe uznesenia výročného zborového konventu č. 6/2006/K,
od 2. nedele pôstnej (4. 3. 2007) po sviatok Petra a Pavla (28. 6. 2007) sme sa opäť k počúvaniu
Božieho slova stretávali v Novom kostole, od 4. nedele po Sv. Trojici (1. 7. 2007) po 16. nedeľu po Sv.
Trojici (23. 9. 2007) v drevenom artikulárnom kostole (Uznesenie 7/2005/K) a od 17. nedele po Sv.
Trojici (30. 9. 2007) po Závierku občianskeho roka (31. 12. 2007) sme prešli do Nového kostola.
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. V uplynulom roku sme sa na
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všetkých bohoslužbách nedeľných i večerných, okrem pôstnych a adventných večierní, k počúvaniu
Božieho slova stretli 69-krát v Kežmarku.
Počas čerpania dovolenky a mojej neprítomnosti v cirkevnom zbore ma päťkrát zastupoval brat
farár Ján Pavlovič, a to: v nedeľu po Vstúpení (20. 5. 2007), 6. nedeľu po Sv. Trojici (15. 7. 2007),
9. nedeľu po Sv. Trojici (5. 8. 2007), 10. nedeľu po Sv. Trojici (12. 8. 2007) a 24. nedeľu po Sv. Trojici
(18. 11. 2007). Jedenkrát ma zastupovala sestra farárka Ľubomíra Mervartová a to na 17. nedeľu po
Sv. Trojici (30. 9. 2007).
V uplynulom roku Božie slovo okrem domáceho brata farára v cirkevnom zbore zvestovali:
sestra farárka Anna Velebírová z CZ Bardejov na 11. nedeľu po Sv. Trojici (19. 8. 2007) a brat biskup
Ján Midriak na 16. nedeľu po Sv. Trojici (23. 9. 2007), kedy sme si pripomenuli 290. výročie pamiatky
posvätenia Dreveného artikulárneho kostola.
Priemerná účasť na nedeľných Službách Božích v Kežmarku v roku 2007 bola 147
poslucháčov. Oproti minulému roku sa nám návštevnosť nezvýšila ani neznížila. Priemerná účasť na
všetkých, teda bežných nedeľných, slávnostných a iných Službách Božích v roku 2007 bola 142
poslucháčov, čo je o 7 poslucháčov menej než v roku 2006. Priemerná účasť návštevnosti služieb
Božích aj s fíliami Ľubica a Veľká Lomnica, kde sa pravidelne vykonávajú služby Božie je 179
poslucháčov. Ak by sme mali vyjadriť návštevnosť v percentách z prihlásených členov cirkevného
zboru, ktorých evidujeme k 31. decembru minulého roku 759 vrátane fílií, tak Služieb Božích sa
zúčastňuje 23,58% členov zboru.
Texty k zvesti slova Božieho som vyberal podľa vlastného uváženia častokrát reflektujúc na
konkrétnu situáciu, ktorá nastala v cirkevnom zbore. Na starozmluvné texty som kázal 30x, na evanjeliové
28x a na epištolické 11x. Čítané a spievané liturgické texty boli vyberané podľa Tranovského kalendára,
v ktorom na každú nedeľu je určený poriadok čítania biblických textov. Služby Božie počas celého roka sa
konali v súlade s Chrámovou agendou okrem niekoľkých výnimiek, ktoré sa uskutočnili podľa charakteru
nedele.
4. nedeľa po Zjavení (28. 1. 2006) – výročný zborový konvent za rok 2006; 4. nedeľa po Veľkej noci
– nedeľa Cantate (6. 5. 2008), 5. nedeľa po Veľkej noci (13. mája 2007) – túto nedeľu sme venovali naším
mamám a starým mamám, ktoré pozdravili deti z nedeľnej besiedky, 11. nedeľa po Sv. Trojici (19. 8. 2007) –
pozdravili nás rodiny z cirkevného zboru Bardejov, ktorý organizoval rodinný tábor v neďalekých Mlynčekoch,
14. nedeľa po Sv. Trojici (9. 9. 2007) – začiatok školského roka s programom detí, 16. nedeľa po Sv. Trojici
(23. 9. 2007) – pripomenuli sme si 290. výročie pamiatky posvätenia Dreveného artikulárneho chrámu. Na
týchto službách Božích nás pozdravil primátor mesta Kežmarok Ing. Igor Šajtlava, gréckokatolícky farár Mgr.
Pavel Nižník, dištriktuálny dozorca VD Ing. Ján Brozman a seniorálny dozorca Ing. Milan Zacher; 19. nedeľa
po Sv. Trojici (14. 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. Oproti minulému roku je to o 2 poslucháčov viac.
Pôstny modlitebný týždeň sa v našom cirkevnom zbore uskutočnil v čase od 12. – 16. marca
2007. Téma modlitebného týždňa bola: Abrahámova cesta viery. Pravdepodobne táto téma
o Abrahámovi bola zaujímavá, pretože priemerná návštevnosť na modlitebnom týždni bola 46
poslucháčov, čo sme ešte nemali ani jeden rok ako tu pôsobím. Počas jednotlivých večerov sme sa
zaoberali témami: 1. Pochybnosti na ceste viery, 2. Prekážky na ceste viery a ich obchádzanie, 3.
Spoločenstvo na ceste viery, 4. Spoločenstvo stola na ceste viery. 5. Slovo súdu na ceste viery.
V adventnom modlitebnom týždni (10. – 14. 12. 2006) sme sa zaoberali témou: Jeremiášove
proroctvá v posledných dňoch. Počas piatich večerov nám na jednotlivé témy poslúžili zvesťou slova
Božieho bratia farári z Tatranského seniorátu: 1. Povolanie Jeremiáš – Roman Porubän; 2. Svetu chýba
Boh – Michal Findra; 3. Boh sa postaral o svet – Daniel Midriak; 4. Kam sme povolaní – Ľubica
Sobanská; 5. Boh sa dáva poznať – Martin Fečko. Priemerná účasť na adventnom modlitebnom týždni
bola 38 poslucháčov. O jedného poslucháča viacej ako v roku 2006.
Nemecké Služby Božie sa v našom cirkevnom zbore konali v minulom roku jedenkrát, a to pri
príležitosti Karpatsko-nemeckých dní 23. júna 2007. Zvesťou slova Božieho poslúžila Mgr. Lenka
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Janotková z CZ Mengusovce a rímskokatolícky farár z Važca Mgr. Andrej Legutky. 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. Za túto službu obom ďakujeme
a prajeme im veľa Božieho požehnania a radosti, ktorá by ich sprevádzala ako v osobnom živote, tak
i v službe tohto cirkevného zboru.
Za kostolnícku službu, ktorú v našom cirkevnom zbore vykonáva sestra Božena Ferencová
chcem sa tiež srdečne poďakovať a popriať jej veľa pevného zdravia 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 2007 sa v tejto fílii konali služby Božie pravidelne každú druhú nedeľu o 1030 h s priemernou
účasťou 11 poslucháčov. Oproti minulému roku je to o dvoch poslucháčov viacej. Pri Božom slove, piesňach
a modlitbách sme sa v uplynulom roku vo Veľkej Lomnici stretli 26-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 (8M + 23Ž). Na tejto fílii sme pokrstili aj jedno dieťa (10. 11.
2007 – Eva Bartošová).
Organovým sprievodom vo Veľkej Lomnici poslúžili kežmarskí kantori, zvyčajne Peter Duchnický.
Huncovce:
Služby Božie v tejto fílii sa uskutočnili 16. septembra pri príležitosti 750. výročia od prvej
písomnej zmienky o obci Huncovce. Na týchto službách Božích sa zúčastnili rodáci z Nemecka pod
vedením brata farára Adalberta Shcnecka. Po skončení služieb Božích spolu s rímskokatolíckou cirkvou
na čele s diecéznym biskupom Františkom Tondrom, predstaviteľmi Židovskej náboženskej obce, ktorú
zastupoval rabín Jossi Steiner z Košíc, sa uskutočnila krátka pobožnosť na kresťanskom i židovskom
cintoríne.
Stráne pod Tatrami:
V minulom roku sa v tejto fílii konali bohoslužby šesť krát a to: na nedeľu Deviatnik (4. 2. 2007), na
druhú slávnosť veľkonočnú (9. 4. 2007), 5. nedeľu po Veľkej noci (13. 5. 2007), 8. nedeľu po Sv. Trojici (29.
7. 2007), na Poďakovanie za úrody zeme (14. 10. 2007) a na druhú slávnosť vianočnú (26. 12. 2007). Je to
o dvakrát viacej ako minulého roku. K počúvaniu Božieho slova sa tu pravidelne stretáva okolo 20 ľudí.
Rakúsy:
Vo fílii Rakúsy sa služby Božie v minulom roku nekonali. V mesiaci november a december využívala
kostol rímskokatolícka cirkev, vzhľadom na to, že vo svojom kostole uskutočňovali rozsiahlu rekonštrukciu
interiéru.
Ľubica:
Ľubica už druhý 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.
V uplynulom roku pri počúvaní Božieho slova sme sa v ľubickom chráme Božom stretli spolu 34 krát.
Oproti roku 2006 je to o 6 krát viacej. Priemerná účasť na Službách Božích v Ľubici bola 21 ľudí.
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.
Za kostolnícku službu v tejto fílii sa chcem poďakovať manželom Jedrušákovým, ktorí ju
vykonávajú s láskou a v zodpovednosti pred Bohom i pred ľuďmi. Nech im Pán Boh dáva naďalej
dostatok síl a múdrosti, ktorá je v tejto službe potrebná.
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Organovým sprievodom počas minulého roku tu poslúžil 24 krát Vladimír Raab a 10 krát Peter
Duchnický.
Vrbov:

V uplynulom roku sa tu nekonali Služby Božie. Vo vrbovskom kostole sme sa stretli iba pri rozlúčke
s Gizelou Scholtzovou (14. 12. 2007). Kostol do 3. nedele adventnej (16. 12. 2007) užívala rímskokatolícka
cirkev, ktorá vo svojom kostole dovtedy uskutočňovala reštaurátorské práce na nástenných maľbách a oltári.
Tvarožná:
V minulom roku sa tu nekonali Služby Božie.
Žakovce:
Služby Božie sa v tejto fílii nekonali. Na jej území žije jedna rodina, ktorá sa zúčastňuje bohoslužieb
v Kežmarku. Kostol je v bezplatnom prenájme Gréckokatolíckej cirkvi do roku 2010. Momentálne sa vedú
jednania s Gréckokatolíckym biskupstvom o odpredaji tohto kostola Gréckokatolíckej cirkvi.
b) Biblické hodiny:
Na biblických hodinách sa stretávame pravidelne každý štvrtok o 1800h. okrem pôstneho
obdobia, letných prázdnin a adventu. Celý rok 2007 sme sa zaoberali rozoberaním Listu apoštola Pavla
Galatským. Pokračovali sme od G 2,14 – 6,5. Jednotlivé verše a kapitoly upriamovali našu pozornosť na
spory apoštola Pavla s Petrom, ktorý kládol dôraz na ospravedlnenie človeka z viery a nie zo skutkov
zákona. A to je vlastne základ reformačného učenia. Ak ako evanjelici nemáme jasno, akým spôsobom
bude človek pred Bohom ospravedlnený, tak naša viera stojí na hlinených nohách – ak nestojí na
piesku. Škoda, že tak málo ľudí využíva túto príležitosť duchovného vzdelávania sa. Priemerná účasť
na biblických hodinách v minulom roku bola 17 poslucháčov. Oproti roku 2006 je to o 1 poslucháča
menej.
Láska bola problémom, ktorý sa vyskytol v cirkevnom zbore v Efeze. Ich prvá láska ochladla.
S láskou k Bohu však ruka v ruke ide i láska k Božiemu slovu. A tu je potrebné si položiť otázku: Aká je
naša láska k Biblii – k Božiemu slovu, ktoré nás vychováva, k slovu, ktoré nás formuje, k slovu, ktoré vie
potešiť, povzbudiť, ale i pokarhať. Akú lásku máme k tomuto „Slovu, ktoré sa stalo telom, prebývalo
medzi nami a my sme hľadeli na Jeho slávu, ako na slávu jednorodeného od Otca, bolo plné milosti
a pravdy.“ (J 1,14) A o tomto slove učí naša cirkev, že je pre nás prameňom viery a pravidlom života?
Biblické hodiny nám majú napomáhať k poznaniu tohto slova, k objavovaniu Božej vôle. No nemáme
naň čas, ako Izrael ho nemal pod horou Sinai, a tak zblúdil.
Keby naši predkovia reformácie nehoreli túžbou po Božom slove, tak k žiadnej zmene, k žiadnej
náprave cirkvi by nedošlo. Ak túžime po zmene v našich rodinách, po zmene v cirkevnom zbore, tak
rovnako i my musíme horieť láskou k Božiemu slovu a musíme zastať pod horou Sinai. Iba vtedy Boh
môže požehnať cirkevnému zboru na poli duchovnom i hospodárskom. Jedno si uvedomme, že ani
hospodárske veci, ktoré sú udržiavané v cirkevnom zbore v určitej zotrvačnosti, nemôžu byť pre nás
požehnaním a nikdy sa ani nestanú, ak nebudeme mať čas na Božie slovo. Skôr sa stanú predmetom
hriechu. Prečo? Pretože iba Božie slovo v nás môže naštartovať živú vieru, ktorá nás nenecháva
pasívnymi, ale ženie nás do akejsi činnosti, v ktorej odrazu budeme vidieť, ako aj majetok môže slúžiť
na Božiu slávu. Apoštol Pavel nám v tejto súvislosti hovorí: „Viera je z počúvania skrze slovo Kristovo.“
(R 10,17) Zahorme preto láskou k tomuto slovu, aby sa dostala naša viera do pohybu. K tomu sa nám
ponúka príležitosť na Biblických hodinách.
c) Konfirmácia
Konfirmačná slávnosť v minulom roku sa konala 3. júna 2007 na slávnosť Svätej Trojice. Po
prvý krát od generálnej opravy Dreveného artikulárneho kostola sa uskutočnila v tomto chráme. Myslím
si, že minuloročná konfirmácia bola tak viacej rodinnejšia, k čomu určite prispel i priestor dreveného
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kostola, pretože konfirmandi neboli od cirkevného zboru a od svojich rodičov a krstných rodičov tak
vzdialený ako v Novom kostole.
Konfirmačnej slávnosti ako po iné roky predchádzala skúška konfirmandov najprv písomná
a potom ústna. Konfirmovaných bolo 6 detí, z toho 2 chlapci a 4 dievčatá. Minulého roku som nikoho
z dospelých nepripravoval ku konfirmácii a ani nekonfirmoval. Konfirmačné vyučovanie prebiehalo
každý pondelok o 1430 h v zborovej miestnosti. Postupujeme podľa konfirmačnej príručky: Verím
a sľubujem a knihy Brána viery otvorená.
Jednu skutočnosť si čoraz viacej uvedomujem pri našich konfirmandoch, že je niekedy pomaly
zbytočné niečo po nich žiadať – zvlášť návštevu nedeľných služieb Božích, keď to je pre nich cudzie,
pretože to nevideli a nevidia u svojich rodičov. Konfirmácia sa čoraz viacej dostáva do pozície akejsi
povinnosti, ktorú je potrebné si „odbaviť“ a potom mať pokoj. Žiaľ, že sa to takýmto spôsobom
prezentuje v mnohých rodinách konfirmandov. A čo potom z toho vzniká? Úplná anomália. Predstavte
si, že aj niektorí rodičia sa prinútia na tie dva roky chodiť do kostola – statočne si to „odtrpia“ so svojimi
deťmi a keď dieťa odkonfirmuje, tak aj rodič sa vytratí z kostola.
Mnohí si možno ani neviete predstaviť, aká je ťažká práca s deťmi, ktoré vyrastajú práve
v takomto prostredí rodiny. Nechcem povedať, že je zbytočná ale tú lásku k Pánu Bohu, ktorá by mala
byť zaštepená doma v rodine, je ťažko takému dieťaťu vnímať na tých pár hodinách konfirmačnej
prípravy. Viera v Boha a láska k Nemu sú pre neho cudzie a to nielen v pojmoch ale i v skutočnosti,
pretože dieťa doma neprežilo a nevidelo u svojich rodičov úprimnú vieru a lásku k Bohu. A vtedy si
kladiem otázku: Čo je so sľubmi rodičov a krstných rodičov, ktoré dali pri krste svojich detí? Do tejto
situácie našich rodín nám znejú nie príliš lichotivé slová: „Spamätaj sa odkiaľ si odpadol, kajaj sa a rob
prvotné skutky! Ak nie prídem na teba, pohnem tvojím svietnikom z miesta, ak sa nebudeš kajať.“
d) Večera Pánova
Večera Pánova v cirkevnom zbore v Kežmarku spolu s fíliami sa v roku 2006 prisluhovala 25krát. Je to o 2-krát viac ako v roku 2006. V rámci Služieb Božích v Kežmarku to bolo 10-krát, mimo
Služieb Božích 1-krát (Veľký Piatok). 2-krát dary Večere Pánovej prijali obyvatelia Domova dôchodcov
Náruč a 3-krát sa Večera Pánova prisluhovala na stretnutí dôchodcov, ktoré organizovala ZbD CZ
ECAV na Slovensku Kežmarok. Vo Veľkej Lomnici v rámci Služieb Božích bola prislúžená Večera
Pánova 3-krát a v Ľubici 6-krát
Dary milosti v roku 2006 aj s fíliami prijalo spolu 1029 hodovníkov, a to 306 mužov (o 49 menej)
a 723 žien (o 63 menej). Oproti roku 2006 je to o 112 hodovníkov menej vrátane Ľubice.
Božie slovo, ktoré sme dnes počuli nám hovorilo: „Mám však proti tebe, že si opustil svoju prvú
lásku.“ Vo Večeri Pánovej môžeme cítiť túto Božiu lásku k nám. Veď tu ju viditeľne aj hmatateľne
môžeme prežívame, keď si uvedomujeme, čo Boh pre nás urobil vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi,
keď Ho za nás obetoval na dreve golgotského kríža. Jeho telo a Jeho krv bola vyliata za nás na
odpustenie hriechov. Apoštol Ján nám hovorí: „V tom je láska, že nie my sme milovali Boha, ale že On
miloval nás a poslal svojho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy.“ (1J 4,10) Ale prežívame naplno
túto Božiu lásku a s ňou spojenú milosť pri stole Pánovom? Nestáva sa nám častokrát, že Večera
Pánova je pre nás akýmsi zvykom? Neraz aj sám seba pristihnem pri takomto postoji, a preto by sme
mali väčší dôraz klásť na samotnú prípravu k Večeri Pánovej, aby mohli i pre nás platiť slová
zasľúbenia: „Kto zvíťazí, tomu dám jesť zo stromu života, ktorý je v raji Božom.“

2. Pastorizácia
a) Pastorálne návštevy
Za uplynulý rok som urobil 75 pastoračných návštev v domácnostiach, o ktorých si vediem
v bohoslužobnej knihe záznamy. Oproti roku 2006 je to o 2 návštevy viac. Uvedomujem si, ako pastoračné
návštevy sú veľmi dôležité a ako je potrebné si vyhradiť na ne čas. Väčšinou tieto návštevy sa konali
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z príležitosti prislúženia Večere Pánovej, po či pred pohrebom, alebo iných rodinných príležitostí. Vždy mám
pocit, že dalo by sa v tejto oblasti urobiť aj viac, hlavne v rodinách, ktoré sa odcudzujú cirkevnému zboru
a s ktorými sa nestretávame ani na bohoslužbách či pri iných aktivitách v cirkevnom zbore.
b) Zborová diakonia
V zborovej diakonii slúžilo v roku 2007 9 sestier. Jedna sestra je teraz v zahraničí, ale veríme
že sa k nám po návrate opäť pripojí. Navštevovali sme 11 domácností, 10 v Kežmarku a 1 vo Veľkej
Lomnici. Okrem toho sme prichádzali k bratom a sestrám v domove dôchodcov, v ktorom momentálne
žije 17 obyvateľov hlásiacich sa k ECAV na Slovensku.
Nakoľko sa zdravotný stav niektorým zhoršil a museli byť hospitalizovaní, alebo boli umiestnení
v hospici v Ľubici, aj tu sme prichádzali s Božím slovom, ktoré potešuje a povzbudzuje v ťažkých
chvíľach života.
Naďalej pokračujeme v niektorých pravidelných aktivitách, ako stretávanie sa každý prvý
pondelok v mesiaci v lýceu, každý druhý utorok v mesiaci na službách Božích v domove dôchodcov,
trikrát v roku sa konali popoludňajšie Služby Božie s prislúžením Večere Pánovej v zborovej miestnosti.
Po ich skončení zostala chvíľa na vzájomné rozhovory i s malým občerstvením a darčekom vyrobeným
sestrami z nášho cirkevného zboru.
Pred vianočnými sviatkami sme v sobotu popoludní navštívili spolu s deťmi, ktoré si pripravili
pod vedením brata farára krátky vianočný program, obyvateľov domova dôchodcov. Zborová diakonia
pri tejto príležitosti odovzdala našim cirkevníkom balíčky s domácim vianočným pečivom, ovocím
a drobným darčekom od žien. Za ochotu všetkým ďakujeme.
Zborová diakonia vyhlásila začiatkom roka zbierku pre deti z Malawi. Pri tejto príležitosti sa
18. februára uskutočnilo stretnutie v lýceu pod názvom „Pomôžte prežiť deťom v Malawi“, na ktorom
bola uskutočnená prezentácia africkej krajiny Malawi, v ktorej vládne extrémna chudoba. Vďaka Pánu
Bohu, ktorý sa dotýka našich sŕdc, podporilo zbierku mnoho darcov, a tak sme mohli poslať na výstavbu
nových studní v Malawi 30.000,- Sk.
V našej práci nechceme stáť na jednom mieste, a aj preto sa stretávame s inými pracovníkmi
zborových diakonií, aby sme mohli načerpať nové skúsenosti. Takým bolo aj stretnutie pri príležitosti
5. ročníka Dní zborovej diakonie v Liptovskom Mikuláši.
Hospodárenie: k 31. decembru 2006 bolo v pokladni 4.367 Sk, v roku 2007 sme prijali
na milodaroch 10.390,- Sk, výdaj za rok 2007 bol 9.706,- Sk. K 31. decembru 2007 zostalo v pokladni
diakonie 5.051,- Sk.
Na záver by som chcela osloviť všetkých, ktorí by boli ochotní darovať trochu svojho času pre
svojich blížnych, alebo prispieť dobrými nápadmi na zlepšenie práce v našej zborovej diakonii, aby prišli
medzi nás. Pravidelne sa stretávame prvý pondelok v mesiaci o 900 h. v budove lýcea.
Správu vypracovala: Mária Kitová, vedúca Zborovej diakonie v Kežmarku.

3. Práca misijná
a) Aktivity zboru
5. januára 2007 náš cirkevný zbor navštívili študenti Theresien gymnázia z bavorského mesta Ansbach,
ktoré je družobnou školou Gymnázia P. O. Hviezdoslava. Nadácia Bosch-Stifftung poskytla peniaze na
tento výmenný pobyt venovaný téme: Náboženstvo v živote ľudí oboch krajín.
10. januára 2007 v drevenom artikulárnom kostole sa ukončilo partnerské stretnutie oboch gymnázií
slovensko – nemeckým duchovným zamyslením. Organovou hudbou na úvod nám poslúžil profesor
Theresien gymnázia Stefan Hofmann. Po zaspievaní piesne, prednesení modlitby a prečítaní evanjelia
zazneli myšlienky o pokoji a spravodlivosti, ktoré si pripravili študenti. V nich pamätali na rôzne
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problémy mladých ľudí i tohto sveta. Na záver sme sa spoločne pomodlili modlitbu Pánovu a vypočuli
Toccatu in C – Dur od Johanna Pachelbela v interpretácii Stefana Hofmanna.
19. januára 2007 – naša mládež s niekoľkými členmi cirkevného zboru sa zúčastnila otvorenia
Vermisáže akademického maliara Ladislava Záborského s názvom SVETLO v kežmarskej Galérii
u anjela. Podstatou tvorby Ladislava Záborského sú zážitky vnútorného života viery. Každý Záborského
obraz je objavovaním Boha a dialógom s večnosťou. Podľa Záborského: „Umenie, ktoré hľadá pravdu a
krásu, je predtuchou večnosti.”
28. januára 2007 sa v našom cirkevnom zbore uskutočnil výročný zborový konvent za rok 2006
3. februára 2007 staršia mládež pripravila v našom cirkevnom zbore III. ročník stolnotenisového turnaja
a pre deti II. ročník turnaja v stolnom futbale. Medzi nás prišiel aj brat farár Jozef Vereščák z Cirkevného
zboru Poprad-Veľká, ktorý po úvodných slovách domáceho brata farára nás pozdravil na základe slov
zo 131 Žalmu: „Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú.“
18. februára 2007 v našom cirkevnom zbore sa uskutočnilo stretnutie s africkou krajinou Malawi, ktoré
pripravila Zborová diakonia Nádej. Na toto stretnutie bola pozvaná široká verejnosť prostredníctvom
plagátov, oznamu v novinách Kežmarok, krátkeho šotu Kežmarskej televízie, či drobným letákom.
Pozvanie medzi nás prijala programová koordinátorka projektu: Živá voda pre Malawi, Oľga
Auchenbach z Ekumenickej rady cirkví v SR, ktorá nás prostredníctvom videofilmu, prezentácie
fotografií, či osobných skúseností oboznámila so situáciou v tejto krajine.
19. – 21. februára 2007 Počas jarných prázdnin pripravil CZ Kežmarok pre deti navštevujúce
vyučovanie náboženstva zaujímavé prázdninové aktivity.
11. marca 2007 v zborovej miestnosti Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Poprad, popoludní na 3.
nedeľu pôstnu, sa uskutočnilo Seniorálne stretnutie modlitebného spoločenstva. Témou stretnutia bolo
oboznámenie sa so slovenským evanjelickým zborom v Austrálii, ktorý má sídlo v meste Laverton
v štáte Victoria. Osem účastníkov z nášho cirkevného zboru malo možnosť prostredníctvom jednotlivých
pohľadov sestier a fotodokumentácie, spoznávať prácu a rôzne duchovné aktivity, v mnohom podnetné
aj pre našu vnútromisijnú činnosť seniorátu alebo jednotlivých cirkevných zborov.
12. – 16. marca 2007 prebiehal v našom cirkevnom zbore modlitebný týždeň, ktorý bol venovaný téme:
Abrahámova cesta viery.
18. marca 2007 sa v našom cirkevnom zbore uskutočnilo seniorálne stretnutie účtovníkov. Prítomných
v úvode pozdravil brat senior Tatranského seniorátu Ján Matis na základe slov z Listu apoštola Pavla
Galatským 2,16-21.
24. marca 2007 Predsedníctvo cirkevného zboru (Roman Porubän – zborový farár a Ernest Chritrz –
zborový dozorca) spolu s delegátmi (Eva Ciriaková a Slávka Jankurová) sa zúčastnili seniorálneho
konventu, ktorý sa uskutočnil v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Štrba.
25. marca 2007 Zborová diakonia NÁDEJ pripravila pre dôchodcov v nedeľu popoludní v zborovej
miestnosti pôstne posedenie, na ktorom bola prislúžená sviatosť Večere Pánovej.
10. apríla 2007 sa pre našich dorastencov uskutočnila bojová hra v prostredí kežmarských rybníkov
a malého ihličnatého lesa.
13. mája 2007 na službách Božích sme si pripomenuli Deň matiek, ktoré pozdravili deti navštevujúce
nedeľnú besiedku krátkym vystúpením. Brat farár vo zvesti slova Božieho na základe textu z Listu
apoštola Pavla Efezským 6,1-4 pripomenul, že je potrebné, aby deti poslúchali svojich rodičov a rodičia
nedráždili svoje deti.
26. júna 2007 pri príležitosti dňa detí sme sa zúčastnili výletu do Banskej Štiavnice, kde sme si prezreli
Banské múzeum v prírode – Skanzem. Potom sme sa zastavili v kostole nášho cirkevného zboru.
Nakoniec sme navštívili poľovnícky kaštieľ vo Svätom Antone.
2. júna 2007 sa uskutočnil v Drevenom artikulárnom kostole koncert speváckeho zboru z USA z From
Bob Jones University Musical Mission Team. V ich podaní zazneli rôzne kresťanské piesne
v slovenskom aj anglickom jazyku.
16. júna 2007 Zborový deň tohto roku prebiehal v tak trochu netradičnej forme. Namiesto amfiteátra
stretli sme sa v areáli gymnázia P. O. Hviezdoslava a namiesto prednášky mali sme možnosť vidieť
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divadelné predstavenie v podaní Vladimíra Špureka z Bardejova, ktorý je známy aj pod umeleckým
menom „desjano“. Téma tohto zborového dňa bola tiež tak trochu divadelná: Ako, Hamlet?
V kontradikcii hamletovho textu zazneli podobne vzácne biblické texty a to Jóbove reči alebo reč
apoštola Pavla pred kráľom Agripom.
21. júna 2007 sa v Drevenom artikulárnom kostole uskutočnil koncert Bratislava Hot Serenaerders
s hosťom Milanom Lasicom.
23. júna 2007 sa konal v Litovskom Mikuláši 11. dištriktuálny deň Východného dištriktu ECAV na
Slovensku, ktorého sa zúčastnil aj náš cirkevný zbor. Téma tohto stretnutia bola: Vykupujte čas, lebo
dni sú zlé (Ef 5,16).
6. júla 2007 sa konal v Drevenom artikulárnom kostole koncert známej českej speváčky Lucie Bílej a
Diabolských huslí Jána Berkiho Mrenicu.
10. - 16. júla 2007 19 členov z cirkevného zboru sa vybralo do Prahy za poznávaním reformačnej
histórie, ktorá je veľmi bohatá. Ubytovali sme sa u našich priateľov z Českobratskej cirkvi evangelickej v
Prahe na Kobylisích, odkiaľ sme každý deň podnikali drobné výpravy za spoznávaním Husovej
reformácie spojenej s Karlovou univerzitou, kde sme si mohli prezrieť jej historické priestory, ale aj
priestory, kde sa bežný návštevník nedostane.
23. -27- júla 2007 sa uskutočnil v Račkovej doline mládežnícky tábor s Témou: Ako nasledovať Ježiša
Krista.
19. augusta 2007 na 11. nedeľu po Sv. Trojici sa uskutočnilo stretnutie dôchodcov aj s prislúžením
Večere Pánovej.
19. augusta 2007 v auditóriu lýcea sa uskutočnil koncert, ktorý zorganizoval náš kantor Peter
Duchnický. Okrem neho sa nám predstavili jeho kamaráti Lukáš Kmiť – viola a Gregor Regeš –
violomčelo. V ich podaní sme si vypočuli skladby od Beethovena, Schumanna, Dvořáka, Brahmsa,
Strausa a samozrejme, že nechýbalo ani dielo Petra Duchnického, ktoré predstavil v nezvyčajnej
podobe hry na klavír.
9. septembra 2007 slávnostnými službami Božími sme začali nový školský rok 2007/2008. V rámci
služieb Božích deti zarecitovali dve básne a zaspievali jednu pieseň. Brat farár sa deťom ale aj rodičom
prihovoril na základe slov z proroka Izaiáša 46,3-9.
12. septembra 2007 Náš cirkevný zbor navštívila komisárka UNESCO Maia Kairamo z Fínska,
expertka na drevenú architektúru, spolu s riaditeľom pamiatkového úradu zo Žiliny PhDr. Milošom
Dudášom, s ktorým už dva roky pracujeme na projekte zapísania Dreveného artikulárneho kostola do
zoznamu pamiatok Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
15. septembra 2007 v kaštieli Strážky sa uskutočnil Deň Tatranského seniorátu ECAV na Slovensku,
ktorý bol venovaný rodine. Fungujúca rodina – prežitok, scifi alebo realita, tak znela téma tohto
stretnutia.
16. septembra 2007 sa uskutočnili služby Božie vo fílii Huncovce pri príležitosti 750. výročia od prvej
písomnej zmienky o obci Huncovce. Na týchto službách Božích sa zúčastnili rodáci z Nemecka pod
vedením brata farára Adalberta Shcnecka , ktorí po II. svetovej vojne museli opustiť svoje rodisko.
Domáci brat farár sa prítomným prihovoril na základe slov z Matúšovho evanjelia 8,23-27, v ktorom
poukázal, ako Pán Boh v priebehu dejín utišoval rozličné búrky a nakoniec aj búrku nemeckého
vysídlenia, cez ktorú prechádzala obec Huncovce. Po skončení služieb Božích spolu s rímskokatolíckou
cirkvou na čele s diecéznym biskupom Františkom Tondrom, predstaviteľmi Židovskej náboženskej
obce, ktorú zastupoval rabín Jossi Steiner z Košíc sme sa odobrali na kresťanský a židovský cintorín.
23. septembra 2007 sme si pripomenuli 290 výročie pamiatky posvätenia Dreveného artikulárneho
kostola, ktorý bol posvätený 15. augusta 1717 na 12. nedeľu po Sv. Trojici. Zvesťou slova Božieho na
text z 2Kr 1,2-4.15-17 nám poslúžil brat emeritný biskup Ján Midriak z Prešova.
3. októbra 2007 v rámci 37. Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola sa uskutočnil v aj
v našich kostoloch organový koncert. Tentokrát sme opäť mali možnosť počuť starú barokovú hudbu
i romantickú hudbu v interpretácii lotyšského hudobného skladateľa a organistu Aivarsa Kalejsa.
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6. októbra 2007 sa v toporeckom evanjelickom kostole konal XII. dištriktuálny deň žien Východného
dištriktu ECAV na Slovensku, ktorého sa zúčastnilo z nášho cirkevného zboru 10 žien . Téma tohto
stretnutia bola: Viera a etika kresťanskej ženy vo svetle kréda.
12. októbra 2007 v drevenom artikulárnom kostole sa uskutočnil koncert vokálnej skupiny Close
Harmony Friends. V ich podaní sme si mohli vypočuť klasické černošské spirituály ako napríklad
Oh Happy day, gospelovú hudbu, či rôzne vokálne úpravy orchestrálnych skladieb až po klasiku.
20. októbra 2007 popoludní o 1400 h sme sa stretli na Starom cintoríne, kde sme uložili po kremácii
telesné pozostatky kežmarského rodáka Dr. Ing. Emmericha Hunsdorfera, CSc., ktorý zomrel 19.
augusta 2007 vo Weilburgu.
29. októbra 2007 niekoľkí členovia nášho zborového spevokolu sa zúčastnili reformačných dní
v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Bardejov, v ktorom ako zboroví farári pôsobia manželia
Velebírovci. V rámci tohto večera poslúžil brat farár Roman Porubän prednáškou: Šopronský snem
a artikulárne kostoly na Slovensku, ktorá poukazovala na svedectvo viery predkov v neľahkých časoch.
4. novembra 2007 v Drevenom artikulárnom kostole sme sa mohli zúčastniť na opere Kristov dotyk,
ktorú napísal hudobný skladateľ Víťazoslav Kubička. Libreto k tejto opere pripravila Eva Bachletová.
Opera Kristov dotyk vychádzala z Božieho slova a bola dramatizáciou života Ježiša Krista podľa
evanjelií.
22. novembra 2007 sa uskutočnil 42. ročník Literárneho Kežmarku, ktorý bol tentoraz venovaný
študentským spolkom, pôsobiacim na kežmarskom lýceu. Otvorenie LK sa uskutočnilo tradične pred
budovou lýcea, na ktorom bola odhalená tabuľa významným srbským študentom, ktorí tu študovali
a neskôr sa stali známymi literátmi.
9. decembra 2007 na 2. nedeľu adventnú sa uskutočnilo stretnutie dôchodcov aj s prislúžením Večere
Pánovej v zborovej miestnosti.
15. decembra 2007 deti navštevujúce vyučovanie náboženstva navštívili obyvateľov Domova
dôchodcoch Náruč v Kežmarku a prostredníctvom vianočného pásma, básničiek a zaspievania piesne
ich pozdravili z príležitosti blížiacich sa Vianočných sviatkov.
16. decembra 2007 sa v drevenom artikulárnom kostole uskutočnili Spišské Vianoce. V programe sa
nám predstavil spevokol cirkevného zboru z Kežmarku, deti z karpatsko-nemeckého spolku a deti
z ľudovej školy umenia. Prítomných pozdravila Mária Recktenwald a duchovným zamyslením poslúžil
domáci brat farár.
23. decembra 2007 v auditóriu lýcea sa uskutočnila vianočná besiedka s programom detí
navštevujúcich nedeľnú besiedku a hodiny náboženskej výchovy. Tohto roku bola tematicky zameraná
na Boží dar, ktorý nám Pán Boh vložil do betlehemských jasieľ. Okrem básničiek a scénok sme si
vypočuli aj skladby od J. S. Bacha a G. F. Händla.
31. decembra 2007 si mládež spolu s dorastom pripravila silvestrovský večierok. Hlavnou témou tohto
večera bolo podobenstvo o Bohatom mládencovi, na ktorom bolo poukázané čo z človeka v dnešnej
dobe môže urobiť kariéra a peniaze, ktoré mladému človeku zaručujú bohémsky život.
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 meste
Kežmarok pri mestskom zastupiteľstve už tretie volebné obdobie pôsobím ako jeden z členov Komisie
kultúry a spoločenského života. Som členom predsedníctva Tvorby T a revíznej komisie Východného
dištriktu ECAV na Slovensku.
5. januára 2007 – prednáška pre študentov Theresien gymnázia z bavorského mesta Ansbach
o židovskej otázke na Slovensku.
16. januára 2007 – predstavenie projektu zriadenia mestskej knižnice v budove bývalého internátu na
Hradnej ulici č. 32 primátorovi mesta Kežmarok Ing. Igorovi Šajtlavovi.
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16. januára 2007 – oboznámenie a spolupráca na zriadení projektu mestskej knižnice v budove
bývalého internátu s riaditeľkou Betkou Dudášovou.
17. januára 2007 – odovzdanie farského úradu v CZ Levoča sestre farárke Daniele Štrbkovej
28. januára 2007 – jednanie s Milanom Chomom ohľadom prípravy Tatranského večera, ktorý bol
venovaný Generzichovcom a T. Maukschovi.
6. februára 2007 – jednanie s riaditeľkou Múzea v Kežmarku Mgr. Erikou Cintulovou ohľadom
odpredaja pozemku pod baštou na mestskom opevnení.
11. februára 2007 – poslúžil som zvesťou slova Božieho v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku
Levoča na výročnom zborovom konvente za rok 2006
16. februára 2007 – jednanie s riaditeľmi základných a stredných škôl v Kežmarku ohľadom podporenia
zbierky pre africkú Krajinu Malawi.
26. februára 2007 – biskupský úrad VD – revízna komisia
26. februára 2007 – jednanie s pani starostkou obce Tvarožná Ing. Matijovou ohľadom reštitúcií bývalej
evanjelickej školy.
2. apríla 2007 – jednanie s Ing. Igorom Pijakom ohľadom vydania CD Organová krása, grafické
spracovanie a lisovanie CD
13. apríla 2007 – zúčastnil som sa revízie účtov na biskupskom úrade VD ECAV na Slovensku
v Prešove.
20. apríla 2007 – zastupoval som cirkevný zbor i niektorých akcionárov z cirkevného zboru na Valnom
zhromaždení a.s. Tranoscius v Liptovskom Mikuláši
23. apríla 2007 – zúčastnil som sa Valného zhromaždenia Združenia evanjelických duchovných, ktoré
sa konalo v Dolnom Kubíne.
26. apríla 2007 – Národná knižnica v Martine – reštaurátorské ateliéry, prevztaie zreštaurovaných tlačí
a listín k výstave 290. výročia Dreveného artikulárneho kostola.
3. mája 2007 – zúčastnil som sa jednania Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok, ktoré
prejednávalo návrh cirkevného zboru o presunutí a zriadení mestskej knižnice v budove bývalého
internátu na Hradnej ulici č. 32
7. mája 2007 – poslúžil som prednáškou: Evanjelická cirkev a židovská otázka na Slovensku na
Seniorálnej pastorálnej konferencii ZED Zvolenského seniorátu v Brezne
9. mája 2007 – z poverenia generálneho presbyterstva vykonal som audit Beckovskej viesky na GBÚ
v Bratislave, vyzdvihnutie reštaurovaných tlačí v Národnom archíve v Bratislave
10. mája 2007 – jednanie s rektorom Univerzity Komenského v Bratislave Doc. Gáherom, ohľadom
prednášky pre farárov Tatranského seniorátu
12. mája 2007 – ako člen revíznej komisie zúčastnil som sa Dištriktuálneho konventu VD ECAV, ktorý
sa konal v Prešove.
22. mája 2007 – stretnutie s kórejským farárom Lee v Prahe. Jednanie o ďalšej spolupráci a výmenných
pobytoch cirkevníkov
7. júna 2007 – na bývalom internáte sa uskutočnil kontrolný deň za účasti primátora mesta Kežmarok
ohľadom projektu mestskej knižnice
13. júna 2007 – zúčastnil som sa jednania s riaditeľkou Galérie v Strážkach ohľadom zabezpečenia
Dňa Tatranského seniorátu.
19. – 21. júna 2007 – zúčastnil som sa v Prahe konferencie Stredoeurópskeho misijného centra, ktorá
mala za úlohu pripraviť podnety k zamysleniu sa o misijných aktivitách
29. júna 2007 – príprava CD Organová krása v grafickom štúdiu Harlequin v Košiciach
15. júla 2007 –kázal som na službách Božích Českobratskej cirkvi evangelickej Praha – Kobylisy,
z príležitosti návštevy tohto cirkevného zboru
17. júla 2007 – jednanie s Národnou knižnicou v Martine ohľadom vyhlásenia Lyceálnej knižnice
v Kežmarku za historický knižničný fond.
31. júla 2007 - príprava CD Organová krása v grafickom štúdiu Harlequin v Košiciach
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9. augusta 2007 – v Prešove som sa zúčastnil zasadnutia Nominačného výboru pre voľby biskupa
Východného dištriktu ECAV
9. augusta 2007 - príprava CD Organová krása v grafickom štúdiu Harlequin v Košiciach
18. augusta 2007 – poslúžil som prednáškou v Mlynčekoch na rodinnom tábore CZ Bardejov. Téma
prednášky: Medziľudské vzťahy.
12. septembra 2007 – sprevádzanie komisárky pani Maie Kairamo z Fínska, ktorá má vypracovať
správu o Drevenom artikulárnom kostole k jeho zápisu do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO
28. septembra 2007 – kontrola účtov Janoškovho domu – biskupský úrad VD ECAV Prešov
11. októbra 2007 – jednanie na Ministerstve kultúry SR ohľadom grantu: Obnov svoj dom pre fíliu
Ľubica – reštaurovanie ľubického oltára
15. októbra 2007 – jednanie so starostom obce Rakúsy o ďalšom prenájme materskej škôlky,
prenajatia nášho kostola rímskokatolíckej cirkvi pokiaľ interiér svojho kostola nezrekonštruujú a príprave
osláv 720. výročia vzniku obce
23. októbra 2007 – zúčastnil som sa zasadnutia nominačného výboru, ktorý sa uskutočnil
v Janoškovom dome k voľbe biskupa VD ECAV
27. októbra 2007 - zastupoval som cirkevný zbor i niektorých akcionárov z cirkevného zboru na
mimoriadnom Valnom zhromaždení a.s. Tranoscius v Liptovskom Mikuláši
29. októbra 2007 – poslúžil som prednáškou: Šopronský snem a artikulárne kostoly na Slovensku v CZ
Bardejov v rámci reformačných dní
12. novembra 2007 – zúčastnil som sa zasadnutia nominačného výboru, ktorý sa uskutočnil v CZ
Poprad-Veľká k voľbe biskupa VD ECAV
c) Modlitebné spoločenstvo
Som nášmu nebeskému Otcovi vďačný, 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 nás 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 (Matúš 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 v našom zbore vidí 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 z Biblie
a zo štvrťročníka MoS pod názvom MoSt a potom sa rozprávame o tom, čo nás práve trápi a teší. Na
záver sa 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 navzájom si pomáhať, ak treba. Potešíme
sa, keď prídu aj ďalší. Srdečne pozývame.
Väčšinou trikrát do roka sa stretávame aj na seniorátnom stretnutí Modlitebného spoločenstva.
V minulom roku to bolo 2x v Poprade.
Raz do roka sa môžeme stretnúť aj na celoslovenskej konferencii, ktorá býva počas
predposledného víkendu v auguste – striedavo na východe a na západe Slovenska. V roku 2007 to bolo
v Giraltovciach a hovorili sme si tam o tom, na čo sa môžeme tešiť v nebi. Rozprával nám o tom hlavne
nám už mnohým známy kazateľ zo Sliezska Stanislav Kaczmarczyk.
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,
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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 zborový list vydať 3-krát. Bolo to na Veľkú noc, Pamiatku reformácie
a Vianoce. S detskou prílohou Zborový list vyšiel na Veľkú noc a Vianoce. V súvislosti s vydávaním
Zborového listu som na poslednom zborovom presbyterstve načrtol určité problémy.
V prvom rade si myslím, že je potrebné zmeniť koncepciu a zapojiť do jeho tvorby nových ľudí, ktorí
si bremeno tejto služby zoberú na svoje plecia. Zborový list nemôže stáť a padať na osobe farára, ako to
bolo doposiaľ. Naučili sme sa veci len prijímať, ale nikto nevie, koľko práce sa skrýva za tým, kým vôbec
vyjde jedno číslo. Za 10 rokov ako sa vydáva zborový list zo strany cirkevného zboru neprišiel skoro žiadny
podnet, čo by vás zaujímalo, o čom by ste sa chceli viac dočítať. Napriek každoročným výzvam i napriek
skrinke v kostole, kde sa dá dokonca anonymne napísať svoj postreh, pripomienka či kritika, nič neprišlo.
Nanajvýš odozva na recepty. Človeku to síce lichotí, ale Zborový list nie je o tom. Šuškať si niečo poza
chrbát, že ten článok sa mi nepáčil, to je o neúprimnosti. Ak tento cirkevný zbor má byť ako rodina, tak je
potrebné otvorene hovoriť o všetkých veciach, nevynímajúc z toho Zborový list.
Druhá vec je aj finančná otázka. Z roka na rok príspevky na Zborový list klesajú. V roku 2006 sme
v kostole vyzbierali v pokladničke umiestnenej pri vchode 12.053,- Sk. V minulom roku to bolo 5.541,50 Sk.
Sme vďační aj za to málo, čo sa vyzbiera, ale mali by sme si uvedomiť, že peniaze na vydávanie zborového
listu nám sami z neba nespadnú.
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.
e) www stránka (www.ecavkk.sk)
Počas celého roku 2007 bola v prevádzke webová stránka cirkevného zboru, o ktorú sa staral
Miroslav Božek, za čo mu srdečne ďakujem. V minulom roku zmenila svoju grafickú štruktúru aj adresu. Táto
stránka sa aktualizuje minimálne každý týždeň. Keď si na ňu kliknete, tak na titulnej strane sa vám zobrazia
podujatia, ktoré sa v cirkevnom zbore do budúcnosti pripravujú a oznamy, ktoré si vypočujete v nedeľu po
kázni. Za jeden rok sme mali viac ako 6.000,- prístupov. Priemerne každý deň na túto stránku klikne okolo
17 ľudí, čo na internetový portál je slušná návštevnosť.
Návštevnosť je samozrejme závislá od toho, ako sa často stránka aktualizuje – čo sa tam nového dá
nájsť. Najväčšia návštevnosť za deň bola, keď sme urobili súťaž o najkrajšieho spáča účastníkov zájazdu do
Prahy. V niektoré dni sme mali viac ako tridsať prístupov. Aj táto vec si vyžaduje zapálených ľudí, ochotných
pripravovať materiály pre správcu webového portálu.
Kto si klikne na www.ecavkk.sk, tak tu nájde aktuálne číslo Zborového listu, rôzne videoklipy z akcií
s deťmi, či osláv 290. výročia pamiatky posvätenia Dreveného artikulárneho kostola. O chvíľu tu bude možné
si prezrieť kompletnú operu Kristov dotyk. Pravidelne si tu môžete prečítať kázeň, ktorá odznela v nedeľu na
bohoslužbách. Je spustený internetový obchod s publikáciami, ktoré vydal cirkevný zbor a množstvo ďalších
vecí. Samozrejme, že aj tu sa dá stále čo vylepšovať. Vaše postrehy, nápady a pripomienky môžete
prezentovať prostredníctvom fóra, ktoré je na tejto webovej stránke. Pripravuje sa aj nemecká verzia. Verím,
že sa nám to v tomto roku podarí.
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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. Od januára do júna pod vedením Želmíry
Neumannovej a od septembra do decembra pod vedením Zuzany Sutorovej. Od septembra minulého
roku sa stretávajú aj vo štvrtok o 1645 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 a Zuzana Sutorová
g) Spevokol
Zborový spevokol sa v roku 2007 pravidelne stretával každú stredu o 1800 h v auditóriu lýcea
pod vedením brata farára Romana Porubäna. Každá skúška začínala krátkym zamyslením sa nad
Božím slovom a modlitbou, ktorú si pravidelne pripravujú niektorí členovia zborového spevokolu (M.
Lipták, E. Chritz, S. Jankurová, E. Ciriaková, V. Mašlonková, B. Vystavilová). 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. Zborový spevokol počas roka svoju prácu prezentoval 32 vystúpeniami.
Počet aktívnych členov spevokolu je 28. Chcem sa poďakovať všetkým členom spevokolu za
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. Veľmi
potrebujeme spevákov do sopránu a tenoru. Mnohí z vás viete spievať a boli by sme radi, keby ste si
našli čas a prišli medzi nás.
Aj v tomto roku sa nám podarilo nacvičiť niektoré dosť náročné skladby. Nie vždy sa ich podarí
prezentovať tak, ako by sme si to priali a predstavovali, no však dôležité je, že chceme a že môžeme
mať medzi sebou spoločenstvo, ktoré by nám už chýbalo, keby prestalo existovať. Spevokol je
predovšetkým o speve, prostredníctvom ktorého sa dá prinášať radostná zvesť o záchrane hriešneho
človeka. No okrem toho nám toto spoločenstvo častokrát poslúži aj na zdieľanie určitých problémov
niekedy veľmi osobných. Je dobré, keď človek vie, že v konkrétnej veci, niekto na neho myslí alebo sa
môže na niekoho spoľahnúť.
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Tabuľka aktivít zborového spevokolu
Cirkevný zbor Kežmarok
1. 1. 2007
7. 1. 2007
25. 3. 2007
6. 4. 2007
8. 4. 2007
6. 5. 2007
17. 5. 2007
27. 5. 2007
3. 6. 2007
16. 6. 2007
29. 6. 2007
23. 9. 2007
14. 10. 2007
31. 10. 2007
16. 12. 2006
24. 12. 2005
25. 12. 2005
31. 12. 2005

-

Nový rok
1. nedeľa po Zjavení
5. nedeľa pôstna
Veľký piatok
Veľkonočná nedeľa
4. nedeľa po Veľkej noci
Vstúpenie
1. slávnosť svätodušná
Konfirmácia
Zborový deň
Petra a Pavla
Pamiatka posvätenia DK
Poďakovanie za úrody zeme
Pamiatka reformácie
3. nedeľa adventná
Štedrý večer
1. sviatok vianočný
Silvester

S O B Á Š E:

Mimo územia zboru
15. 7. 2007 16. 9. 2007 29. 10. 2007 -

INÉ

Praha Kobylisy, služby Božie
750 výročie 1. písomnej
zmienky o obci Huncovce
Bardejov, reformačný týždeň

A K C I E:
16. 9. 2007 23. 9. 2007 -

16. 12. 2007 -

750 výročie 1. písomnej
zmienky o obci Huncovce
Otvorenie výstavy: Drevený
artikulárny kostol – ohnisko
viery
Spišské Vianoce

Pohreby:
14. 4. 2007 Marek Bartko
Veronika Kalafutová
5. 5. 2007 Slavomír Zelina
Tatiana Voláková
5. 5. 2007 Peter Brejka
Kristína Križanová
1. 9. 2007 Daniel Mašlonka
Anna Pikovská
22. 9. 2007 Juraj Ševc
Danica Bartková

4. 6. 2007 20. 10. 2007 15. 11. 2007 -

Zoltán Moskal
uloženie urny E. Hunsdorfera
Mária Chritzová

4. Práca výchovná
a) Náboženská výchova
Deti na vyučovanie náboženstva aj v tomto 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.
V druhom polroku školského roka 2006/2007 sa náboženská výchova nevyučovala na
Gymnáziu P. O. Hviezdoslava vzhľadom na to, že na evanjelické náboženstvo sa prihlásili iba dve
žiačky. Mali však možnosť navštevovať vyučovanie náboženstva na Hotelovej akadémii, kde sme sa
stretávali každú stredu ráno na nultej hodine o 700 h. V prvom polroku školského roka 2007/2008 sa
vyučovanie náboženstva pre stredné školy uskutočňuje po dohode s riaditeľmi škôl v lýceu a to v
pondelok ráno o 700h. Z Gymnázia P. O. Hviezdoslava navštevujú vyučovanie náboženstva 4 žiaci
a z Hotelovej akadémie 7 žiaci.
Vyučovanie náboženstva v Ľubici prebieha v utorok, ktoré vedie brat farár Roman Porubän.
Prvý stupeň, na ktorom sú deviati žiaci, preberajú biblické príbehy z Novej zmluvy aj s pracovnými
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listami, ktoré sa niekedy používali na nedeľnej besiedke. Druhý stupeň preberá témy podľa učebnice
evanjelického náboženstva Viera a život. Na druhom stupni sa náboženskej výchovy zúčastňuje tiež 9
detí.
b) Detské Služby Božie
Detské služby Božie /nedeľná besiedka/ sa z Božej milosti v roku 2007 konali pravidelne podľa
vopred pripraveného rozpisu temer každú nedeľu okrem jednej nedele v mesiaci a letných prázdnin, a
to 27-krát. DSB prebiehali počas hlavných služieb Božích v priestoroch budovy Lýcea. DSB viedli ses.
Janka Guldenová, Slávka Jankurová a Eva Ciriaková. Deti boli rozdelené do dvoch skupín podľa veku,
na veľké a malé deti s priemerným počtom 15 /MD-7, VD-8/. Hlavným cieľom, náplňou DSB je výklad
biblickej lekcie, ktorý je spojený s rôznymi aktivitami súvisiacimi s preberanou témou /kreslenie,
vystrihovanie, výroba darčekov, hry, kvízy, ale aj nacvičovanie programu na Veľký piatok, programu pre
mamičky, na začiatok školského roka či vianočného programu a pod./. V roku 2007 boli so skupinou
„malých detí“ preberané príbehy zo Starej zmluvy o Jozefovi, Mojžišovi, Józuovi, Anne a Samuelovi,
Dávidovi, Eliášovi, Elizeusovi a vianočný príbeh. Skupina „veľkých detí“ preberala cyklus 5 lekcií
s názvom „Nauč nás modliť sa“ a takisto príbehy zo Starej zmluvy o Józuovi a príbehy z 1.knihy
Mojžišovej 1.- 19. kapitola. K ich výučbe boli použité materiály určené pre predškolákov a flashcardy
z Detskej misie, americké flanelografy a nové materiály pripravené Sekciou práce s deťmi a vnútornej
misie ECAV s názvom Život Izraela – Cesta za Pánom Ježišom 1. ročník.
Zvlášť sa tešíme výnimočnej aktivite detí, ktoré vo svojich modlitbách mysleli na svojich
afrických rovesníkov, uvedomujúc si pri tom náš skutočný blahobyt. Deti svojou účasťou a modlitbami
prispeli ku zbierke na záchranu trpiacich detí v Malawi, zorganizovanú cirkevným zborom na stretnutí
s názvom „Pomôžte prežiť deťom v Malawi.“, kde vládne extrémna chudoba, nedostatok jedla a pitnej
vody, v dôsledku čoho sa šíria rôzne infekčné choroby.
Správu vypracovala: Eva Ciriaková
c) Práca s dorastom:
Kežmarský evanjelický dorast sa stretáva pravidelne každú sobotu o 14:00 v priestoroch
telocvične gymnázia v Kežmarku. Priemerný počet zúčastnených na jednom stretnutí sa pohybuje okolo
počtu 8. Dorastenci sa stretávajú pri loptových hrách: volejbal, basketbal a futbal. Je 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 tábor v Ráčkovej doline. 13 dorastencov prežilo celý týždeň v prostredí
Vysokých Tatier s bohato vyplneným programom. Počas Veľkej noci bola pre dorast pripravená bojová
hra pri kežmarskom rybníku. Mládež sa podieľala aj na športových súťažiach organizovaných vo
Veľkom Slavkove, kde sa pravidelne umiestňuje na prvých miestach. Záver roka je ukončený už po
piaty rok silvestrovskou párty v zborovej a dorasteneckej miestnosti lýcea. Keďže pokladnička pre
dorast v kostole bola zrušená, financie na náklady spojené s akciami boli čerpané z cirkevného zboru.
Aj touto cestou pozývame Vás, milá mládež a vyzývame rodičov, aby ste podporovali svoje deti
v navštevovaní spoločenstva, ktoré sa duchovne aj fyzicky podieľa na rozvoji osobnosti dieťaťa.
Správu pripravila: Andrea Palanská
d) Práca s mládežou:
Biblické hodiny pre mládež sa v roku 2007 konali skoro pravidelne každý piatok so začiatkom
o 1800h od septembra sa stretávame o 1900h. na farskom úrade. Niekedy sa stretneme traja, inokedy
štyria či piati. Aj za tých skalných je človek vďačný. Na jednej strane si uvedomujem aké veľké tlaky sú
vyvíjané na mladého človeka zo strany tohto sveta. Na druhej strane je to aj ich pohodlnosť neprísť.
A tretí moment, ktorý je najzávažnejší a na ktorý narážal aj kázňový text zo Zjavenia Jánovho je: láska
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mladého človeka k Božiemu slovu. Táto láska je skutočne chabá. Dôležitejšie a zaujímavejšie sú rôzne
hry, zábavy a podobne. Ale týmto sa cirkev nijakým spôsobom neodlišuje od tohto sveta. To čo
i mladých kresťanov má odlišovať od sveta je práve láska k Božiemu slovu, ktorá chýba v našich
rodinách.
Niekedy mám taký dojem, že keď sa s mladými ľuďmi rozprávame o životných hodnotách, tak
všetci sa zhodneme na tom, že Božie veci majú trvalú platnosť a podľa toho by sme si mali svoj život aj
zariadiť, no vzápätí, keď sú postavení pred takéto rozhodnutie, tak ho urobia presne opačne. Vonkajší
tlak pod ktorým žijú je omnoho väčší a pokiaľ si nielen mladý človek, ale ktokoľvek z nás neuvedomí, čo
je v živote dôležité a čo nie, pokiaľ si tie svoje hodnoty neusporiada, tak vždy tomuto tlaku podľahne.
Na stretnutiach mládeže sme sa zaoberali v minulom roku jednou veľkou témou: Božia
spravodlivosť. Objasňovali sme si pojem spravodlivosti ako takej. Ďalej sme hovorili o tom, že Boh je
spravodlivý, že Božia spravodlivosť oprávňuje Boží hnev a o dôsledkoch Božej spravodlivosti. Od
novembra minulého roku sme začali preberať knihu proroka Jonáša.
Počas letných prázdnin v čase od 23. – 27. júla sme sa zúčastnili mládežníckeho výletu
v Račkovej doline. Témou tohto výletu bolo: Ako nasledovať Ježiša Krista. Každý deň sme si krok po
kroku rozprávali o tom, čo je dôležité na tejto ceste za Ježišom Kristom.

5. Hospodárenie cirkevného zboru za rok 2007
Z hľadiska naplánovaných úloh a prác na rok 2007 môžeme tento rok hodnotiť ako čiastočne
splnený. Vo viacerých prípadoch to boli aj objektívne príčiny, pre ktoré sa práce nezrealizovali. Veď na
uskutočnenie niektorých prác musíte získať rozličné povolenia, potvrdenia či rozhodnutia orgánov
verejnej a štátnej správy, ktorých vydanie niekedy trvá podstatne dlhšie ako samotná realizácia prác.
Ďalšou príčinou je naša veľká ústretovosť voči vlastným nájomcom, hlavne čo sa týka platenia nájmu.
A tak vysťahovanie neplatiča z bytu, alebo nebytového priestoru trvá právnou cestou nekonečne dlho,
hlavne vtedy, keď ste naplánovali opravu objektu.
V roku 2007 najväčším problémom bol práve spomenutý vzťah s nájomcami, hlavne v bytoch.
Z dôvodu dlhodobého neplatenia nájmu boli v mesiaci jún podané dve súdne žaloby na vypratanie bytu
a uhradenie dlžnej sumy za nájom v bytoch na ulici gen. Svobodu 135, Ľubica - byt pani Kačmarekovej
a byt pána Gnebusa. Taktiež sa pripravila súdna žaloba na vypratanie nebytového priestoru
a zaplatenia dlžnej sumy za nájom na ulici gen. Svobodu 133, Ľubica – obchod Kapolka. Je to snáď
jediný spôsob, ako sa dostať späť k vlastnému majetku, aj keď ste vopred využili všetky možné
a dostupné prostriedky.
Práce uskutočnené v roku 2007
Kežmarok
Nový kostol - dlhotrvajúce pripomienky o zlom ozvučení v kostole boli podnetom pre realizáciu
nového ozvučenia. Na určitý čas sa v časti kostola nainštalovalo skúšobné ozvučenie. Po odsúhlasení,
že sa zlepšila počuteľnosť v mesiaci február sa začalo s montážou. Komplet bol namontovaný nový
rozvod, nové reproduktory, mikrofóny a zosilňovač s mixážnym pultom. K mikrofónom sa dodali nové
stojany.
V marci sa zrekonštruovali dva svietniky umiestnené po stranách schodov k oltáru a uskutočnila
sa aj pravidelná revízia elektroinštalácie celého kostola a bleskozvodov.
V prechodovom priestore z veže na chór v mesiaci august bola dokončená oprava dvoch
menších okien.
ZUŠ – začiatkom jari sa pristúpilo k oprave atiky zo severozápadnej strany budovy a po
oteplení v mesiaci máj sa na celej tejto strane urobil náter. Zrekonštruovali sa oba komíny a namiesto
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pivničných okienok sa osadili vetracie mriežky. Opravili sa omietky v interiérovej časti balkóna a urobil
sa druhý náter cokla. Tým sa ukončila vonkajšia rekonštrukcia celého objektu.
Drevený kostol – pokračovalo sa v reštaurovaní malieb na parapete organového chóru.
V polovici novembra sa práce kompletne ukončili. Taktiež sa uskutočnila pravidelná revízia
elektroinštalácie a bleskozvodov, zabezpečovacieho a požiarneho systému.
Hotelová akadémia – vymenili sa vchodové dvere z dvorovej časti objektu s obnovou omietky
v okolí dverí.
Lýceum – v roku 2006 bol zistený nevyhovujúci stav elektrorozvádzača nachádzajúceho sa na
prvom poschodí. Jeho výmena sa uskutočnila v mesiaci marec. Aj v tomto objekte sa uskutočnili ďalšie
pravidelné revízie technických zariadení. Revíziou bolo zistené, že súčasné zabezpečovacie zariadenie
nespĺňa podmienky bezpečnej prevádzky, preto sa odporúča jeho rekonštrukcia.
Gymnázium – počas školských prázdnin bola vykonaná oprava kanalizačného potrubia
zo sociálnych zariadení na prízemí v ľavej časti objektu. Nad schody zadného vstupu do telocvične sa
nainštalovalo osvetlenie.
Fara – v mesiaci august a september prešla rekonštrukciou kuchyňa. Po demontáži starého
zariadenia a obkladu prispôsobili sa rozvody vody, odpadu, plynu a elektroinštalácie k novým
spotrebičom a kuchynskému zariadeniu. Opravili sa omietky po rekonštrukčných zásahoch do stien,
obložil sa priestor medzi pracovnou plochou linky a závesnými skrinkami. Linka bola dodaná
v zákazkovom prevedení aj s jedálenským sedením. Na podlahu kuchyne v pracovnej časti sa uložila
nová keramická dlažba. Taktiež sa zakúpili a nainštalovali nové osvetľovacie telesá, zásuvky
a vypínače. Obnovila sa maľovka stien a náter potrubia rozvodov. V priestoroch schodiska a vstupnej
chodby boli vymenené okná za nové euro-okná. Namiesto pôvodných dvoch okien v každom priestore,
osadilo sa len jedno okno, druhé z dôvodov praktického využitia priestoru bolo zamurované. Omietky
stien po vyspravení špaliet boli taktiež obnovené maľbou.
Huncovce
Kostol – oprava rozbitých sklených výplni na oknách.
Objekt Bistro – výmena vstupných dverí a okien.
Rakúsy
Kostol – ďalej sa pokračovalo sa v oprave organa. Dokončiť treba skriňu na elektrický ventilátor
a doladiť celý organ.
Objekt MŠ – čiastočná oprava odpadu, vody a kúrenia. Nájomca uskutočnil rekonštrukciu
kuchyne a skladu, opravil závetrie vstupu do objektu, doplnil chýbajúce dažďové zvody a odkvapy,
obnovil náter fasády objektu. Po súhlasnom stanovisku prenajímateľa sa objekt splynofikoval. Uvedené
práce hradil nájomca z vlastných prostriedkov.
Veľká Lomnica
Objekt AWT – náter strechy, výmena okien, oprava fasády a cokla.
Kostol – oprava poškodených častí strechy a dažďového odkvapu.
Ľubica
Kostol – po získaní finančných prostriedkov na reštaurovanie oltára z rozpočtu Ministerstvo
kultúry SR – odboru programovej podpory v programe – Obnovme si svoj dom, začali ORA Levoča s
reštaurátorskými prácami. Demontovali sa sochy a oltárny obraz, ktoré sa budú reštaurovať
v ateliéroch. Ostatné práce sa budú robiť po zlepšení klimatických podmienok v kostole, nakoľko
finančné prostriedky prišli začiatkom decembra.
Objekt byty – hoci okná a dvere sa vyrobili, na čelnej fasáde sa vymenili okná len čiastočne,
zvyšné budú vymenené po sprístupnení bytového priestoru jedného nájomcu. Na žiadosť nájomcu
kaderníctva vchodové dvere sa vymenia v mesiaci február tohto roku.
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Byt Jendrušáková – z dôvodu poruchy ohrevného valca vody na tuhé palivo, boli sme nútení
riešiť aj tento problém. Alternatívou bolo ohrievanie vody elektrickým bojlerom. No pre zlú
elektroinštaláciu v tomto byte, najprv sa musela urobiť kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie a to až
z miesta meraného odberu. Takto sa v mesiaci december po vypracovaní projektovej dokumentácie a
jej odsúhlasení VSE uskutočnila generálna oprava. Po týchto prácach bol osadený bojler
a zrekonštruoval sa odpad a rozvod vody.
Objekt Cultus – pre zlý stav strešného plášťa bolo nutné pristúpiť ku generálnej oprave strechy.
Po demontáži starej krytiny na určitých miestach bol krov a debnenie poškodené, preto pred montážou
novej krytiny tieto miesta sa museli najprv opraviť. Celá strecha sa pokryla pozinkovaným plechom pre
malý sklon a stupňovitosť jednotlivých častí strechy. Pokrytá bola aj bočná atika z jednej strany. Druhá
strana sa pokryje až po oprave muriva, ktoré je zvetrané a poškodené. Súčasťou opravy bola oprava
komínov a montáž výstupného okienka.
Tvarožná
Objekt fary – v objekte fary v zadnom trakte sa pokračovalo v rekonštrukcii elektroinštalácie.
Hoci tieto práce neboli plánované uskutočnili sa z dôvodu účelového viazania finančných prostriedkov
na tento objekt, ktoré poskytla IKeJA – KDJ so sídlom v Bratislave. Z týchto prostriedkov sa nakúpilo aj
rezivo na opravu objektu.
Vrbov

Kostol – odvodnenie objektu patrilo medzi väčšie akcie, čo sa týka rozsahu prác. Obvod kostola
bolo nutné obkopať po celom jeho obvode do hĺbky vyžadujúcej si čo najväčšiu možnosť odstránenia
základovej vlhkosti z muriva. Z južnej strany hĺbka výkopu jedného metra predstavovala dovolenú
možnú hranicu určujúcu spád odvodnenia do koryta miestneho potoka. No zo severnej strany to bolo
cez dva metre pre dosiahnutie potrebnej hĺbky výkopu, minimálne 1,2 m pod úroveň podlahy. Do takto
urobeného výkopu sa na dno uložilo drenážne potrubie, nad ktoré v potrebnej výške bolo uložené
kanalizačné potrubie potrebné na odvod vody z dažďových zvodov. Pri každom zvode sa vybudovala
kontrolná kanalizačná šachta. Obkopané základy sa po celom obvode odizolovali hydroizolačnou fóliou.
Celý výkop sa potom vyplnil kamennou drťou, na ktorú sa v úrovni terénu uložili polovegetačné panely.
Z dôvodu bezpečnosti pri výkopových prácach bolo nutné v niektorých častiach odstrániť narušenú
betónovú omietku cokla, ktorá miestami dosahovala hrúbku 10cm. Po čiastočnom odstránení tejto
omietky bolo zistené, že murivo obsahuje množstvo vody, preto sa celý cokel osekal.
Všetky uvedené práce boli vykonávané firmami na základe objednávok a zmlúv o dielo. Služby a revízie
boli zabezpečované prostredníctvom zmluvných partnerov.
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.-31.05.2007 boli
v zbore v pracovnom pomere dvaja pracovníci, ktorí pracovali v lyceálnej knižnici cez projekt “Výzva“.
Okrem týchto zamestnancov od januára do decembra jeden pracovník bol na aktivačnej činnosti. Lesný
hospodár pracoval počas roka na základe dohody o vykonaní práce.
V roku 2007 na mzdu pracovníčky lyceálnej knižnice prispievali BÚ VD Prešov 30% a GBÚ
Bratislava 50%.
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Náklady na jednotlivé práce boli nasledovné:

Zbor

Objekt

Kežmarok

Oprava a presklenie okien – prechod z veže na chór
Nový kostol Montáž nového ozvučenia
Rekonštrukcia 2 svietnikov – schody k oltáru
Oprava komínov, vnútorné omietky balkóna, zamurovanie
Základná
pivničných okienok a osadenie vetracích mriežok, oprava atiky
umelecká
severozápadnej strany
škola
Oprava fasády
Drevený
Pokračovanie v reštaurovaní malieb na parapete organového chóru
kostol
Hotelová
Výmena dverí, murárske práce
Akadémia
Reštaurovanie kníh a tlačí – knižnica
Lýceum
Výmena elektrorozvádzača
Oprava kanalizácie
Gymnázium
Montáž osvetlenia schodov do telocvične
Rekonštrukcia kuchyne – obklady, podlaha, omietky, prekládka
Fara
vody a plynu, interiérové zariadenie a spotrebiče, svietidlá
Výmena 2 okien chodba a schodisko – vyspravenie omietok

Popis vykonaných prác

Sk

Oprava okien - sklené výplne

Bistro

Výmena okien a dverí

Rakúsy

Kostol

Pokračovanie v oprave organa

Objekt MŠ

Oprava rozvodu vody a odpadu, kúrenia

Objekt –
Plučinský

Úhrada za výmenu brány do areálu (práce realizované v roku 2006)

Veľká
Lomnica

Huncovce

Kostol

78.646,698.325,368.726,63.466,176.800,33.985,41.636,2.995,265.851,2.380,138.966,-

Rekonštrukcia objektu (práce uskutočnené nájomcom – náklady
kompenzované výškou nájmu za rok 2007 v sume 209.000,-Sk)
Objekt byty Úhrada vonkajšej brány a stĺpikov oplotenia (výroba v roku 2006)
Kostol
Oprava strechy a dažďového odkvapu
Objekt AWT

0,18.792,8.330,0,26.855,3.975,468.500,177.166,27.877,25.894,240.613,-

Objekt –
fara

Rekonštrukcia časti elektroinštalácie v zadnom trakte objektu
Dodanie materiálu na opravu - rezivo

30.000,25.000,-

Vrbov

Kostol

Ľubica

Cultus

Reštaurovanie oltára
Výmena okien a dverí – čelná fasáda
Byt Jendrušáková - rekonštrukcia elektroinštalácie
- oprava rozvodu vody, montáž el. bojlera
Oprava strechy a komínov

Tvarožná

Kostol

39.270,167.000,9.732,-

Bytové
jednotky

Pozemky
SPOLU:

Odvodnenie kostola
Osekanie cokla po celom obvode (nefakturované do 31.12.2007)
Zhotovenie geometrického plánu – reštitúcie

23

462.382,0,9.000,3,612.162,-

Tak ako v predchádzajúcich rokoch aj v roku 2007 sme sa zaoberali možnosťou získania
finančných prostriedkov z rozpočtu Ministerstva kultúry SR – odboru programovej podpory v programe –
Obnovme si svoj dom. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov, žiadosti bolo potrebné vypracovať a
zaslať dvakrát. Vo februári na rok 2007 a v novembri na rok 2008. Spolu bolo zaslaných desať
projektov, z ktorých nám na rok 2007 boli poskytnuté prostriedky na dva projekty:
- reštaurovanie oltára v Ľubici
- reštaurovanie malieb na parapete organového chóru v DK

408.000,-Sk
347.000,-Sk

Celkom poskytnutá dotácia predstavuje sumu 755.000,-Sk. Pri týchto projektoch sme boli
viazaní spoluúčasťou financovania 5% z celkového rozpočtu projektu.
Zamietnuté boli štyri projekty:
- generálna oprava organa vo Vrbove
- oprava strechy kostola vo Veľkej Lomnici
- obnova kostola v Tvarožnej
- oprava fasády lýcea v Kežmarku
Pre rok 2008 boli žiadané prostriedky na projekty:
- oprava strechy kostola vo Veľkej Lomnici
- oprava fasády lýcea v Kežmarku
- reštaurovanie oltára v Ľubici
- reštaurovanie malieb na parapete chlapčenského chóru v DK

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 prostriedky
Súdne poplatky
Stravné lístky
Poplatky za

Popis
lýceum, fara, objekt Hradná 32,Tvarožná, 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 - lesný hospodár
fara a lýceum
EPS, elektrorevízie, bleskozvody
auta, opravy v objektoch, hasiace prístroje a hydranty
kanc. potreby, toner, poradca podnik., zákony, MRP, kopírka
pracovníkov zboru, lesného hospodára
zdravotná poisťovňa, sociálna poisťovňa, úrazové
z nehnuteľností, mzdy, úroku, zisku, DPH
Vecné a bohoslužobné
príplatok zamestnávateľa 55%
poštovné, účty, overovanie listín, kolkové známky, autorádio,
správne poplatky, inzerciu, webový priestor

SPOLU:

Sk
71.225,129.934,182.500,47.421,65.251,100.817,5.424,9.020,56.863,3.432,45.651,16.241,33.428,584.385,318.369,154.078,9.388,3.302,8.499,48.419,17.819,1,911.466,-
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Technické a materiálové vybavenie zboru :
Druh
Vyhrievacie koberčeky NK
Poštová schránka
Hasiaci prístroj NK
Záhradná súprava 10 ks
Vitríny – knižnica
Tlačiareň – knižnica
Odpudzovač kún 2ks – DK
Chladnička – kuchyňa lýcea
Spolu výdaj:

Náklady pri rôznych príležitostiach:

Sk
3.987,1.690,2.439,17.900,10.275,3.587,1.227,12.289,53.394,-

Náklad
Výlet mládeže
290. výročie DK
Opera - Kristov dotyk
Vianočná nádielka – deti
Zborový deň
Koncerty, gratulácie pri jubileách,
návštevy v zbore, akcie dorastu
a zboru

Sk
24.010,21.614,17.548,2002,4.337,-

Spolu výdaj:

76.173,-

6.662,-

Lesné hospodárenie:
Hospodárenie na lesnom majetku pokračovalo poľa LHP. Ťažba sa vykonávala len na
miestach, kde drevo bolo napadnuté podkôrným hmyzom, alebo na miestach, kde sa nachádzali vývraty
stromov. Takto sa v kat. území Tatranská Lomnica v lokalite Pod Fľakom (porast 1408) spracovalo
107,960 m3 drevnej hmoty. Z toho sa odpredalo 85,830 m3 surových kmeňov smreka a 22,160 m3
vlákniny za sumu 166.726,-Sk. Uvedený porast bol po ťažbe vyčistený od haluziny. Ďalší príjem bol za
drevo odpredané koncom roka 2006 v objeme 67,390 m3 za sumu 108.262,-Sk. Celkový príjem
predstavuje sumu 274.988,-Sk.
V lokalite Strážky – kat. územie Kežmarok (porast 8K 10, 9G 10), kde sa v roku 2006
uskutočnila ťažba a následne sa tieto plochy pripravili na zalesňovanie, začiatkom jari roku 2007 bolo
do tohto porastu o výmere 3,89 ha vysadených 4.000 kusov sadeníc smreka a 2.000 kusov sadeníc
buka. Plochy okolo sadeníc sa počas mesiacov august a september obkášali a čistili od buriny
a krovín. V jeseni sa ihličnaté sadenice natreli ochranným náterom Cervakol proti obhrýzaniu lesnou
zverou.
Jednotlivé náklady na pestovateľskú a lesnú činnosť boli nasledovné:
- ťažba, približovanie a spracovanie dreva
75.681,-Sk
- upratovanie haluziny
8.769,-Sk
- vyžínanie plôch
25.285,-Sk
- ochranný náter porastov
12.059,-Sk
- zalesňovanie
33.000,-Sk
- sadenice (nákup)
30.464,-Sk
Celkové náklady spojené s hospodárením lesa boli
185.258,-Sk.
Po dlhom vyjednávaní ohľadom sporne spracovanej a odpredanej drevnej hmoty ešte z roku
2004 došlo koncom roka 2007 k dohode medzi správou TANAP-u a nami ako vlastníkmi susediacich
parciel. A tak veríme, že dôjde aj k finančnému vyrovnaniu.
Pre pochybenie Správy katastra Poprad pri identifikácií parciel pre vydanie nehnuteľností pri
reštitúcií, nedošlo ani počas roka 2007 k vydaniu lesa v kat. území Tatranská Lomnica – lokalita Pod
Fľakom o výmere 13,1068 ha. Je potrebné nájsť spôsob, aby sa vydala i táto lokalita. Predbežným
návrhom zatiaľ je zrušenie všetkých doteraz platných dohôd a dodatkov o vydaní a vypracovať novú
dohodu o vydaní, v ktorej by boli zahrnuté všetky lokality ako celok. Problémom zostane sporných 2,22
ha územia, ktoré nebolo zidentifikované a je pod cestou Slobody v správe štátu – Slovenskej správy
ciest. Žiadať náhradu za toto územie bude možné len prostredníctvom súdu, právny nárok od povinnej
osoby pominul.
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Všetky lesné pozemky podľa výpisu katastra nehnuteľností o výmere 18,2431 ha patriacich fílií
Ľubica sú v správe hospodárenia Pozemkového spoločenstva – družstva Ľubica. Zo správy
o hospodárení v lesoch za rok 2006, ktorá je predkladaná na výročnej schôdzi môžeme konštatovať, že
práce sú vykonávane v súlade s LHP. Podiel na hospodárskom výsledku za uvedený rok je 11.925,-Sk.
Podklady o hospodárení v lesoch fílie Tvarožná neboli predložené lesným hospodárom.
Hospodárenie na lesnom majetku v správe zboru bude pokračovať podľa predloženého plánu
hospodárenia v ťažobnej a pestovnej činnosti na rok 2008 nasledovne:
LHC – Spišská Belá lokalita Strážky
Ťažobná činnosť - predpokladaná ťažba 150 m3 (podkôrny hmyz, imisie, vietor)
Pestovná činnosť
- príprava plôch na zalesňovanie, zalesňovanie (porast 8K 10 – výmera 0,30ha) doplňovanie
prázdnych miest
- ochrana mladých lesných porastov – vyžínanie (porasty 8K 10, 8K 20, 8F 10, 9G 10, 9G 20, 9F 00
– o celkovej výmere 4,67 ha)
- lapače proti podkôrnemu hmyzu 9ks
- ochrana proti lesnej zvery (náter cervakolom – 3 ha)
- prerezávka v mladých porastoch ( porasty 6J 020, 6J 010, 6G 020, 6E 020 – výmera 2,80 ha)
LHC – V. Tatry lokalita V. Tatry – Fľak
Ťažobná činnosť - predpokladaná ťažba 100 m3 (podkôrny hmyz, imisie, vietor)
Pestovná činnosť
- rekonštrukcia lesa po veternej kalamite, výrez nežiaducich krovín, spálenie (porast 1351 a, 1351 c,
1126 A, 1126 B – výmera 3,29 ha)
- ochrana mladých lesných porastov – vyžínanie (porast 1408 A, 1409 A, 1351 B, 1126 A,1323 B –
výmera 6,71 ha)
- lapače proti podkôrnemu hmyzu 5ks
- ochrana proti lesnej zvery (náter cervakolom – 5 ha)
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Ostatné výdaje :
Účel
Ofery, milodary

Príspevky

Malawi – projekt živá voda
Rodina Scholtzová, Vojňany – výpomoc po požiari
ZŠ – Červenica
Zahraničná misia
Teológov
GBÚ
Generálnu podporoveň
Dištriktuálny príspevok
Seniorálny príspevok
Príspevok na operu Kristov dotyk

Lesné
Náklady na lesnú činnosť
hospodárenie
Poskytnutie úveru pre CZ Dovalovo
Zborový list
Záloha na výrobu okien (bytová jednotka Ľubica – Jendrušaková)
Záloha na opravu fasády (bytové jednotky Ľubica, g.Svobodu 135)
Nákup kníh, predplatné časopisov, detské materiály, CD, letáky,
kresťanská literatúra, vstupenky
Splátky pôžičky ZED
Vrátenie časti dotácie MK – Tvarožná (strecha)
Spolu výdaj:

Sk
30.000,25.600,1.000,400,400,400,800,12.264,29.322,125.000,185.258,200.000,28.858,25.000,155.000,198.540,24.642,93.513,1,135.997,-

Záväzky cirkevného zboru k 31.12.2007 :
Záväzok
Veolia Poprad a. s. – voda
Evanjelická ZŠ Martin – knihy
Konica Minolta – kopírka
Spolu:

Záväzok
ZED – pôžička na auto
Spolu:

Sk
17.584,01
2.490,995,90
21.069,91

Pohľadávky cirkevného zboru k 31.12.2007 :
Pohľadávka
Pôžička – Misijný cirkevný zbor – Trebišov
Pôžička – Cirkevný zbor Dovalovo
Plučinský - nájom V. Lomnica (nebytový priestor)
Kapolka - nájom Ľubica (nebytový priestor)
Krboterm – reklamná tabuľa
Kačmareková – nájom Ľubica (byt)
Klampiarstvo Tomas – Ľubica (nebytový priestor)
VSE – distribučná – nájom pozemku
ZUŠ – nájom (predfaktúra za nájom 2008)
Spolu:

Sk
60.000,200.000,50.900,67.500,9.000,5.031,13.500,2.405,130.000,538.336,-
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EUR
360,360,-

Príjem cirkevného zboru tvorili nasledovné položky:
Príjmy
Milodary od členov zboru
Ofery
Cirkevný príspevok (cirkevná daň)
Predaj cirkevnej literatúry
Príjem z oferníkov
Refundácie mzdy pracovníčky – LK (BÚ – VD, GBÚ)
Splátka pôžičky – Trebišov
Úroky z vkladov
Preplatky – (elektrika, plyn, voda, daňový úrad, auto, autobus)
Za zvonenie (rok 2007)
Vstupné do kostolov
Milodary od turistov
Vstupné a predaj v LK
Nájom za objekty, pôdu, prenájom priestorov
Dotácie a príspevky – Min. kultúry SR, OÚ Vrbov, MÚ Kežmarok,
IKeJA – KDJ
Herman – Nirman – Stiftung (Nemecko)
Sponzorské dary
Príspevok od zborov (Poprad, Poprad – Veľká, Svit, Švábovce)
Príjem z lesného hospodárenia
ÚPSVaR Kežmarok – dohoda NP V.
Príjem z akcií – organový koncert, opera, prednáška
Účastnícke poplatky - výlet dorastu, detí, zborového dňa
Príjem spolu:

Sk
239.977,50
153.506,50
120.480,00
20.650,00
14.972,50
133.138,00
20.000,00
15.944,00
98.652,00
800,00
739.743,00
86.945,00
96.252,50
2,359.476,00
830.000,00
176.173,35
82.000,00
16.775,00
274.988,00
7.200,00
28.271,00
15.671,00
5.531.615,35

Sponzory a darcovia: Elex Turcer, Kežmarok; Bistro Huncove; Šport team, Kežmarok; Kerdach
s.r.o Poprad; Stemp M & G, s.r.o. Poprad; S.T.S. – Security, s.r.o. Kežmarok; Stolárstvo Kalafut Ľubica;
AWT s.r.o. Poprad; Projekcia Ing. Mačičák Kežmarok; Kvety Štecová; Mária Drobná Bratislava;
Gancarčík Kežmarok
Stav hospodárenia za rok 2007:
Celkové príjmy zboru 5.531.615,35 Sk
Celkové výdaje zboru 6.789.192,10 Sk
Hospodársky výsledok -1.258.376,75 Sk
Úhrada hospodárskeho schodku bola krytá z vlastného finančného majetku v sume 576.176,75 Sk
a finančných zdrojov štátneho rozpočtu a samosprávy v sume 682.200,-Sk.
Stav finančných prostriedkov k 31.12.2007
Účet - bežný
Účet – dotácie
Pokladňa
Spolu financie:

669.071,28 Sk
1.136,60 Sk
158.079,00 Sk
828.287,83 Sk
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Kontrolu účtov za rok 2007 vykonala revízna komisia dňa 10.1.2008 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 2008
Veľká Lomnica

- objekt AWT

- oprava / kompenzáciou nájmu /

Rakúsy

- kostol

- dokončenie opravy organu

Kežmarok

- Nový kostol
- Gymnázium
- ZUŠ
- Lýceum
- Hotelová akadémia

- odvodnenie sakristie
- generálna oprava podláh na 1. poschodí
- náter strechy
- výmena EZS
- náter strechy

Ľubica

- objekt Cultus
- objekt byty
- byt Jendrušáková

- oprava atiky strechy
- oprava čelnej fasády
- oprava kúrenia, výmena okien a vchodových
dverí, vyspravenie omietok
- (rekonštrukcia)

- 2 bytové jednotky

Objekty v správe zboru – pokračovanie vo vykonávaní revízií vyhradených zariadení,
odstraňovanie zistených závad.
Ďalej hospodársky výbor cirkevného zboru predkladá zborovému konventu rozpočet na rok
2008, ktorý zborové presbyterstvo odporúča konventu na schválenie.
Správu vypracoval Ján Scholcz, kurátor a správca cirkevného majetku

6. Správa o činnosti Lyceálnej knižnice za rok 2007
Lyceálna knižnica bola nepretržite v prevádzke počas celého roka 2007. Jediným
stálym zamestnancom v knižnici zostáva naďalej p. Slavíčková. Prostredníctvom projektu "Výzva" cez
Úrad práce boli v knižnici zamestnané dve ženy p. Grigľáková a p. Grigušová, a to do 31. 5. 2007, kedy
tento projekt skončil, čo je veľká škoda, nakoľko tieto ženy pracovali 8 hodín denne, počas roka sa
zaškolili. Od 1. 7. 2007 do 31. 12. 2007 bola v knižnici na tzv. aktivačnej činnosti, tiež prostredníctvom
Úradu práce p. Bereczová, jedná sa o zachovanie pracovných návykov z radov nezamestnaných. Mali
sme žiadosť na niekoľko pracovných miest, žiaľ neprihlásili sa vhodní kandidáti, jedná sa pritom o
odpracovanie 16 hodín týždenne. Napriek tomu 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
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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.
- Spracovanie písomností zborového archívu priamo do PC, túto prácu pod vedením p. Slavíčkovej
vykonávali pracovníci cez projekt "Výzva".
- 23. septembra 2007 bola otvorená tematická výstava - "Drevený artikulárny kostol - ohnisko viery" .
Prípravné práce - vypracovanie scénára výstavy, zabezpečenie materiálov na vystavovanie,
zreštaurovanie listín v SNK Martin, popis textu, zapožičanie pohľadníc od p. Ing. Baligu,
inštalovanie exponátov - vykonala p. Slavíčková.
- O čistotu a poriadok v Lyceálnej knižnici, resp. v celej budove lýcea sa starali všetci zamestnanci
knižnice, takisto všetky práce spojené s jarným a jesenným upratovaním, umývanie okien,
starostlivosť o kvety, pečiatkovanie vstupeniek do kostolov a pod. vykonávali všetci zamestnanci
knižnice.
Ako tomu bolo po iné roky, tak aj v roku 2007 prispela nemecká nadácia Hermann-NiermannStiftung z Düsseldorftu na reštaurovanie kníh, a to sumou 176 800,- Sk, tj. 5219,50 €, za čo sme dali
reštaurovať 11 kníh a 4 pergamenové listiny. 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 2007 sme zaregistrovali 44 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 2007 sa za vstupné od návštevníkov, za predaj publikácií a rôzneho propagačného
materiálu vyzbieralo 93802,- Sk + 82,62 € a milodary priamo na účet vo výške 11000,- SK. Zaznamenali
sme určitú stabilitu, čo sa týka návštevnosti, väčšinou sú to organizované školské skupiny, či už
stredoškoláci, vysokoškoláci alebo základné školy z celého podtatranského regiónu, ale aj z Košíc,
Prešova, Banskej Bystrice atď. Odhadujeme okolo 5000 návštevníkov z celého sveta, pretože okrem
hostí z Nemecka, Rakúska, Maďarska, Poľska, Česka, Francúzska, Talianska, USA sme mali aj hostí z
Izraela, Mexika a Austrálie.
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.
Naďalej zostáva nedoriešená otázka dotácií pre knižnicu, neustále sa hľadajú možnosti ako
získať od štátu príspevky na prevádzku knižnice, nakoľko stále všetky náklady hradí Cirkevný zbor
ECAV na Slovensku Kežmarok. Knižnica oslovila istú časť verejnosti a tí, ktorí už u nás boli, odchádzali
spokojní, pretože sa snažíme poskytovať čo najkvalitnejšie služby, či už výpožičné, sprievodcovské
alebo konzultačné. Možno sa budem opakovať, ale to, aký bude rok 2008, závisí nielen od počtu
návštevníkov, ale aj od úrovne cestovného ruchu v našom regióne, čo žiaľ ovplyvniť nemôžeme.
-

Správu vypracovala Katarína Slavíčková, poverená riadením Lyceálnej knižnice v Kežmarku
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7. Štatistický prehľad o pohybe ľudnatosti v zbore
1.
2.
3.

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

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

muži / chlapci
10

ženy / dievčatá Spolu
10
20

8 chlapcov
2 muži

9 dievčat
1 žena

17
3

2

4

6

2 chlapci
0 mužov

4 dievčatá
0 žien

6
0

306

723

1029

250
8
30
13
5
0
0

552
23
87
9
39
12
1

802
31
117
22
44
12
1

Sobáše:
5 krížne
Požehnanie manželstva:
Prestupy:
Odhlásený zo zboru:
Prihlásený do zboru:
Pochovaných:
6 mužov
1.
roč. – 3 žiaci
Náboženstvo v Kežmarku:

12.

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

13.

Priemerná účasť na SB:

7 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
pondelok o 700 h
pondelok o 700 h

6
1
0
0
0
13
75 žiakov

utorok o 1330 h
utorok o 1415 h

Kežmarok:
Ľubica:
Veľká Lomnica:

759
179
147
21
11

Štatistický prehľad vypracoval Roman Porubän, zborový farár v Kežmarku
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