CIRKEVNÝ ZBOR ECAV NA SLOVENSKU KEŽMAROK
HVIEZDOSLAVOVA 18, 060 01 KEŽMAROK

SPRÁVA O ŽIVOTE CIRKEVNÉHO ZBORU
ECAV NA SLOVENSKU KEŽMAROK
ZA ROK 2014,

prečítaná na výročnom zborovom konvente Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok, ktorý sa konal
8. februára 2015 so začiatkom o 900 hodine v auditóriu lýcea v rámci služieb Božích pod vedením
Ernesta Chritza – zborového dozorcu a Mgr. Romana Porubäna – zborového farára

Milosť Vám a pokoj od Boha, nášho Otca a Pána Ježiša Krista. Amen.

Lukáš 5,1-11
1Raz,

keď sa zástup valil na Neho, aby počúval slovo Božie, stál vedľa Genezaretského jazera. 2A uzrel
dve lode pri jazere; rybári už vystúpili z nich a prali siete. 3Vstúpil teda na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a
prosil ho, aby máličko odrazil od brehu. I posadil sa a z lode učil zástupy. 4Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi:
Odraz na hlbinu, spusťte siete a lovte! 5Odpovedajúc Mu, Šimon povedal: Majstre, celú noc sme sa namáhali, a
nič sme nechytili; ale na Tvoje slovo spustím siete. 6Len čo to urobili, zahrnuli veľké množstvo rýb, takže sa im
siete trhali. 7I dali znamenie pomocníkom na druhej lodi, aby prišli a pomohli im. A oni prišli a naplnili obe lode,
takže sa ponárali. 8Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: Odíď odo mňa, Pane, lebo som
hriešny človek. 9Hrôza sa ho totiž zmocnila, i všetkých, ktorí boli s ním, nad lovom rýb, ktoré ulovili; 10podobne aj
Jakuba a Jána, synov Zebedeových, spoločníkov Šimonových. I povedal Ježiš Šimonovi: Neboj sa, odteraz ľudí
budeš loviť. 11Potom priraziac ku brehu, všetko zanechali a nasledovali Ho.
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Úvod
Uplynulý rok 2014, bol pre mňa osobne veľmi náročným rokom, v ktorom som vyslovene cítil
únavu. Bol to rok náročný nielen na cestovanie a rôzne misijné podujatia, ktorých som sa zúčastňoval
a aktívne ich pripravoval, ale v tomto roku som prežíval i rôzne zápasy, odohrávajúce sa vo vnútri
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, do ktorých som bol chtiac či nechtiac vtiahnutý či už z pozície
seniora Tatranského seniorátu alebo člena predstavenstva a. s. Tranoscius, ako ste boli o tom
informovaní v Zborovom liste, vydanom pri príležitosti Pamiatky reformácie.
Nepríjemné záležitosti sa odohrávali aj v senioráte v Cirkevnom zbore Levoča, ktoré som musel
riešiť ako senior a ktoré sú ešte stále v riešení aj napriek tomu, že sestra farárka Štrbková odišla z
cirkevného zboru a rozviazala pracovný pomer s ECAV na Slovensku. Bol som vďačný Pánu Bohu za
to, že aspoň v domácom cirkevnom zbore – v Kežmarku nám nevyskočili nejaké problémy, z ktorých by
sme mali hlavu v smútku a ktoré by sme museli urgentne riešiť. Aj keď samozrejme po zmene riaditeliek
na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava a na Hotelovej akadémii Otta Brucknera ma negatívna kampaň
vedenia týchto škôl vo vzťahu k cirkevnému zboru veľmi mrzela, a to predovšetkým z toho dôvodu,
pretože verejnosti sa podsúvali veci, ktoré nie sú pravdivé a z ktorých cirkevný zbor vyšiel ako
vydriduch, užívajúci si peniaze z prenájmu týchto školských budov.
Celý problém sa zúžil na problém nájomného, čo v podstate nie je problém, pretože problém
kežmarského stredného školstva spočíva úplne niekde inde – v zlých systémových opatreniach
Prešovského samosprávneho kraja odboru školstva a samotného župana (zrušenie osemročného
gymnázia, v zriadení piatich tried v jednom ročníku na popradskom gymnáziu, vo vytvorení troch
hotelových akadémií v okruhu 30km a podobne...). No aj v tomto prípade je veľmi pohodlné vinu zvaliť
na cirkevný zbor a „vysoké“ nájomné. To je stále v spoločnosti veľmi citlivá téma, na ktorú ľudia
okamžite reagujú. No však nikto neskúma pôvod tohto stavu – prečo gymnázium a hotelová akadémia
živoria a kde sa stala skutočná chyba. Hoci by neplatili ani jeden cent nájomného, stav by zostal ten
istý, ako je v súčasnosti. Túto pravdu mi potvrdili ľudia, ktorí oveľa viacej vidia do vnútra celého diania.
Ako som však povedal, bolo potrebné nájsť obetného baránka, na ktorého by sa zvalila celá vina.
Budeme si musieť zvykať aj na takéto spôsoby sveta, ktoré poškodzujú dobré meno cirkevného zboru
na verejnosti. No smutná je tá skutočnosť, keď vo vedení školy stojí evanjelik a takýmito plytkými
argumentmi sám bojuje proti svojej cirkvi.
Plytkosť, povrchnosť – to je to, na čom dnes jednotlivec, cirkev i spoločnosť zlyháva. Povrchne
riešime mnohé problémy, ktoré nám prináša život. Nechce sa nám preniknúť do hĺbky, aby sme
odstraňovali zlé veci v zárodku, neuvedomujúc si, že pri povrchnom riešení sa problém bude znova
opakovať. Ak človek preniká do hĺbky, ak človek vypláva na hlbinu a do nej sa ponára, tak ako to kázal
Pán Ježiš Petrovi, tak jeho život prináša oveľa viac duchovného ovocia. Iba preniknutie do hĺbky môže
priniesť človeku, spoločnosti i cirkvi pozitívne hodnoty a konštruktívne riešenia.
Počul som jeden príbeh o mužovi, ktorý mal za priatelia diabla. Jedného dňa si vyšli spoločne
na prechádzku do prírody. Odrazu sa muž zahľadel na obzor a uvidel tam v diaľke človeka. Ten muž na
obzore sa zastavil, pozrel smerom na zem, zohol sa, niečo zo zeme zodvihol a odložil do vrecka.
Odrazu sa muž pýta diabla: Ty vieš určite, čo tam našiel. Diabol odpovedá: Samozrejme, že viem čo
tam našiel – malý kúsok pravdy. Muž na to odpovedá: Predpokladám, že mu ten malý kúsok pravdy
nenecháš. A diabol mu na to hovorí: Samozrejme, že mu ten malý kúsok pravdy nechám. On sa totiž
domnieva, že našiel celú pravdu, a tak už ďalej hľadať nebude.
Tento príbeh hovorí o povrchnom človeku, o človeku, ktorému stačí kúsok pravdy, kúsok
niečoho, o čo by sa zachytil – len aby sa bolo o čo zachytiť. Žijeme v dobe, ktorá miluje povrchnosť.
Túto skutočnosť naozaj vnímame vôkol seba každý deň. Pestujeme povrchné vzťahy, máme povrchné
záľuby, prijímame povrchné názory, dokonca v spoločnosti sa rozmohlo povrchné vzdelávanie a radi sa
bavíme aj na povrchnej zábave. Uvedomme si, že povrchnosť vždy vedie ku kríze. Strom, ktorý má
korene len na povrchu, keď príde poriadna víchrica, tak ho vyvráti. Iba strom, ktorého korene siahajú do
hĺbky, môže odolať veľkým nárazom vetra. Rovnako je to aj v ľudskom živote. Pokiaľ sú naše vzťahy
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povrchné, tak keď príde kríza, vyvráti ich. Pokiaľ sa naše vzťahy budujú len na povrchu, odnesie to
manželstvo, rodičovstvo, cirkevný zbor i spoločnosť. Ak budeme mať len povrchné vedomosti, tak
budeme s pravdou hneď hotoví, ako ten človek z príbehu, ktorý našiel iba malú časť pravdy. Takých
ľudí je i dnes veľa, ktorí poznajú toho málo, ale myslia si, ako toho veľa vedia.
Žiaľ, povrchnosť sa nám čoraz viacej dostáva aj do cirkvi, do cirkevných zborov a nám začína
byť to obyčajné a prosté úplne postačujúce. Akosi sa len povrchne pomodlíme, nejako tú hodinu
presedíme v kostole. Povrchne pristúpime k spovedi a Večeri Pánovej, niečo málo si zapamätáme
z kázne či čítaných textov a máme dojem, akí sme dobrí luteráni. Ak máme niečo robiť poctivo
a solídne, či už sú to vzťahy, povolanie, rodičovstvo, služba v cirkevnom zbore, ktorú som prijal na svoje
plecia ako presbyter či funkcionár, tak nemôžeme sa hrabať len po povrchu, ale musíme ísť do hĺbky,
musíme vyplávať na hlbinu toho, čo robíme. Človek, ktorý sa povrchnosti naučil vo svete, automaticky si
to prenáša aj do života viery Všetko mu spovrchnie, všetko sa odrazu stane obyčajným, a tak ho nebaví
sa ani pomodliť, prísť do kostola, na biblickú hodinu, na brigádu, stáť v nejakej službe presbytera
v cirkevnom zbore, senioráte, dištrikte. Veď kde sme sa to dostali, keď v cirkvi si jeden druhému
ponúkame úrady ako je úrad seniora, seniorálneho dozorcu, zborového dozorcu a podobne. Nikto sa do
tejto služby nechce poriadne ponoriť a zakoreniť.
Boh nestvoril veci okolo nás povrchne, len tak, aby boli. Boh všetkému dal zmysel a my sme tu
na to, aby sme tento zmysel objavovali, aby sme po ňom pátrali. Po neúspešnom rybolove Pán Ježiš
dáva svojim učeníkom jednu radu: „Odraz na hlbinu, spusťte siete a lovte!“ To je jedna z úžasných viet,
ktoré zazneli z Ježišových úst. Loviť na plytčine sa nedá. Tam akurát ulovíme zdochnuté ryby, ktoré
hladina unáša. Morské poklady sa však nachádzajú v hlbinách. Oni sú položené až úplne na dne.
K týmto pokladom je potrebné sa ponoriť. No pri povrchnom rybolove poklad nikdy nenájdeme.
Zdochnutá ryba má ešte jednu vlastnosť. Nielenže je na povrchu hladiny, ale je unášaná aj
prúdom – to znamená ide s prúdom. Kresťan nie je povolaný na to, aby bol človekom povrchným a aby
plával s prúdom doby. Naopak, kresťan je povolaný, aby veľmi často plával proti prúdu, aby mal silu
a odvahu v moci Ducha Svätého plávať aj proti prúdu doby. Preto nás Pán Ježiš pozýva na hlbinu, aby
náš život nebol povrchným životom, aby sme neplávali s prúdom doby, ale ako kresťania bojovali dobrý
boj viery. Preto prajem všetkým v našom cirkevnom zbore šťastné potápanie. Vtedy bude náš rybolov
bohatý a náš život plný.
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1. Bohoslužobný život zboru
a) Služby Božie
Neviem si ani celkom dobre predstaviť situáciu, ktorá nastala pri bohatom rybolove, keď ľud na
brehu Genezaretského jazera sa tlačil na kazateľa a učiteľa Ježiša, aby od Neho počul Božie slovo.
Chcel by som aspoň raz v živote zažiť takúto skutočnosť, že ľud sa tlačí do kostola kvôli Božiemu slovu
a farár sa pomedzi ľud prediera, aby sa dostal na kazateľnicu a mohol kázať živé Božie slovo. Neviem
či táto túžba je reálna, ale pre mňa je vždy inšpirujúca. Zažil som už tlačenicu v kostole, a to v kostole
narodenia Pána Ježiša Krista v Betleheme, kde sme sa skutočne otierali jeden o druhého, aby sme
videli jaskyňu narodenia. Táto tlačenica nebola pre mňa príjemná. Verím, že tlačenica za Božím slovom
by bola kultivovanejšia ako tá, ktorú som zažili v roku 2013 v Betleheme. V našom luteránskom
prostredí som naposledy zažil tlačenicu pri mojej ordinácii pred 17 rokmi v artikulárnom kostole
vo Svätom Kríži, kde sme sa pri vstupe do kostola naozaj predierali pomedzi ľudí.
Hovoriť o tlačenici na nedeľných bohoslužbách v Kežmarku, Ľubici, Veľkej Lomnici či
v Stráňach pod Tatrami sa nedá. Voľných miest je viac než dosť a záujem o Božie slovo ako keby bol
z roka na rok menší a menší. Pestovať hodnoty, ktoré vychádzajú z Božieho slova, z Kristovho evanjelia
ako keby dnes nebolo populárne, no však v spoločnosti zo všetkých strán sa ozývajú sociológovia,
politológovia i ekonómovia, konštatujúci úpadok morálnych hodnôt človeka a tým aj spoločnosti ako
takej. Na jednej strane je tu ponuka hodnôt, s ktorou prichádza cirkev a ktoré majú dopad do celej
spoločnosti a môžu ju dostať na vyššiu úroveň, no dopyt po kresťanských hodnotách, ktoré robia
človeka človekom sa vníma ako niečo, čo je zastaralé, skostnatené, nepraktické, zväzujúce a podobne.
Niekedy ani my kresťania nedokážeme doceniť moc Božieho slova a potom sa nečudujme, že
ju nevie doceniť ani svet, v ktorom žijeme. Zázrak bohatého rybolovu je o moci Božieho slova. Ak sme
si pozorne prečítali text z Lukášovho evanjelia, tak v tejto scéne rybolovu sa pred nami odkrýva práve
táto skutočnosť. Učeník Peter po neúspešnom nočnom rybolove hovorí Ježišovi: „na Tvoje slovo
spustím siete.“ Poslušnosť, odvaha viery a divotvorná sila Božieho slova – to ony spôsobujú bohatý
rybolov. Na Božie slovo – Kristovo slovo Peter spúšťa svoje siete. A práve v tomto spočíva podstata
tlačenice. Človek dnešnej konzumnej spoločnosti viacej dôveruje čomukoľvek ako sile Božieho slova.
Do akej miery my, ktorí chodíme počúvať Božie slovo na bohoslužby, ktorí ho berieme pravidelne do rúk
a čítame, vôbec veríme tomuto slovu, slovu, ktoré má moc meniť veci okolo nás, slovu, ktorým boli
stvorené nebesá i zem? Akú váhu má pre nás toto slovo? Ak na našom praktickom živote bude vidieť
váhu Božieho slova, tak aj v Kežmarku zažijeme bohatý rybolov. No pokiaľ Božie slovo bude pre nás
len akousi intelektuálnou či akademickou záležitosťou, tak nečakajme tlačenicu.
KEŽMAROK:
Služby Božie v Kežmarku sa konali pravidelne každú nedeľu a každý cirkevný sviatok. Od
Nového roka po 1. nedeľu po Sv. Trojici (22. 06. 2014) sme sa stretávali v Novom kostole. Od 2. nedele
po Sv. Trojici (29. 06. 2014) po 12. nedeľu po Sv. Trojici (07. 09. 2014) sme prichádzali do dreveného
artikulárneho kostola. Touto nedeľou sme slávnostne otvorili nový školský rok 2014/2015. Do rámca
bohoslužieb sa zapojili deti zaspievaním dvoch piesní. Od 13. nedele po Sv. Trojici (14. 09. 2014) až po
koniec občianskeho roka sme sa stretávali k počúvaniu Božieho slova v Novom kostole.
Čas bohoslužieb je pravidelný, ako nám ho určuje zborový štatút. Každú nedeľu sa stretávame
o 900 h. K bohoslužbám na sviatky, ktoré pripadnú počas pracovných dní, sa stretávame večer o 1800 h.
Štedrovečerné služby Božie a Závierka občianskeho roka je o 1700 h. V uplynulom roku sme sa na
všetkých bohoslužbách nedeľných i večerných, okrem pôstnych a adventných večierní, k počúvaniu
Božieho slova stretli v Kežmarku 66-krát, čo je o jedenkrát menej ako v roku 2013, vzhľadom na to, že
niektoré cirkevné sviatky pripadli na nedeľu.
V úrade seniora Tatranského seniorátu som už štyri a pol roka. Z toho mi vyplývajú
bohoslužobné povinnosti v cirkevných zboroch Tatranského seniorátu. A práve to sú dôvody častého
zastupovania sestrou farárkou Ľubomírou Mervartovou, ktorá je na mieste seniorálneho kaplána. Chcel
by som vás poprosiť v tomto smere o trpezlivosť. Do konca funkčného obdobia mi zostáva ešte jeden
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a pol roka a zatiaľ nie som presvedčený o tom, aby som kandidoval po druhýkrát na 6-ročné funkčné
obdobie na post seniora Tatranského seniorátu. Chcem sa vám ako cirkevnému zboru poďakovať za
trpezlivosť i ústretovosť, s ktorou prijímate moju službu seniora. Mnohí vnímate ako nemôžem byť na
niekoľkých miestach naraz a uplynulý rok bol naozaj veľmi bohatý na výjazdy z Kežmarku, ktoré mi
vyplývali predovšetkým z pozície seniora Tatranského seniorátu.
V uplynulom roku prebiehalo moje zastupovanie sestrou farárkou Mervartovou nasledovne:
02. 02. 2014  4. nedeľa po Zjavení
16. 02. 2014  nedeľa Deviatnik
16. 03. 2014  2. pôstna nedeľa
27. 04. 2014  1. nedeľa po Veľkej noci
11. 05. 2014  3. nedeľa po Veľkej noci
29. 05. 2014  Vstúpenie
08. 06. 2014  1. slávnosť svätodušná
09. 06. 2014  2. slávnosť svätodušná
05. 07. 2014  Cyril a Metod

06. 07. 2014  3. nedeľa po Sv. Trojici
20. 07. 2014  5. nedeľa po Sv. Trojici
27. 07. 2014  6. nedeľa po Sv. Trojici
10. 08. 2014  8. nedeľa po Sv. Trojici
17. 08. 2014  9. nedeľa po Sv. Trojici
14. 09. 2014  13. nedeľa po Sv. Trojici
05. 10. 2014  16. nedeľa po Sv. Trojici
21. 12. 2014  4. adventná – len V. Lomnica
26. 12. 2014  II. slávnosť vianočná

V cirkevnom zbore sme v uplynulom roku prijali zvesť slova Božieho z úst superintendenta
ECAV v Českej republike Mgr. Mariána Čopa, ktorý v drevenom artikulárnom chráme bol ordinovaný
pred 18 rokmi. I z tohto dôvodu to bola pre neho ako aj pre nás milá príležitosť, i keď jeho návšteva
v našom cirkevnom z bore sa uskutočnila v rámci IV. evanjelických cirkevných dní, ktoré sa konali
v Spišskej Novej Vsi 29. júna 2014.
Zvesťou slova Božieho v našom cirkevnom zbore poslúžil brat farár Miroslav Erdinger
z Českobratské církve evangelické Praha – Kobylisy, a to na 7. nedeľu po Sv. Trojici (03. 08. 2014).
V rámci služieb Božích sme v túto nedeľu pokrstili aj dve deti s požehnaním brata farára Erdingera.
Na ekumenických nemeckých službách Božích (28. 06. 2014) v rámci Karpatsko-nemeckých
dní zvesťou slova Božieho nám poslúžil brat farár Ján Bakalár z Prešova a rímskokatolícky farár
z Vrbova Andrej Legutky.
Priemerná účasť na nedeľných službách Božích v Kežmarku v roku 2014 bola 121
poslucháčov. Oproti minulému roku sa nám návštevnosť zvýšila o 1 poslucháča. Keď som sa pozrel na
našu nedeľnú účasť, tak medzi niektorými bohoslužbami sú obrovské rozdiely. Jednu nedeľu príde do
kostola 150 ľudí a na druhú iba 80. Nie vždy si to viem dosť dobre vysvetliť.
Nespôsobuje nám nepravidelnosť hlad po Božom slove? Čím tento hlad utlmujeme? Svojou
zaneprázdnenosťou – vorkoholizmom, lenivosťou, rôznymi výhovorkami, ako sme nemohli prísť lebo
vonku pršalo, v kostole je zima a .... Uvedomme si, že hlad spôsobuje smrť. Ak telo nedostane potrebné
živiny pre svoje fungovanie, tak nastáva smrť. Rovnako je to aj v duchovnom živote. Ak duchovný hlad
nie je odstránený, do života človeka prichádza duchovná smrť. Strašná to predstava pri pohľade do
nášho cirkevného zboru, koľko z evidovaných členov máme duchovne mŕtvych. Táto skutočnosť nám
poskytuje príležitosť pre bohatý rybolov. Ale sme ochotní vyplávať na hlbinu? Alebo čakáme na farára,
kedy to za nás urobí? Ježišove slová: „Odraz na hlbinu, spusťte siete a lovte.“, sa netýka v cirkevnom
zbore iba farára, ale nás všetkých, ktorí sme boli pokrstení v Ježiša Krista – to je Lutherove učenie
o všeobecnom kňazstve.
Ani po 25 rokoch ešte stále nevieme doceniť tú skutočnosť, že sloboda, v ktorej sa pre nás
zvestuje Božie slovo je nezaslúženou milosťou, ku ktorej máme ustavične pozývať ľudí – to znamená
loviť ľudí do siete, no nie do siete zahynutia, ale do siete Božej záchrany. Takéto obdobie tu nemusí
trvať stále. V dnešnej pluralitnej a multikultúrnej spoločnosti s pokriveným chápaním demokracie sa
môže stať, že zvestovanie Božieho slova bude zakázané, lebo to bude urážať niekoho city, náboženské
postoje a podobne. Veď vnímame v rôznych kútoch sveta, v demokratických kultúrach, ako nemôžu
mať v školách na stene zavesený symbol kríža, pretože to uráža náboženské presvedčenie moslimskej
populácie. Posledný teroristický útok vo Francúzsku na redakciu novín Charlie Hedbo je ukážkou
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netolerantnosti a neakceptovania postoja, názoru či náboženstva, hoci môže byť pre danú komunitu
urážkou. Ak by kresťania urobili niečo podobné v moslimských krajinách, dovolím si tvrdiť, že by došlo
ku genocíde kresťanov v danej krajine.
Prorok Ámos poznal situáciu, keď nastal hlad po Božom slove a Božieho slova nebolo. „Hľa,
prichádzajú dni - znie výrok Hospodina, Pána - keď pošlem na zem hlad. Nie hlad po chlebe, ani smäd
po vode, ale po počúvaní Hospodinových slov (Am 8,11).“ To by bola strašná situácia, ak by sme
hľadali spoločenstvo, kde by sa zvestovalo Božie slovo, a takéhoto spoločenstva by sme nenašli. A tak
si vážme, že máme túto možnosť nedeľu čo nedeľu počúvať Božie slovo. Z roka na rok je ordinovaných,
ktorí vstupujú do služby cirkvi, čoraz menej a farárov do dôchodku odchádza čoraz viacej. Opäť sa
uprázdňujú cirkevné zbory a nastáva situácia 80. rokov minulého storočia. Cirkevné zbory zostávajú
prázdne a my ich nedokážeme obsadiť, pretože máme nedostatok farárov. Náš seniorát je pomerne
stabilizovaný, ale taký Gemerský, Rimavský alebo Hontiansky sú obsadené na 50%. Dokonca ani veľké
cirkevné zbory ako Pozdišovce, Svätý Kríž, Pribylina nemajú vyše roka svojho farára.
Nechajme sa prebudiť Božím slovom a modlime sa aj za náš cirkevný zbor, za ľudí v ňom, aby
si uvedomovali hodnotu zvestovaného slova, hodnotu spoločenstva, ktoré tvoríme na službách Božích.
Prosme Ducha Svätého o to, aby zobudil spiacich i driemajúcich, ktorí by zatúžili po Božom slove tak,
ako zatúžili ľudia, keď Ježiš prišiel na breh Genezaretského jazera a miesta bolo tak málo, že musel
Peter prepožičať svoju loďku, odkiaľ Ježiš kázal.
Priemerná účasť na všetkých, teda bežných nedeľných, slávnostných a iných službách Božích
v roku 2014 bola 124 poslucháčov, čo je viacej o troch poslucháčov ako v roku 2013. Ak by sme mali
vyjadriť návštevnosť v percentách z prihlásených členov cirkevného zboru, ktorých evidujeme 768 k 31.
decembru minulého roka vrátane fílií, tak služieb Božích sa zúčastňuje 21,48% členov zboru.
Texty k zvesti slova Božieho som si vyberal podľa agendálneho poriadku alebo vlastného uváženia
k téme danej nedele. Vo svojich kázňach sa snažím reagovať aj na udalosti, ktoré sa dejú okolo nás a ktoré
na nás vplývajú. Osobne som presvedčený, že je potrebné, aby sa cirkev a jej predstavitelia vyjadrovali
k spoločenským témam a jasne deklarovali svoje postoje a názory, ktoré by mali korešpondovať s hodnotami
Kristovho evanjelia.
Niekedy sa mi donesie reakcia na kázeň – zvestované slovo, čo ma vždy poteší, pretože viem, že
nezostala zatvorená za dverami kostola, ale diskutovalo sa o nej aj mimo bohoslužobného priestoru.
Inokedy, keď práve očakávam nejakú reakciu, je až podozrivo ticho – možno nebola zrozumiteľná, a tak
poslucháč nepochopil, čo som chcel povedať. Aj to sa nám kazateľom niekedy stane, a tak prepáčte, ak
zaznie kázeň, že keď vyjdete z kostola, tak neviete o čom farár – farárka kázala. Ale aj vtedy je potrebné,
aby sa k nám doniesla spätná reakcia. Bez tejto reakcie sa ani kazateľ nemôže zlepšiť pri písaní svojich
kázní.
Na starozmluvné texty zaznela kázeň 14x, na evanjeliové 37x a na epištolické 15x. Čítané a
spievané liturgické texty boli vyberané podľa Tranovského kalendára, v ktorom na každú nedeľu je určený
poriadok čítania biblických textov. Služby Božie počas celého roka sa konali v súlade s Chrámovou agendou
okrem niekoľkých výnimiek, ktoré sa uskutočnili podľa charakteru nedele:
5. nedeľa po Zjavení (09. 02. 2014) – uskutočnil sa výročný zborový konvent za rok 2013; 3. nedeľa
po Veľkej noci (11. 05. 2014) – nedeľa matiek s vystúpením detí z nedeľnej besiedky; 4. nedeľa po Veľkej
noci – nedeľa Cantate (18. 05. 2014) s vystúpením spevokolu; 5. nedeľa po Veľkej noci (25. 05. 2014) –
v cirkevnom zbore sa uskutočnila slávnosť konfirmácie; 2. nedeľa po Sv. Trojici (29. 06. 2014) – vystúpenie
spevokolu zo Zvolenskej Slatiny pri príležitosti IV. evanjelických cirkevných dní; 7. nedeľa po Sv. Trojici (03.
08. 2014) – pokrstenie dvoch detí s požehnaním brata farára Erdingera; 12. nedeľa po Sv. Trojici (07. 09.
2014) – začiatok školského roka; 17. nedeľa po Sv. Trojici (12. 10. 2014) – poďakovanie za úrody zeme.
Večerné pôstne a adventné služby Božie sa konali vo štvrtok o 1800 hodine v auditóriu lýcea
s priemernou účasťou 30 ľudí, čo je o jedného poslucháča viacej ako v roku 2013.
Pôstny modlitebný týždeň sa v našom cirkevnom zbore minulého roku uskutočnil v čase od 23.
do 28. marca 2013. Jednotlivým zamysleniami, ktorými nám poslúžila sestra farárka Ľubomíra
Mervartová, sa niesla téma: Viera trpiaceho Krista pomáha k víťazstvu. Počas jednotlivých večerov sme
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spoločne uvažovali nad témami: 1) Starý a nový život, posilnenie v Pánovi; 2) Božia výzbroj a boj proti
mocnostiam; 3) Stáť v pravde, spravodlivosti a pokoji; 4) Zbrane veriaceho človeka: štít, prilba, meč; Žiť
život viery s modlitbou. Priemerná účasť na pôstnom modlitebnom týždni bola 36 poslucháčov, čo je
o deväť poslucháčov viacej ako v roku 2013.
V adventnom modlitebnom týždni (08. – 12. 12. 2014) sme sa zamýšľali nad témou: Kristov
príchod nás nabáda a povzbudzuje k službe. Počas piatich večerov nám na jednotlivé témy poslúžili
zvesťou slova Božieho bratia farári z Tatranského seniorátu: 1) Sme vôňou Kristovou – Roman
Porubän; 2) Sme listom Kristovým – Jozef Vereščák; 3) Varujme sa služby odsúdenia a konajme
službu ospravedlnenia – Eva Germanová; 4) Buďme služobníkmi Novej zmluvy – Tibor Molnár; 5)
Dajme sa do služby Ducha – Ján Matis. Priemerná účasť na adventnom modlitebnom týždni bola 30
poslucháčov, čo je o piatich menej ako v roku 2013.
Služby Božie v Domove dôchodcov Náruč sa konali každý druhý utorok v mesiaci s priemernou
účasťou 15 poslucháčov. Týchto služieb Božích sa zúčastňujú obyvatelia domova dôchodcov
v priemere 11 ľudí a 4 poslucháčov tvoria naše sestry zo zborovej diakonie. V rámci týchto služieb
Božích tu bola prislúžená trikrát Večera Pánova, a to v pôste, po Kajúcej nedeli a v advente. Jeden krát
vykonal služby Božie v domove dôchodcov brat farár Martin Fečko a jedenkrát vykonala sestra farárka
Ľubomíra Mervartová.
Nemecké služby Božie sa v našom cirkevnom zbore konali v minulom roku jedenkrát, a to pri
príležitosti karpatsko-nemeckých dní 28. júna 2014. Zvesťou slova Božieho nám poslúžili brat farár Ján
Bakalár a z rímskokatolíckej strany brat farár Andrej Legutky.
Organovým sprievodom počas celého nás sprevádzali nasledovní kantori:
Mgr. art. Peter Duchnický – od nového roka po 13. nedeľu po Sv. Trojici (14. 09. 2014). Od tohto času
sa psychický stav Petra Duchnického tak zhoršil, že nebolo možné, aby ďalej vykonával kantorskú
službu. Túto skutočnosť konštatovali aj odborníci z oblasti psychiatrie.
Roman Uhlár – vykonával kantora pravidelne od nového roka, kde sa striedal každú druhú nedeľu
s Petrom Duchnickým. Od polovice septembra prevzal celé bremeno kantorskej služby na svoje plecia.
Mgr. art. Tomáš Lučivjansky – príležitostne vypomáhal pri pohreboch v Stráňach pod Tatrami a rovnako
pri adventných večierňach.
Organová hudba dotvára kompletný rámec bohoslužieb umocňuje ich a dáva im krajšiu podobu,
ktorá má rovnako misijný rozmer. Ani si nevieme celkom dobre predstaviť bohoslužby bez organového
sprievodu. Chcem sa poďakovať všetkým kantorom za túto službu a popriať im veľa Božieho
požehnania a radosti zo služby, ktorú konajú pre náš cirkevný zbor. Vo svojich modlitbách myslime aj
na Petra Duchnického, na jeho zdravotný stav a vkladajme ho do rúk lekára Ježiša Krista, ktorý má moc
nielen liečiť, ale i vyháňať démonov. V tomto prípade je to určite potrebné.
K bohoslužobnej činnosti neodmysliteľne patrí aj služba kostolníčky, ktorú v cirkevnom zbore
vykonáva 10 rokov sestra Božena Ferencová. Aj táto služba je náročnou službou, hoci ju neraz berieme
ako samozrejmosť. Za túto službu sa jej chcem poďakovať a popriať jej pevné zdravie, trpezlivosť
a Božie požehnanie.
K Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kežmarok patrí 8 fílií, a to:
VEĽKÁ LOMNICA:
V roku 2014 sa v tejto fílii konali služby Božie pravidelne každú druhú nedeľu o 1030 h. s priemernou
účasťou 14 poslucháčov, čo je o troch poslucháčov viac ako v roku 2013. Na bohoslužbách sme sa
spoločne stretli 28-krát, čo je o jedenkrát viac ako v roku 2013.
V minulom roku v rámci služieb Božích bola na tejto fílii prislúžená 4-krát sviatosť Večere Pánovej.
Dary milosti pri stole Pánovom prijalo 61 ľudí (18M + 43Ž), čo je o 20 komunikantov viac ako v roku 2013.
Srdečne sa chcem poďakovať manželom Wenczelovcom za kostolnícku službu, ktorá si tiež
vyžaduje veľkú obetavosť týkajúcu sa nielen otvárania a zatvárania kostola, ale aj kosenia kostolnej záhrady
a udržiavania poriadku. Organovým sprievodom vo Veľkej Lomnici nám poslúžili počas celého roka Mgr.
art. Peter Duchnický a Roman Uhlár
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HUNCOVCE:
Služby Božie v tejto fílii sa v uplynulom roku nekonali.
STRÁNE POD TATRAMI:
V minulom roku sa v tejto fílii konali bohoslužby sedemkrát, a to na: 3. nedeľu po Zjavení (26. 01.
2014); 1. nedeľu pôstnu (09. 03. 2014) – v rámci služieb Božích bola prislúžená aj sviatosť Večere Pánovej
(VP9 = 5M + 4Ž); II. slávnosť veľkonočnú (21. 04. 2014); na sviatok Svätej Trojice (15. 06. 2014), 12. nedeľu
po Sv. Trojici (07. 09. 2014); Poďakovanie za úrody (12. 10. 2014); II. slávnosť vianočnú (26. 12. 2014).
V priemere sa týchto bohoslužieb zúčastnilo 14 ľudí, čo je troch ľudí menej ako v roku 2013. Pri organizovaní
bohoslužieb sa chcem poďakovať bratovi Wildnerovi a sestre Mrozekovej.
RAKÚSY:
Vo fílii Rakúsy sa služby Božie v minulom roku nekonali.
ĽUBICA:

Vo fílii Ľubica sa v uplynulom roku konali služby Božie pravidelne každé dva týždne a skoro vo
všetky cirkevné sviatky. K počúvaniu Božieho slova sme sa stretávali o 1030 h. Ak cirkevný sviatok
pripadol na nejaký pracovný deň, čas bohoslužieb bol posunutý na 16 30 h. Štedrovečerné bohoslužby
a Závierka občianskeho roka sa uskutočnili o 1530 h. V uplynulom roku pri počúvaní Božieho slova sme
sa v ľubickom chráme Božom stretli spolu 35- krát, čo je o dvakrát menej ako v roku 2013. Priemerná
účasť na nedeľných službách Božích v Ľubici bola 27 ľudí. Oproti roku 2013 sa zvýšila o troch
poslucháčov. Priemerná účasť na všetkých bohoslužbách nedeľných i sviatočných bola 31 ľudí.
Ako po iné roky, aj tohto roku deti, ktoré navštevujú hodiny náboženskej výchovy na Základnej
škole v Ľubici, pripravili program na Štedrý večer (24. 12. 2013). V rámci služieb Božích tu bola
prislúžená 7x Večera Pánova čo je o jedenkrát menej ako v roku 2013. Dary milosti prijalo 165 ľudí (55
M + 110 Ž), čo je oproti roku 2013 o 33 ľudí menej.
Kostolnícku službu v tejto fílii vykonávajú manželia Jendrušákovci, za čo im srdečne ďakujem.
Prajem im, aby táto služba ich naďalej napĺňala radosťou z vďačnosti za prijaté spasenie. Pokladníckou
službou v tejto fílii nám slúžia dlhé roky sestry Janka a Vierka Siskové, za čom im tiež patria úprimné
slová vďaky. Nech ich Pán Boh naďalej dáva dostatok sily a múdrosti k spravovaniu finančných
milodarov tejto filiálky.
Organovým sprievodom počas minulého roku tu poslúžil Mgr. art. Peter Duchický a Roman
Uhlár.
VRBOV:

V uplynulom roku sa tu konali bohoslužby 19. februára 2014 z príležitosti pohrebu Valérie Wolfovej.
Po tomto dátume najbližšiu nedeľu sme sa opäť stretli na bohoslužbách vo Vrbove.
TVAROŽNÁ:
V minulom roku sa tu nekonali služby Božie.
ŽAKOVCE:
V minulom roku sa tu nekonali služby Božie. Od konca roka 2009 evanjelický kostol prešiel
kúpnopredajnou zmluvou do vlastníctva Gréckokatolíckej cirkvi farnosť Žakovce.
b) Biblické hodiny:
Na biblických hodinách sa stretávame pravidelne každý štvrtok o 1800h. okrem pôstneho
obdobia, letných prázdnin a adventu. V roku 2014 sme pokračovali rozoberaním novozmluvnej knihy
Skutky apoštolov, ktorá nám hovorí o vzniku a šírení kresťanskej cirkvi vo svete a zároveň nám podáva
svedectvo o apoštoloch a ich misijných cestách. Prvotná cirkev sa stretávala s rôznymi problémami,
ktoré bolo potrebné riešiť v zárodku, aby nevznikal rozkol v cirkvi. Skutky apoštolské, okrem toho, že
nás povzbudzujú v misijnej činnosti, poukazujú aj na to, ako je potrebné v zárodku riešiť problémy
v živote cirkvi a neprechádzať okolo nich nevšímavo.
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Biblické hodiny – to by mala byť pre nás hlbina, na ktorú nám káže Pán Ježiš, aby sme
vyplávali. Tieto hodiny nám slúžia na to, aby sme spoznávali biblický text, rozoberali ho z rôznych strán
a diskutovali o ňom. Biblické hodiny by mali byť potápaním sa do Božieho slova a vynášaním právd
a rôznych súvislostí, ktoré sú dôležité pre náš život. Ako veriacim kresťanom by nám malo záležať na
svojom duchovnom vzdelávaní a poznávaní Biblie. Ale i tu neraz vnímam povrchnosť. Je to málo alebo
veľa, že v priemere na biblických hodinách sa nás v uplynulom roku stretávalo 19 ľudí? Mám pocit,
akoby nám stačila plytčina, kde dokážeme zmútiť vodu, nič nevidieť, ničomu nerozumieť. Ako keby sme
sa báli vyplávať na hlbinu, kde sa už nedá voda zmútiť. No na hlbine nám hrozí, že objavíme pravdu
o sebe, o svojom živote. Čo potom budeme robiť s tou pravdou? Je potrebné, aby sme ju konfrontovali
so svojím životom, a to býva niekedy veľmi nepríjemné. A tak radšej nechceme poznať pravdu,
nechceme vyplávať na hlbinu a ponoriť sa do Božieho slova.
Aké by to bolo milé a príjemné, keby o biblických hodinách platili slová z nášho prečítaného
textu: „zástup sa valil na Neho, aby počúval Božie slovo.“ A tak som vďačný aj za tých devätnástich
statočných, ktorí sa odhodlali vyplávať na hlbinu, spoznávať pravdu nielen o sebe, ale cez Božie slovo
spoznávať pravdu o samom Bohu, ktorý sa nám tak zjavuje v plnej kráse. Myslím si, že tí, ktorí majú
odvahu vyplávať na hlbinu, už niekoľkokrát zažili bohatý rybolov duchovného povzbudenia, či objavenia
nových skutočností. A tak sa v tejto chvíli obraciam práve k nim. Pri bohatom rybolove Peter a Ondrej si
nenechali úlovok len pre seba. V tomto príbehu čítame: „I dali znamenie pomocníkom na druhej lodi,
aby prišli a pomohli.“ Dávajme aj my znamenia tým bratom a sestrám, ktorí stále plávajú po plytčine,
aby nám prišli pomôcť, aby aj oni boli účastní Božích zjavení a zázrakov, ktoré nás chcú upevňovať vo
viere, láske a nádeji. Namočme ich do hlbiny, aby spoznali to bohatstvo, ktoré nám Pán Boh ponúka.
Tí, ktorí v biblických hodinách vidia pre svoj život prínos, duchovný rast, tak tí nech v pokore
ďakujú ako apoštol Peter, ktorý padol k Ježišovým nohám a povedal: „Odíď odo mňa Pane, lebo som
hriešny človek.“ V tú chvíľu si Peter uvedomil, že ani nie je hoden toľkého milosrdenstva, ktorého sa mu
dostalo pri bohatom rybolove. Ani my nie sme hodní toho, čo sa nám dostáva, ale Boh nám to dáva
z lásky, aby sme dennodenne prežívali bohatstvo toho, čo pre nás pripravil.
V uplynulom roku sme sa na biblických hodinách stretli 26-krát s priemernou účasťou 19
poslucháčov, čo je o dvoch poslucháčov viac ako v roku 2013. Skutky apoštolské sme postupne
rozoberali od 13. kapitoly po 20. kapitolu, odkiaľ sa začínajú popisovať tri misijné cesty apoštola Pavla.
Jednotlivé preberané úseky boli doplnené aj videofilmami, ktoré nám obrazom priblížili prostredie,
v ktorom apoštol Pavel zakladal na pohanskom kontinente cirkevné zbory a prinášal evanjelium Ježiša
Krista ako nový životný štýl, životný smer oproti gréckej a rímskej kultúre, ktorá v mnohých oblastiach
bola na úpadku a nedokázala človeku odpovedať na otázky o zmysle života. Posledné dve biblické
hodiny sme si pozreli dvojdielny videofilm o živote apoštola Pavla.
c) Krst Svätý
Krstom Svätým sa človek stáva kresťanom. Ako ratolesť je človek cez Krst zaštepený do
vinného kmeňa Pána Ježiša Krista. Len pokrstený človek môže byť skutočne Kristov. Aby rodičia
pochopili význam Krstu Svätého, tak je potrebné poznať význam slov, na ktorých sa Krst zakladá. Tieto
slová nachádzame v Matúšovom evanjeliu: „Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v
meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja
som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Amen (Mt 28,19.20).“ Krstiť deti nie je ľudský výmysel.
Ako hovorí Dr. Martin Luther „je to Boží príkaz a Božie ustanovenie, aby nikto nepochyboval, že Krst
ustanovil Boh a nevymysleli ani nevynašli ľudia.“
Krst Svätý je teda Božia ustanovizeň, Boží inštitút, cez ktorý Pán Boh nás prijíma za svoje deti.
A to je veľká a vzácna vec, ktorú by sme si mali uvedomiť, keď prinášame deti ku Krstu Svätému. Nie
vždy dokážem odhadnúť, do akej miery túto skutočnosť rodičia vnímajú. Častokrát si kladiem otázku?
Nestáva sa Krst Svätý pre mnohých len akousi poistkou? Čo ak nebo a Pán Boh predsa existujú...
Dajme preto pokrstiť aj svoje dieťa. Na takomto vnímaní Krstu Svätého môžeme vidieť, že Krst pre
rodičov a ich ďalšiu výchovu dieťaťa znamená len akúsi poistku. Čo ak predsa... No to je veľmi zle, ak
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dnes prichádzajú manželia požiadať o Krst Svätý s týmito predstavami. Ďalší Krst Svätý vnímajú ako
nejakú mágiu s vodou, ktorá sa deje na hlave dieťaťa, aby sa z pohana stal kresťan, a aby sa mu nič
v živote nestalo.
Čoraz viacej si uvedomujem, aké je potrebné pri Krste Svätom vysvetľovať, o čo v Krste ide.
Krst Svätý je platný napriek tomu, ako ho neraz my vnímame. On nie je závislý na nás, na našom
teologickom poznaní a chápaní. Všetko, čo sa deje pri Krste Svätom, je závislé na Božom slove
a Kristovom príkaze – rozkaze Krstiť. Naša viera nerobí Krst Svätý Krstom, preto nemáme problém, ako
v iných cirkvách, krstiť malé deti. Naša viera Krst len prijíma. A tak Krst, ak je aj nesprávne prijímaný, či
dokonca zneužívaný, je platný. Lebo keby aj ktokoľvek prišiel a dal sa pokrstiť trebárs i s falošným
úmyslom a bol by s celou vážnosťou pokrstený, nemôžeme povedať, že by bol jeho Krst neplatný.
A tu je priestor pre stretnutia s rodičmi a krstnými rodičmi, ktorým je potrebné vysvetľovať, čo
človek – dieťa v Krste Svätom prijíma a čoho sa mu dostáva cez túto sviatosť. Najmä je potrebné
poukázať na tú skutočnosť, že Krst Svätý to nie je udalosť, ktorá sa odohrala kedysi dávno. Krst Svätý
sa nás dotýka každého dňa. Je to dar od Boha, ktorý obsahuje a postupne nám odhaľuje nádherné
Božie tajomstvá, aby sme na tomto svete ako Božie deti mohli žiť bohatý život, mohli žiť v silovom poli
Ježiša Krista, do ktorého sme boli Krstom Svätým zaštepení. To je spôsob, ako človek prináša vo
svojom živote ovocie Ducha Svätého, ako je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť,
vernosť, krotkosť, zdržanlivosť (G 5,22-23).
Keď človek vstúpi do tohto silového poľa, tak pochopí, čo pochopili aj rybári pri zázračnom
rybolove – čoho všetkého sa im dostáva v blízkosti Krista, v Jeho silovom poli. A niet nič krajšieho ako
slová, ktoré čítame v závere tohto príbehu: „Potom priraziac ku brehu, všetko zanechali a nasledovali
Ho.“ Vstúpiť do Kristovho silového poľa znamená zanechať všetko, čo nám bráni mať spoločenstvo s
Kristom, a tak v celom svojom živote Ho nasledovať.
V uplynulom roku sme v našom cirkevnom zbore pokrstili 18 ľudí. Z toho bolo 11 chlapcov, 4
dievčatá, 3 muži. Teší ma, že sme minulého roku mohli 7 detí pokrstiť v rámci služieb Božích. Krst
Svätý ako sviatosť má svoje vrcholné miesto na bohoslužbách, pretože spoločenstvo cirkvi prijíma
pokrsteného za svojho člena a zároveň toto spoločenstvo nesie zaň aj zodpovednosť.
3. dospelí muži (Eduard Polhoš, Vratko Polhoš, Lukáš Mirga) neboli pokrstení priamo v našom
cirkevnom zbore. Jedná sa o cigánov z Huncoviec, ktorí sú vo väzbe v Sučanoch, kde boli pokrstení
našim bratom farárom Ľubomírom Kordošom, vykonávajúcim na tomto mieste väzenskú pastorálnu
činnosť. Vzhľadom na to, že trvalé bydlisko majú v územnom obvode nášho cirkevného zboru, z toho
dôvodu museli byť zapísaní do matriky pokrstených nášho cirkevného zboru.
d) Konfirmácia
Konfirmačná príprava detí v minulom roku prebiehala pravidelne každý pondelok o 1500 h.
v zborovej miestnosti. Na hodinách postupne preberáme konfirmačnú príručku: Verím a sľubujem
a zároveň pracujeme s Bibliou. A tu človek narazí na jeden z množstva problémov, lebo na konfirmačnú
prípravu je potrebné si nosiť dve knihy, a to už nehovorím, že treťou by mal byť Evanjelický spevník.
V tomto smere sú deti nedisciplinované a žiaľ, v tejto nedisciplinovanosti neraz i podporované svojimi
rodičmi. Keď poviem, aby si priniesli na konfirmačnú prípravu Bibliu, tak poniektorí podotknú, že my ju
doma nemáme. A to je smutné konštatovanie. Časy, keď Biblia bola súčasťou každej domácnosti, sa už
dávno pominuli.
V zmysle Cirkevnoprávnych predpisov (CPP - Záväzné úpravy 4/1996 pre cirkevnozborovú
prax) má sa každý konfirmand pravidelne zúčastňovať konfirmačného vyučovania v rozsahu 100
vyučovacích hodín počas dvoch rokov. Súčasťou konfirmačnej prípravy je práca s Bibliou
a s Evanjelickým spevníkom. Počas dvoch rokov by sa mal konfirmand naučiť naspamäť minimálne 30
piesní z Evanjelického spevníka, niekoľko výpovedí z Biblie, mal by vedieť spamäti aspoň 5 Žalmov.
Nároky na konfirmačnú prípravu sú do značnej miere zadefinované v našich CPP. Samotní rodičia ich
však neraz spochybňujú a ospravedlňujú dieťa v tom zmysle, že je to strašne veľa, čo po nich farár
chce, veď to ani v škole sa nemusia toľko učiť. Potom sa pýtam, načo prihlásili dieťa ku konfirmačnej
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príprave? Nečinne presedieť jednu hodinu do týždňa môžu aj doma. Žiaľ, musím skonštatovať, že
našim konfirmandom je ťažko naučiť sa naspamäť pieseň Hrad prepevný je Pán Boh náš, čo je hymna
ECAV alebo tri vysvetlenia od Dr. Martina Luthera k všeobecnej viere kresťanskej. O učení sa ďalších
piesní spamäti a výpovediach z Biblie – to by museli ostávať každú hodinu po škole, lebo doma na to
nemajú čas.
Od konfirmanda sa požaduje pravidelná účasť na nedeľných bohoslužbách. Toto je ďalší
problém, no však len u tých, kde rodičia nechodia na bohoslužby. Ťažko je žiadať niečo od
konfirmanda, keď to nevidí v praktickom živote pri svojich rodičoch a vidí, že tie bohoslužby im v živote
nechýbajú. Vysvetľujte takému dieťaťu potrebu stretávania sa na bohoslužbách ako rodiny cirkevného
zboru, keď on a ani jeho rodičia túto potrebu nemajú a celý ich záujem o konfirmáciu je len o získaní
konfirmačného dokladu – rozpomienky. Mali by sme si uvedomiť, že cirkev tu nie je na to, aby rozdávala
podobné doklady. Ak by som zobral túto podmienku konfirmácie do úvahy, tak tohto roku nebude
konfirmovaných polovica konfirmandov, z ktorých sú všetci Kežmarčania, pretože túto podmienku si
plnia jedine konfirmandi z Ľubice. Napriek tomu, že deti dostali aj slovníčky, do ktorých sa im podpisuje
účasť na nedeľných bohoslužbách, tak kežmarské deti tieto slovníčky majú prázdne. Konfirmandov
z Ľubice musím pochváliť aj v prístupe k príprave na konfirmačné vyučovanie. Ich príprava je oveľa
zodpovednejšia ako príprava detí z Kežmarku.
V texte o bohatom rybolove z Lukášovho evanjelia, ktorý sprevádza celý výročný konvent sme
si prečítali: „Hrôza sa ho totiž zmocnila i všetkých, ktorí boli s ním, nad lovom rýb, ktoré ulovili.“ V tomto
texte je však potrebné hrôzu chápať v pozitívnom slova zmysle. To znamená, že Peter nečakal takýto
bohatý úlovok. Tá hrôza pre nich bola akýmsi pozitívnym prekvapením. Bol by som rád, keby sa aj mňa
pri konfirmačnom vyučovaní zmocnila hrôza, ktorá by bola pre mňa v tom dobrom slova zmysle
prekvapením, pretože doposiaľ prežívam hrôzu z toho, ako sa deťom nechce učiť, ako si nenosia na
konfirmačnú prípravu učebnice a keď idú písať písomku, o ktorej dopredu vedia, tak spokojne prídu bez
pera, ako keby sa nič nestalo. A vtedy naozaj prežívam hrôzu, pri pomyslení si, že keby toto moja
generácia urobila farárovi, tak bez mihnutia oka by ich nebol konfirmoval, čo by znamenalo verejné
pohanenie, potupenie. Tak radi by sme všetci ako učeník Peter prežili hrôzu, pri nedeľných
bohoslužbách, keď by sme uvideli v kostole sedieť nielen všetkých konfirmandov, ale i tých, ktorí už boli
konfirmovaní.
V uplynulom roku slávnosť konfirmácie sa uskutočnila 25. mája na nedeľu po Vstúpení.
Konfirmovaných bolo 8 detí. Z toho boli 3 dievčatá a piati chlapci. Okrem toho pred sobášom som
konfirmoval jednu dospelú ženu, ktorá pochádzala zo Srbska a neabsolvovala konfirmačnú prípravu.
e) Večera Pánova
Večera Pánova v cirkevnom zbore v Kežmarku spolu s fíliami sa v roku 2014 prisluhovala 29krát, čo je o 3-krát menej ako v roku 2013. V rámci služieb Božích v Kežmarku to bolo 10-krát, mimo
služieb Božích 1-krát (Veľký Piatok). 3-krát dary Večere Pánovej prijali obyvatelia Domova dôchodcov
Náruč a 3-krát sa Večera Pánova prisluhovala na stretnutí dôchodcov, ktoré organizovala ZbD CZ
ECAV na Slovensku Kežmarok. Vo Veľkej Lomnici v rámci Služieb Božích bola prislúžená Večera
Pánova 4-krát, v Ľubici 7-krát a 1-krát sa prisluhovala Večera Pánova v Stráňach pod Tatrami.
Dary milosti v roku 2014 aj s fíliami prijalo spolu 1146 hodovníkov (čo je o 92 hodovníkov menej
ako v roku 2013), a to 396 mužov (o 21 menej ako v roku 2013) a 750 žien (o 72 menej ako v roku
2013). Doposiaľ Večera Pánova mala z roka na rok stúpajúci charakter. V tomto roku sa zdá, že sa
číslo ľudí, ktorí pristupujú k stolu Pánovmu stabilizovalo. Pokles je spôsobený aj tým, že sa Večera
Pánova v roku 2014 prisluhovala o 3-krát menej ako v roku 2013.
Byť dobrým rybárom ľudí to si vyžaduje, aby sme k Večeri Pánovej pristupovali pravidelne,
pretože to nie je obyčajné jedenie a pitie. Pred tým nás vystríha aj apoštol Pavel: „Preto ktokoľvek by
nehodne jedol chlieb alebo pil z kalicha Pánovho, previní sa proti telu a krvi Pánovej. Skúmaj sa teda,
človeče, a tak jedz z chleba a pi z kalicha; lebo kto nehodne je a pije, odsúdenie si je a pije, lebo
nerozoznáva telo Pánovo (1K 11,27-29).“ Formálne pristupovanie k sviatosti Večere Pánovej je teda pre
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človeka na škodu – na odsúdenie. A tak je naozaj veľmi dôležité, aby sme si túto skutočnosť
uvedomovali, keď pristupujeme k stolu Pánovmu. Petríkova Chrámová agenda po konsekrácii
elementov a otázke: Či veríme, že pod spôsobom posväteného chleba a posväteného vína budeme
prijímať pravé telo a pravú krv Pána Ježiša Krista, poukázala práve na túto skutočnosť citovanými
slovami apoštola Pavla, aby si človek aj v poslednej chvíli pred prijímaním darov Večere Pánovej
uvedomoval vážnosť situácie a vážnosť toho, čo prijíma.
Pozoruhodným javom v našom cirkevnom zbore je, že niektorí členovia zboru k Večeri Pánovej,
aký je rok dlhý, či dokonca celé desaťročia vôbec nepristupujú. To nie je dobre! Človek bez
spoločenstva stola s Ježišom Kristom nemôže duchovne existovať. Taký človek je duchovne mŕtvy. A tu
je naše veľké misijné poslanie, aby sme ľudí pozývali do spoločenstva cirkvi. To znamená vyplávať na
hlbinu, a tam chytať ryby, no nie preto, aby zahynuli, ale aby mali večný život, aby mohli zažiť
spoločenstvo s Kristom. Pán Ježiš o tejto skutočnosti vedel, preto povedal Petrovi: „Odraz na hlbinu,
spusťte siete a lovte.“ V hlbinách sa nachádzajú stratení ľudia, ktorých my máme loviť – privádzať ku
Kristovi. To nikto neurobí za nás.
Čo o ľuďoch, ktorí nepristupujú k Večeri Pánovej hovorí Dr. Martin Luther vo svojom Veľkom
Katechizme? „Je potrebné ale vedieť, že nemáme pokladať za kresťanov tých, ktorí sa tak dlhú dobu
stránia sviatosti a nepristupujú k nej. Lebo Kristus ju neustanovil preto, aby sme ju z diaľky obdivovali,
ale svojim kresťanom prikázal, aby ju jedli a pili a tým na Neho pamätali. Veď praví kresťania, ktorí si
ctia a cenia sviatosť, sami sa povzbudzujú pristúpiť.“ Povzbudzujme sa aj my navzájom, aby sme
pristupovali k sviatosti Večere Pánovej a pozývajme k nej tých, ktorí doposiaľ neprichádzali, aby sme
o nich nemuseli vyhlásiť, že sú duchovne mŕtvi kresťania.

2. Pastorizácia
a) Pastorálne návštevy
Za uplynulý rok som urobil 76 pastoračných návštev v domácnostiach, o ktorých si vediem
v bohoslužobnej knihe záznamy. Oproti roku 2014 je to o 9 návštev viacej. Tieto návštevy sa uskutočňujú
podľa potreby. Väčšinou sa s rodinou stretávam pri pohrebe, krstoch, konfirmácii, sobášoch, životných
jubileách alebo pri rôznych rodinných príležitostiach.
b) Zborová diakonia
V roku 2014 mala zborová diakonia 5 členiek, ktoré navštevovali 7 domácností cirkevníkov
ECAV Kežmarok. Najdôležitejším poslaním pri návštevách je povzbudenie Božím slovom, modlitbou a
piesňami.
Navštevovali sme aj hospitalizovaných v Kežmarku a v Poprade.
Pravidelne každý druhý utorok v mesiaci sa konali Služby Božie v domove dôchodcov Náruč.
Návštevnú službu sme vykonávali aj mimo tohto dňa, pretože v súčasnosti je v domove dôchodcov 17
kresťanov evanjelického vierovyznania. Ako je už dlhoročným zvykom, aj v tomto roku sme pred
Vianocami pripravili balíčky, ktorými sme obdarovali našich bratov a sestry. Brat farár spolu s deťmi
potešili vianočným vystúpením všetkých obyvateľov DD.
Počas Smrtnej nedele, Kajúcej nedele a tretej adventnej nedele sa konali Služby Božie s
prislúžením Večere Pánovej v zborovej miestnosti. Po ukončení bolo pre zúčastnených pripravené
posedenie s občerstvením a malým darčekom.
Pri okrúhlych výročiach dôchodcov cirkevného zboru sme posielali pozdravy s duchovným
povzbudením. Túto službu spolu s vedením účtovníctva zborovej diakonie vykonávala sestra Hilda
Božoňová, ktorá sa koncom roka presťahovala a stala sa členkou ECAV Žilina. Prajeme jej veľa
Božieho požehnania a ďakujeme jej za obetavú službu medzi nami.
Hospodárenie: k 31.12.2013 sme mali v pokladni 477,11 €. V roku 2014 sme prijali milodary vo
výške 426,78€, výdaj za rok 2014 bol 250,92€, k 31.12. 2014 nám v pokladni ZbD zostalo 652,97 €.
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Ak ste si pri čítaní tejto správy pomysleli na niekoho, kto by potreboval našu službu, určite nám
dajte vedieť buď kontaktovaním brata farára alebo priamo niektorej z členiek ZbD.
Správu vypracovala: Mária Kitová, vedúca Zborovej diakonie v Kežmarku.

3. Práca misijná
a) Aktivity zboru
03. 01. 2014

v auditóriu lýcea už po tretíkrát zaznela Malá vianočná hudba v podaní Kvarteta Ad
gloriam Dei. Toto kvarteto tvoria členovia Symfonického orchestra Slovenského
rozhlasu, Orchestra opery a baletu Slovenského národného divadla ako aj Štátnej
opery Košice a ich hostia.
06. 02. 2014 sa konali v Spišskom Podhradí bohoslužby pri príležitosti 400. výročia zvolania Spišskopodhradskej synody. Tieto slávnostné spomienkové služby Božie boli súčasťou
celocirkevných osláv 400. výročia Spišskopodhradskej synody, na ktorých sa zúčastnil
aj náš cirkevný zbor.
09. 02. 2014 na piatu nedeľu po Zjavení Krista Pána mudrcom sa konal v našom cirkevnom zbore
výročný zborový konvent, na ktorom sme zhodnotili uplynulý rok 2013 ako po stránke
duchovnej, tak aj hospodárskej. Zborový farár Roman Porubän sa prítomným prihovoril
na text z Matúšovho evanjelia o dvoch staviteľoch (Mt 7,24-27).
28. 02. 2014 sa uskutočnil v reštaurácii Severka 6. ples kežmarských evanjelikov, ktorý otvorila naša
konferenciérka Barbora Kaprálová. Prítomných srdečne privítala a dala slovo
recitátorke Drahomíre Juráškovej, ktorá prečítala z 2. knihy Mojžišovej z 20. kapitoly
Desať Božích prikázaní. Po tomto vystúpení si zobral slovo domáci brat farár a senior
Tatranského seniorátu Roman Porubän, ktorý sa zamýšľal nad Desatorom. V závere
svojho príhovoru brat senior poukázal na pieseň Lucie Bílej, ktorej na melódiu od
Leonarda Cohena Haleluja, napísala text Gabriela Osvaldová. Tento text krásne
mapuje výpovede jednotlivých prikázaní v jazyku dnešného moderného človeka.
V závere príhovoru zaznela táto pieseň v podaní Dávida Jendrušáka, ktorého na trúbke
doprevádzal Roman Porubän.
19. 03. 2014 sa konala v auditóriu lýcea súťaž detí materských škôl mesta Kežmarok a širšieho
okolia v recitovaní poézie a prózy pod názvom: „Malý recitátorík“. Po prvýkrát sa táto
súťaž uskutočnila v roku 2008. Pôvodne to bola len akcia MŠ Cintorínska pod vedením
p. riad. Haniskovej. Zámerom tejto súťaže je pripraviť deti už v útlom veku na recitáciu
ako prostriedok k rozvíjaniu ich komunikačných a jazykových schopností, zlepšenie
výslovnosti, cibrenie pamäti a nebojácnosť vystupovať pred publikom.
24.-28. 03. 2014 prebiehal v našom cirkevnom zbore pôstny modlitebný týždeň, ktorý si pripravila sestra
farárka Ľubomíra Mervartová. Téma modlitebného týždňa bola: Viera trpiaceho Krista
pomáha k víťazstvu.
30. 03. 2014 sa konal v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Vysoké Tatry konvent Tatranského
seniorátu. Z nášho cirkevného zboru sa tohto konventu zúčastnilo predsedníctvo CZ
(R. Porubän a E. Chritz) a delegáti na seniorálny konvent (Mikuláš Lipták a Eva
Ciriaková).
11. 04. 2014 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie generálne opravenej telocvične Hotelovej
akadémie Ota Bruknera, ktorá sa uskutočnila na prelome rokov 2013 a 2014. Vedenie
školy nás na základe vykonanej kontroly a zápisu regionálneho hygienika požiadalo ako
vlastníkov budovy o opravu telocvične z dôvodu nevyhovujúcich hygienických
podmienok.
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14. 05. 2014

v našom cirkevnom zbore uskutočnilo seniorátne kolo XIII. ročníka Biblickej olympiády.
Deti z jednotlivých cirkevných zborov sa stretli v zborovej miestnosti, kde ich privítal brat
senior Roman Porubän, ktorý im poprial veľa Božej múdrosti pri vypracovávaní
písomných zadaní jednotlivých testov.
07.-09. 05. 2014 sa uskutočnilo sústredenie konfirmandov v Liptovskej Kokave na Drevenici u Staroňa.
Počas tohto pobytu sme sa zaoberali rôznymi výzvami: 1. Pozri sa na seba!; 2. Pozri sa
na svoj problém!; 3. Pozri sa na Božie riešenie!; 4. Pozri sa na to, čo by si mal urobiť ty!
18. 05. 2014 nedeľa po Veľkej noci je nedeľou, ktorá nesie latinský názov Cantate – Spievajte!
V tomto duchu sa niesli nielen dopoludňajšie služby Božie, na ktorých vystúpil domáci
spevokol, ale aj nedeľný podvečer. V drevenom artikulárnom kostole v spolupráci
s Múzeom v Kežmarku sme pripravili večer plný operného spevu a klasického umenia
pod názvom: Emozioni in musica (Emócie v hudbe).
25. 05. 2014 sa v našom cirkevnom zbore uskutočnila slávnosť konfirmácie, ktorej predchádzala
dvojročná príprava konfirmandov. V sobotu 24. mája konfirmandi absolvovali verejnú
skúšku v Novom evanjelickom kostole za účasti rodičov a členov cirkevného zboru.
V nedeľu slávnostne potvrdilo krstnú zmluvu a vyslovilo svoj sľub vernosti Evanjelickej
cirkvi a. v. osem konfirmadov.
31. 05. 2014 sme v cirkevnom zbore zorganizovali na Deň detí výlet pre deti s rodičmi s názvom: Po
stopách hradov banských miest. Našou prvou zastávkou bola Banská Bystrica, potom
sme sa presunuli do Banskej Štiavnice a nakoniec sme si prezreli Kremnicu.
06. 06. 2014 v Tatranskom senioráte v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Levoča konala Synoda
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ECAV), ktorá je zákonodárnym a vrcholným
orgánom ECAV na Slovensku. Na tohtoročnej synode sa uskutočnili aj voľby do
rôznych orgánov a výborov. Senior Tatranského seniorátu Roman Porubän bol zvolený
za člena generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku.
13. 07. 2014 sme sa zúčastnili DikyFestu v Gerlachove. Bol to už V. ročník vystúpenia kresťanských
kapiel. Vo večernom programe vystupovala Katarína Koščová a Maruška Kožlejová. Po
nich na pódium vyšla známa hviezda zo SuperStar Denis Lacho. Okrem hudby sme
mali možnosť vidieť aj dramatizáciu biblického príbehu o Dávidovi a Goliášovi v podaní
Vladimíra Špureka, ktorého poznáme pod umeleckým menom DesJano.
27.-29. 07. 2014 sa uskutočnili IV. evanjelické cirkevné dni v Spišskej Novej Vsi. Večerný program,
ktorý pripravil Tatranský seniorát, sa odohrával pred budovou divadla. Po úvodnom
slove seniora Romana Porubäna prišla na rad premiéra videofilmu: Tatranský seniorát
v minulosti a dnes, ktorý divákovi priblížil dejiny i súčasné aktivity seniorátu. Kultúrnym
spestrením programu bola premiéra diel Mgr. art. Petra Duchnického Dve prelúdiá
a fúgy v starom slohu pre flautu, violu a fagot. Uvítací program bol popretkávaný
viacerými hudobnými vstupmi. Medzi nimi bol aj náš zborový spevokol. Prednes básní
Milana Rúfusa prezentoval člen nášho spevokolu Ján Bachleda. Na záver vystúpil
folklórny súbor Magurák, ktorý prostredníctvom ľudového tanca prezentoval folklór tohto
regiónu. Viac informácií ste sa dozvedeli zo Zborového listu.
04.-06. 07. 2014 sa kresťania z dvanástich krajín, no najmä z Poľska, Nemecka, Česka, Rakúska,
Ukrajiny, Ruska a zo Slovenska zišli na Stretnutí kresťanov strednej a východnej
Európy 2014 vo Vroclavi. Tohto stretnutia sa zúčastnil aj náš zborový spevokol.
11. 07. 2014 sa v drevenom artikulárnom kostole uskutočnil v rámci festivalu Európske ľudové
remeslo koncert Lenky Filipovej. V Kežmarku sa nám predstavila nielen svojím spevom
a svojimi nezabudnuteľnými skladbami, ktoré sa stali obľúbenými u všetkých generácií.
Tento koncert bol venovaný i klasickej gitarovej hudbe, ktorú študovala v Paríži.
13. 07. 2014 sa v drevenom artikulárnom kostole na záver dní Európskeho ľudového remesla
uskutočnil koncert Jany Kirschner, ktorá sa nám predstavila aj so svojou skupinou
a manželom Eddiem Stevensom, ktorý ju sprevádzal na klavíri.
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15.-23. 07. 2014 sa 18 mladých dobrodruhov vydalo spoznávať chorvátske mesto Biograd. Mládežnícky
tábor nebol iba o plávaní, vylihovaní, obdivovaní a skúmaní. Každý deň sme sa ho
snažili naplniť i duchovným obsahom a štúdiom Biblie, cez ktorú sme spoznávali Boží
plán spásy pre náš život. Bližšie informácie boli uverejnené v Zborovom liste.
03. 08. 2014 na 7. nedeľu po Sv. Trojici náš cirkevný zbor navštívil brat farár z Českobratrskej cirkvi
evangelickej Praha – Kobylisy
Miroslav Erdinger s manželkou Eliškou. Na
bohoslužbách nám poslúžil zvesťou slova Božieho.
03. 08. 2014 sa v drevenom artikulárnom kostole uskutočnil koncert Miriam Kaiser. Nápaditá hravá
hudba plná obrazov, hlboké duchovné texty a fascinujúca farba a jemnosť v hlase. Tak
poslucháči opisujú tvorbu a výraz skladateľky, huslistky a speváčky Miriam Kaiser, ktorá
s hudbou vyrastala. Mimo Bratislavy hrala na letnom festivale GalotaFest 2013.
V júni 2014 vydala svoje debutové dlhohrajúce CD s názvom Deň dňu, ktoré nahrala v
spolupráci s Milanom Adamcom, Andrejom Hruškom, členmi orchestrov Slovenského
národného divadla a Slovenskej filharmónie a ďalšími hosťami.
16. 08. 2014 sa v evanjelickom kostole v Toporci konali služby Božie, ktoré uviedli do života knihu
Ing. Františka Šťastného: Opustené kostoly Horného Spiša. Zvesťou slova Božieho pri
tejto príležitosti poslúžil brat emeritný biskup Ján Midriak. Do liturgie sa zapojili senior
Tatranského seniorátu Roman Porubän, domáca sestra farárka Ľubica Sobanská, brat
farár z Popradu-Veľkej Jozef Vereščák a sestry farárky Mária Kováčová a Karolína
Konopeusová. Prítomných v úvode pozdravila zborová dozorkyňa Katarína
Kolumberová. Po zvesti slova Božieho zaspieval Dávid Jendrušák pieseň od Lucie Bílej
Desatero na hudobný motív Leonarda Cohena: Haleluja.
24. 08. 2014 sa uskutočnilo v zborovej miestnosti na 10. nedeľu po Sv. Trojici – tzv. Kajúcu stretnutie
dôchodcov aj s prislúžením Večere Pánovej. Domáci brat farár sa prítomným prihovoril
na text z proroka Izaiáša 1,10-17. Vo zvesti slova Božieho poukázal na to, že možno si
ani nevieme predstaviť, akou nádhernou a monumentálnou stavbu bol Jeruzalemský
chrám, ktorý bol nakoniec zničený rímskymi vojskami v roku 70.
30. 08. 2014 sa uskutočnil gala koncert Občianskeho združenia Opera Slovakia. Na koncerte
vystúpili talentovaní začínajúci operní speváci, ako aj hostia známi z medzinárodnej
opernej scény. Výťažok z koncertu bol venovaný na vytvorenie prvého Denného centra
Nezábudka pre deti s viacnásobným postihnutím z Liptova a okolia.
31. 08. 2014 sa uskutočnila v drevenom artikulárnom kostole prezentácia knihy od Ing. Františka
Šťastného: Opustené kostoly Horného Spiša za účasti samotného autora s manželkou
a vydavateľstva ViViT. Zarecitovaním básne nám poslúžil Ján Bachleda a zaspievaním
piesne: Ty si môj pastier Dávid Jendrušák z Ľubice.
07. 09. 2014 na 12. nedeľu po Sv. Trojici sme slávnostne na službách Božích v drevenom
artikulárnom kostole začali nový školský rok 2014/2015. Do programu sa zapojili aj
samotné deti zaspievaním piesne: Či si veľký a či malý a Ty mi dávaš nohy jeleníc.
13. 09. 2014 sa v našom cirkevnom zbore uskutočnil XV. ročník Zborového dňa. Tento rok sme ho
mali oproti iným rokom trochu iný. Medzi nás prišli mladí z Prešova z hudobnej skupiny,
ktorá prednedávnom vydala CD Nádych s piesňami z Evanjelického spevníka. Viac
informácií nájdete v Zborovom liste.
14. 09. 2014 sa uskutočnilo v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Leštiny stretnutie artikulárnych
zborov. Na Slovensku sa zachovalo päť artikulárnych kostolov, a to v Hronseku,
Svätom Kríži, Istebnom, Leštinách a Kežmarku. Z toho v roku 2008 boli tri zapísané do
zoznamu pamiatok Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO (Hronsek, Leštiny,
Kežmarok).
15. 09. 2014 sa uskutočnil v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Mengusovce Deň Tatranského
seniorátu. Opäť po roku sa mohli tatranskí evanjelici stretnúť pri zaujímavej téme:
Láska Kristova nás spája – jednota v rôznosti.
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16. 09. 2014

sa v drevenom artikulárnom kostole a následne v Novom kostole uskutočnil organový
koncert v rámci 44. ročníka Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola, ktorý
cirkevný zbor organizoval v spolupráci so Štátnou filharmóniou Košice. V organovom
recitáli sa nám predstavila Iveta Apkalna z Lotyšska.
12. 10. 2014 sa v našom cirkevnom zbore uskutočnili služby Božie, na ktorých sme poďakovali Pánu
Bohu za tohtoročnú úrodu. Sestra kostolníčka Ferencová ako každý rok vyzdobila
schodisko a oltárny priestor tým, čo nám Pán Boh požehnal na našich poliach
a záhradách v spolupráci s našimi záhradkármi.
12. 10. 2014 sa stretlo Modlitebné spoločenstvo Tatranského seniorátu v priestoroch zborovej
materskej školy v Spišskej Novej Vsi. Ku téme „Radosť v srdci – ako ju dosiahnuť“ po
obrazovo-slovnej prezentácii brata Mikuláša Liptáka s vďačnosťou účastníci prijali aj
pestrý program tamojších detí.
18. 10. 2014 sa uskutočnil jesenný zájazd Spoločenstva evanjelických žien z Nitry, ktorý ich zaviedol
na Spiš do Tatranského seniorátu, a to aj do Kežmarku. Na tomto zájazde sledovali
nasledovné témy: 400 výročie Spišsko-podhradskej synody, ktorá sa uskutočnila
v Spišskom Podhradí, odsun nemeckých evanjelikov zo Spiša po II. svetovej vojne,
artikulárny chrám a súčasnosť evanjelikov v Tatranskom senioráte.
19. 10. 2014 sa uskutočnili v Červenom kláštore spomienkové služby Božie pri 85. výročí úmrtia
Václava Vranyho. Do povedomia súčasníkov sa zapísal ako učiteľ, botanik, muzeálny
pracovník, prekladateľ, publicista, pomocný kňaz, ochotnícky divadelník, zberateľ
ľudových piesní, no predovšetkým ako skromný a obetavý človek. Po skončení
bohoslužieb bola na budove obecného úradu odhalená pamätná tabuľa.
16. 11. 2014 sa uskutočnilo v auditóriu lýcea školenie presbyterov cirkevných zborov Tatranského
seniorátu. Na toto stretnutie pozvanie prijal brat Mgr. Ondrej Prostredník, PhD., ktorý
nám poslúžil prednáškou na tému: Modlitba Pánova v Katechizmoch Dr. Martina
Luthera.
30. 11. 2014 sa uskutočnil v auditóriu lýcea 1. adventný koncert zo série adventných koncertov
konaných v jednotlivých cirkvách pôsobiacich na území mesta Kežmarok. Do programu
sa zapojil spevokol cirkevného zboru
8.-12. 12. 2014 v našom cirkevnom zbore prebiehal adventný modlitebný týždeň, ktorý bol venovaný
téme: Kristov príchod nás nabáda a povzbudzuje k službe. Jednotlivými zamysleniami
nám poslúžili bratia a sestry farárky z Tatranského seniorátu.
13. 12. 2014 sa uskutočnil v drevenom artikulárnom kostole vianočný koncert Brass Collegium
Levoča. Na dychových nástrojoch nám boli prezentované diela klasiky, ale i rôzne
koledy, spirituály a gospely.
14. 12. 2014 sa uskutočnilo adventné stretnutie dôchodcov aj s prislúžením Večere Pánovej
v zborovej miestnosti lýcea
20. 12. 2014 sa uskutočnili v drevenom artikulárnom kostole Spišské Vianoce s vystúpením detí zo
Základnej školy na Hradnom námestí. Do programu sa zapojil aj spevokol cirkevného
zboru zaspievaním piesne. Prítomných pozdravil domáci brat farár a poukázal na
význam blížiacich sa vianočných sviatkov.
21. 12. 2014 sa uskutočnila v auditóriu lýcea vianočná besiedka s programom detí navštevujúcich
hodiny náboženskej výchovy a detskej besiedky. Svojím programom nám deti priblížili
obsah Vianoc.
21. 12. 2014 zborová diakonia pozdravila pred blížiacimi sa vianočnými sviatkami obyvateľov
Domova dôchodcov Náruč milým darčekom. Deti im pripravili krátke pásmo
pozostávajúce z vianočných básní, scénky a piesne. Božím slovom prítomných
pozdravil domáci brat farár Roman Porubän.
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21. 12. 2014

sa uskutočnil v auditóriu lýcea 4. adventný koncert zo série adventných koncertov
konaných v jednotlivých cirkvách pôsobiacich na území mesta Kežmarok. Tento koncert
bol venovaný židovskému sviatku Chanuka – sviatku svetiel.

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, ktorému predsedám spolu
s dozorcom TAS Ing. Milanom Zacherom. Rovnako som sa zúčastňoval aj pastorálnych konferencií
Združenia evanjelických duchovných (ZED) Tatranského seniorátu. V regióne Spiš som členom Spišského
dejepisného spolku a v meste Kežmarok som pôsobil ako člen kultúrnej komisie. Po tohtoročných
komunálnych voľbách už viacej nepôsobím v kultúrnej komisii mesta.
Na biskupskom úrade VD ECAV na Slovensku som člen Muzeálnej rady VD, člen senátu
Dištriktuálneho súdu VD a presbyter VD. Na dištriktuálnom konvente, ktorý sa konal 24. mája 2014
v Prešove bol som zvolený za zástupcu biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku. Na Synode
ECAV na Slovensku, ktorá sa konala v dňoch 6. – 7. júna 2014 v Levoči, bol som zvolený za člena
generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku.
V uplynulom roku som viedol ako senior Tatranský seniorát ECAV na Slovensku. Z titulu tejto
funkcie som sa pravidelne zúčastňoval porád so Zborom biskupov ECAV na Slovensku. Ako člen
predstavenstva a. s. Tranoscius sa pravidelne zúčastňujem zasadnutí predstavenstva tejto spoločnosti.
17. 01. 2014
20. 01. 2014

27. 01. 2014
02. 02. 2014
11. 02. 2014
14. 02. 2014
15. 02. 2014
16. 02. 2014
17. 02. 2014
18. 02. 2014
25. 02. 2014
27. 02. 2014
05. 03. 2014
06. 03. 2014
16. 03. 2014

zasadnutie kultúrnej komisie mesta Kežmarok
pozvanie na rozhovor so Zborom biskupov ECAV na Slovensku, ktorý zasadal v
Bratislave ohľadom sťažnosti šéfredaktorky Evanjelického posla spod Tatier Martiny
Kováčikovej, v ktorej uviedla, že vystúpením na 5. plese kežmarských evanjelikov som
dehonestoval úrad seniora a zborového farára.
Poprad – zasadnutie Vnútromisijného výboru Tatranského seniorátu, na ktorom sme
pripravovali plán vnútromisijných aktivít pre seniorát.
Poprad-Veľká – zúčastnil som sa volebného konventu, ktorému som predsedal pri
voľbe zborového farára Jozefa Vereščáka.
Vysoké Tatry – Nový Smokovec, zúčastnil som sa zasadnutia kandidačného
presbyterstva k voľbe zborového farára vzhľadom na to, že bratovi farárovi uplynulo
desaťročné funkčné obdobie.
Liptovský Mikuláš – zasadnutie predstavenstva akciovej spoločnosti Tranoscius
Prešov – zasadnutie presbyterstva Východného dištriktu
Vysoké Tatry – Nový Smokovec, zúčastnil som sa volebného konventu, ktorému som
predsedal pri voľbe zborového farára Pavla Kušníra. Pri tejto príležitosti som poslúžil
zvesťou slova Božieho
Spišská Nová Ves – zasadnutie Ústredného organizačného výboru na prípravu IV.
evanjelických cirkevných dní, ktoré sa konali v Spišskej Novej Vsi.
Svätý Kríž – zúčastnil som sa pohrebnej rozlúčky s bratom farárom Danielom Balážom,
ktorý nečakane vo veku 30 rokov odišiel na večnosť.
Kežmarok – zasadnutie presbyterstva Tatranského seniorátu, príprava konventu
Tatranského seniorátu
Slovenská Ves – zasadnutie kandidačného presbyterstva Cirkevného zboru ECAV na
Slovensku Slovenská Ves k voľbe zborového farára, vzhľadom na to, že sestre farárke
Sobanskej skončilo funkčné obdobie.
Bratislava – porada so Zborom biskupov ECAV na Slovensku
Kežmarok – zasadnutie kultúrnej komisie mesta
Levoča – zúčastnil som sa spolu s dozorcom Východného dištriktu Ing. Jánom
Brozmanom konventu cirkevného zboru ECAV na Slovensku Levoča, na ktorom sa
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18. 03. 2014
18. 03. 2014
21. 03. 2014
23. 03. 2014
24. 03. 2014
30. 03. 2014
01. 04. 2014
04. 04. 2014
07. 04. 2014
10. 04. 2014
11. 04. 2014
15. 04. 2014
29. 04. 2014
30. 04. 2014
11. 05. 2014
16. 05. 2014
19. 05. 2014
21. 05. 2014
23. 05. 2014
24. 05. 2014
26. 05. 2014
06. 06. 2014

vyslovovala dôvera sestre farárke Daniele Štrbkovej a potvrdzovali či odvolávali sa
z funkcií zboroví presbyteri.
Spišská Nová Ves – stretnutie so sestrou farárkou Monikou Vdovjakovou ohľadom
menovania za námestnú farárku do Cirkevnho zboru ECAV na Slovensku Spišské
Vlachy.
Levoča – riešenie problému ohľadom ďalšieho zotrvania v CZ Levoča sestry farárky
Daniely Štrbkovej, keďže na konvente jej bola vyslovená nedôvera.
Liptovský Mikuláš – zasadnutie predstavenstva akciovej spoločnosti Tranoscius.
Slovenská Ves - zúčastnil som sa volebného konventu, ktorému som predsedal spolu
s dozorcom TAS Ing. Milanom Zacherom pri voľbe zborovej farárky Ľubice Sobanskej.
Pri tejto príležitosti som poslúžil zvesťou slova Božieho.
Kežmarok – stretnutie s RTVS pri príprave reportáže pre náboženskú reláciu Orientácie
o Lyceálnej knižnici v Kežmarku.
Vysoké Tatry – konvent Tatranského seniorátu, ktorý sa začal krátkymi bohoslužbami,
a potom sa pokračovalo v jednaní v kongresovej sále kúpeľov.
Kežmarok – stretnutie s primátorom Spišskej Belej JUDr. Štefanom Bieľakom –
vicežupanom Prešovského samosprávneho kraja a riaditeľkou Helenou Gardošovou
ohľadom ďalšieho zotrvania gymnázia v gymnaziálnej budove, ktorá je majetkom CZ.
Spišská Nová Ves – zasadnutie Ústredného organizačného výboru na prípravu IV.
evanjelických cirkevných dní, ktoré sa konali v Spišskej Novej Vsi.
Kežmarok – zasadnutie presbyterstva Tatranského seniorátu
Krompachy – preberanie úradu od brata farára Mgr. Jaroslava Matysa a jeho
odovzdanie námestnej farárke Mgr. Monike Vdovjákovej, ktorú menoval do CZ ECAV
na Slovensku Spišské Vlachy biskup Východného dištriktu Mgr. Slavomír Sabol.
Kežmarok – otvorenie telocvične na Hotelovej akadémii Otta Brucknera po
rekonštrukcii, ktorú uskutočnil cirkevný zbor. Riaditeľka Stankovičová sa osobne
poďakovala cirkevnému zboru za túto investíciu.
Svit – zúčastnil som sa zasadnutia kandidačného presbyterstva k voľbe zborového
farára vzhľadom na to, že bratovi farárovi Danielovi Midriakovi uplynulo desaťročné
funkčné obdobie.
Liptovský Mikuláš – zasadnutie predstavenstva akciovej spoločnosti Tranoscius.
Príprava Valného zhromaždenia a. s. Tranoscius.
Liptovský Mikuláš – zasadnutie Valného zhromaždenia a. s. Tranoscius.
Svit - zúčastnil som sa volebného konventu, ktorému som predsedal spolu s dozorcom
TAS Ing. Milanom Zacherom pri voľbe zborového farára Daniela Midriaka. Pri tejto
príležitosti som poslúžil zvesťou slova Božieho.
Spišská Nová Ves – zasadnutie Ústredného organizačného výboru na prípravu IV.
evanjelických cirkevných dní, ktoré sa konali v Spišskej Novej Vsi.
Kežmarok – riešenie sťažnosti podanej na brata dozorcu CZ Levoča a následné
zasadnutie presbyterstva Tatranského seniorátu.
Liptovský Mikuláš – zasadnutie predstavenstva akciovej spoločnosti Tranoscius.
Batizovce – v rámci Noci kostolov som poslúžil v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku
prednáškou Kostoly v Izraeli.
Prešov – zasadnutie konventu Východného dištriktu ECAV na Slovensku, na ktorom
som bol zvolený za zástupcu biskupa Východného dištriktu.
Zvolen – zúčastnil som sa všeobecnej pastorálnej konferencie, ktorú zvolal brat
generálny biskup PhDr. Miloš Klátik, PhD.
Levoča – z titulu funkcie seniora TAS som sa zúčastnil zasadnutia vrcholného orgánu
ECAV, a to synody ECAV.
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Praha – zúčastnil som sa bohoslužie v Českobratskej cirkvi evangelickej PrahaKobylisy, na ktorých som pozdravil brata farára Miroslava Erdingera v mene cirkvného
zboru pri jeho 60. narodeninách.
Mengusovce – zasadnutie Vnútromisijného výboru TAS pri príprave Dňa Tatranského
seniorátu.
Martin – zúčastnil som sa zasadnutia signatárov, ktorí svojím vyhlásením vyjadrili
nespokojnosť s vedením cirkvi a jej smerovaním.
Levoča – odovzdanie farského úradu pri odchode sestry farárky Štrbkovej z Cirkevného
zboru ECAV na Slovensku Levoča. Za administrátora CZ som menoval brata farára
Mgr. Michala Findru.
Spišská Nová Ves – ako senior Tatranského seniorátu som sa zúčastnil otváracích
služieb Božích z príležitosti IV. Evanjelických cirkevných dní, ktoré sa konali v Spišskej
Novej Vsi, kde som privítal domácich i zahraničných hostí. Keďže večerný program bol
v réžii Tatranského seniorátu, tento program som moderoval.
Spišská Nová Ves – v rámci IV. Evanjelických cirkevných dní som poslúžil liturgiou na
slávnostných službách Božích, ktoré boli vysielané v priamom prenoste RTVS
a popoludní som pripravil diskusné fórum o Chátrajúcich kostoloch ECAV.
Bratislava – zasadnutie generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku k vyhláseniu
signatátrov k aktuálnej situácii v ECAV.
Kežmarok – stretnutie s novou riaditeľkou Gymnázia P. O. Hviezdoslava Mgr. Danielou
Mihokovou ohľadom stavu budovy a ďalších opráv.
Vyšné Ružbachy – stretnutie s Ing. Františkom Šťastným a príprava prezentácie knihy
v Toporci a následne v Kežmarku.
Batizovce – zasadnutie presbyterstva Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Batizovce
ohľadom umiestnenia pamätnej tabule na budove fary bývalému farárovi Ondrejovi
Šimekovi.
Spišská Belá – preberanie úradu od brata farára Mgr. Martina Fečku a odovzdanie
menovanému administrátorovi CZ Mgr. Jánovi Matisovi.
Spišská Belá – zasadnutie zborového presbyterstva CZ ECAV na Slovensku Spišská
Belá ohľadom uprázdnenia cirkevného zboru po odchode brata farára Martina Fečku do
CZ ECAV na Slovensku Giraltovce.
Liptovská Kokava a Pribylina – spoločne s bratom farárom Miroslavom Erdingerom sme
na 8. nedeľu po Sv. Trojici poslúžili v Cirkevných zboroch ECAV na Slovensku
Liptovská Kokava a Pribylina.
Toporec – služby Božie pri príležitosti uvedenia knihy od Ing. Františka Šťastného:
Opustené kostoly Horného Spiša.
Vrbov – stretnutie s vedením Základnej školy vo Vrbove ohľadom vyučovania
náboženskej výchovy.
Prešov – zasadnutie dištriktuálneho presbyterstva ECAV na Slovensku.
Spišská Belá – vykonal som bohoslužby
Spišská Nová Ves – zasadnutie Ústredného organizačného výboru na prípravu IV.
evanjelických cirkevných dní, ktoré sa konali v Spišskej Novej Vsi – hodnotenie
priebehu celého podujatia.
Krížová Ves – vykonal som služby Božie vzhľadom na to, že brat farár Ján Matis bol po
infarkte hospitalizovaný v nemocnici.
Kežmarok – stretnutie riaditeľkou Gymnázia P. O. Hviezdoslava Mgr. Danielou
Mihokovou ohľadom situácie na gymnáziu, nutných opráv a výške nájmu.
Mengusovce – Deň Tatranského seniorátu, na ktorom som poslúžil záverečným
zamyslením na text z listu apoštola Pavla Rímskym 12,4-8.
Liptovský Mikuláš – zasadnutie predstavenstva a. s. Tranoscius
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Krížová Ves – vykonal som služby Božie vzhľadom na to, že administrátor CZ Ján
Matis bol PN.
Žilina – zúčastnil som sa jednania s PhDr. Igorom Zmetákom, PhD. ohľadom
spracovávania levočskej historickej knižnice a dokončenia projektu digitalizácie.
Bratislava – zúčastnil som sa zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV na
Slovensku.
Štrba – zúčastnil som sa slávnostných služieb Božích pri príležitosti 230. výročia
pamiatky posvätenia kostola, na ktorých som domácich pozdravil krátkym príhovorom.
Spišská Belá – viedol som volebný konvent na uprázdnené miesto zborového farára
Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Spišská Belá. Okrem toho v cirkevnom zbore
som v danú nedeľu vykonal aj služby Božie.
Kežmarok - zasadnutie kultúrnej komisie mesta
Červený Kláštor – zúčastnil som sa na slávnostných službách Božích pri 85. výročí
smrti Václava Vranyho, ktorému na obecnom úrade bola odhalená pamätná tabuľa.
Liptovský Mikuláš – ako člen predstavenstva a. s. Tranoscius som sa zúčastnil
stretnutia evanjelických umelcov pod názvom: V jednom duchu, kde som predstavil
koncepciu literárno-speváckej súťaže: Tranovského Mikuláš.
Gánovce – zúčastnil som sa slávnostných služieb Božích na ktorých som posvätil novú
krstiteľnicu a kostolné lavice.
Levoča – zúčastnil som sa zasadnutia Hospodárskeho výboru CZ ECAV na Slovensku
Levoča.
Slovenská Ves – zúčastnil som sa služieb Božích v CZ Slovenská Ves pri príležitosti
životného jubilea 60. rokov sestry farárky Ľubice Sobanskej. Pri tejto príležitosti som
poslúžil zvesťou slova Božieho.
Predná hora – zúčastnil som sa 11. dištriktuálnej pastorálnej konferencie duchovných
východného dištriktu, ktorej téma bola: Uviaznutí v pavučine závislostí.
Liptovský Mikuláš – zasadnutie predstavenstva a. s. Tranoscius
Spišská Nová Ves – zasadnutie kandidačného presbyterstva Cirkevného zboru ECAV
na Slovensku Spišská Nová Ves pri voľbe dozorcu CZ.
Kežmarok – stretnutie s novým primátorom mesta Kežmarok PhDr. Jánom Ferenčákom
ohľadom zotrvania Gymnázia P. O. Hviezdoslava v gymnaziálnej budove.
Prešov – prerokovanie bodov generálneho presbyterstva
Prešov – zasadnutie dištriktuálneho presbyterstva Východného dištriktu ECAV na
Slovensku.
Kežmarok – zúčastnil som sa zasadnutia Rady školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava
ohľadom situácie zotrvania školy v gymnaziálnej budove a riešenia problémov s tým
spojených.
Zvolen – zúčastnil som sa porady seniorov so Zborom biskupov, na ktorej sme sa
zaoberali dôležitými otázkami v ECAV.
Zvolen – zúčastnil som sa zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku,
ktoré sa konalo na Biskupskom úrade Západného dištriktu.
Kežmarok – zúčastnil som sa zasadnutia Pedagogickej rady Gymnázia P. O.
Hviezdoslava ohľadom negatívnej mediálnej kampane, ktorú za posledné mesiace
rozprúdilo vedenie školy vo vzťahu k CZ.
Spišská Belá – preberanie úradu od administrátora CZ Jána Matisa a odovzdanie úradu
novozvolenej sestre farárke Mgr. Eve Germanovej, PhD.
Ľubica – zúčastnil som sa bohoslužieb pri príležitosti zvolenia nového starostu obce
Ing. Jána Kapolku a poslancov obecného zastupiteľstva, kde som sa im v krátkosti
prihovoril za Evanjelickú cirkev. Rovnako urobili predstavitelia všetkých štyroch cirkví
zastúpených na území obce Ľubica.
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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, aj 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 potom spolu modlíme (len ten, kto chce) za naše aktuálne záležitosti, ale aj za celý náš zbor
a cirkev. Je nám tu veľmi dobre, lebo sa máme radi a snažíme sa navzájom si pomáhať, ak treba.
Potešíme sa, keby prišli aj ďalší. Srdečne pozývame.
Väčšinou sa dva až trikrát do roka stretávame aj na seniorátnom stretnutí Modlitebného
spoločenstva. V minulom roku to bolo v Poprade, Iliašovciach a v Spišskej Novej Vsi.
Raz do roka sa môžeme stretnúť aj na celoslovenskej konferencii, ktorá býva okolo Veľkej noci
– striedavo na východe a na západe Slovenska. V roku 2014 to bolo v Martine a hovorili sme si tam
o vzťahoch medzi generáciami. Rozprával nám o tom predovšetkým brat biskup Východného dištriktu
Slavomír Sabol a pracovníčka Biblickej školy Natália Kacianová.
Teším sa tiež, že sa každú nedeľu ráno pred bohoslužbami o 8.15 (ako to máme stále v
oznamoch) stretávame ku modlitbám v lýceu. Väčšinou sa stretávame u nás vo vydavateľstve.
Prečítame si len z Božieho Slova text podľa Tesnej brány a jeho výklad, a potom sa modlíme za
aktuálne záležitosti v zbore, prípadne v našich rodinách. 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
Uplynulý rok pri vydávaní Zborového listu bol pre mňa osobne veľmi zvláštny. Pravdepodobne si
každý všimol, že vyšiel iba dvakrát: na Pamiatku reformácie a na Vianoce, no však s väčším obsahom – 84
strán. Ak by som bral vydanie Zborového listu na počet strán, tak ponuka bola bohatšia, ako keď ho
vydávame trikrát do roka. Túto skutočnosť nepodotýkam preto, aby som ospravedlnil, že zo zaužívaných
troch vydaní sa minulý rok podarilo Zborový list vydať iba dvakrát. Vzhľadom na to, že do Zborového listu
prispievam ako zborový farár najviac a posledné strany sú venované kronike cirkevného zboru, ktorá je dosť
obsiahla, tak do značnej miery stojí a padá celé vydanie na mojej osobe.
Ak som podotkol, že minulý rok bol pre mňa zvláštny pri vydávaní Zborového listu, tak zvláštny bol
v tom, že redakčná rada sa stretla k vydaniu veľkonočného Zborového listu a nepodarilo sa nám ho vydať a
to z viacerých príčin – hlavne z mojej zaneprázdnenosti, ktorá vyplývala z titulu funkcie seniora Tatranského
seniorátu a diania v cirkvi vo vzťahu k mojej osobe, ktoré bolo publikované v reformačnom zborovom liste.
Potom sme si povedali, že ho vydáme na Svätodušné sviatky. Ani to sa nám nepodarilo. Opäť prichádzali do
života také veci, že som si nedokázal urobiť na to čas a zborový list sa dostával na druhú koľaj. Nakoniec
som povedal, že cez prázdniny popracujem na tom, a vydáme ho začiatkom školského roka. Prázdniny
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ubehli, pripravovali sme rôzne akcie a ani vtedy sa nepodarilo vydať Zborový list. A to som už vedel, že tohto
roku nevyjde trikrát, ale len dvakrát. Aj pri zostavovaní vianočného Zborového listu som zrušil plánovanú
dovolenku, pretože by som to inak nestihol.
Som vďačný, že na tvorbe Zborového listu sa už niekoľko rokov podieľa redakčná rada v zložení:
Nora Baráthová, Oľga Kormanová, Mikuláš Lipták, Roman Porubän a Jaroslav Šleboda (grafická úprava).
V Zborovom liste nachádzate pravidelné rubriky ako je: Povedali o...., Slovom i obrazom (kronika cirkevného
zboru), Z internetu a posledná strana obálky patrí niektorému kostolu v Tatranskom senioráte s jeho
stručnou históriou. Okrem toho nás pravidelne Zborový list oboznamuje s históriou cirkevného zboru
a významnými osobnosťami, ktoré v ňom pôsobili. Tohto roku sme zaviedli novú rubriku: Správy
z kresťanského sveta, v ktorej sa snažíme priblížiť život kresťanov v krajinách, o ktorých málo vieme a neraz
kresťanstvo tam prichádza do stretu s inými náboženstvami – hlavne s islamom. Naplniť zmysluplným
obsahom 168 strán, na ktorých vyšiel v minulom roku Zborový list, dá človeku poriadne zabrať a nie je to
jednoduché. Určite by sme privítali príspevky od vás – cirkevníkov, ak ste niečo pekné videli a prežili –
trebárs i na bohoslužbách, mimo náš cirkevný zbor, čo vás oslovilo, aby ste sa s tým s nami podelili, a tak
zároveň niekoho aj povzbudili.
V mene cirkevného zboru srdečne ďakujem všetkým, ktorí doposiaľ spolupracovali na vydávaní
Zborového listu. Nie je to práca jednoduchá a pri jeho finalizovaní a posledných korektúrach neraz hektická,
či priam infarktová, keď cez noc je potrebné prečítať, opraviť, opravy vpísať, aby ráno mohol ísť Zborový list
do tlače. Nech Pán Boh i naďalej všetkých prispievateľov terajších i potencionálnych napĺňa múdrosťou
a mnohými nápadmi, ako vylepšiť obsah Zborového listu, aby bol požehnaním pre život cirkevného zboru
e) Cirkevná tlač
C cirkevnom zbore sa odoberá nasledovná cirkevná tlač:
1. Evanjelický posol spod Tatier – do zboru prichádza v počte 3 ks. Jeden kus sa archivuje v archíve
cirkevného zboru. 2 kusy sú predajné pri východe z kostola po nedeľných bohoslužbách. Z pôvodných 5
kusov sme museli zredukovať odber na dva kusy. Aj to v poslednej dobe zostávajú niektoré čísla nepredané.
2. Cirkevné listy – z Tranoscia a. s. ich dostávame v počte 6 kusov na farský úrad. Jeden kus sa archivuje
v archíve cirkevného zboru. Z piatich kusov sa maximálne predajú 1-2 kusy.
3. Evanjelický východ – ten do cirkevného zboru prichádza priamo na predplatiteľov, ktorí si ho vyzdvihnú pri
východe z kostola. Jeden kus sa archivuje v archíve cirkevného zboru.
4. Cestou svetla – prichádza priamo na mená predplatiteľov, ktorí si ho vyzdvihnú v kostole na
bohoslužbách. Okrem toho 10 ks. prichádza aj na voľný predaj. Žiaľ, ani o tento časopis nie je záujem.
5. Dúha – cirkevný zbor odoberá jeden kus, ktorý je k dispozícii na farskom úrade, potom sa archivuje.
6. Rozmer - cirkevný zbor odoberá jeden kus, ktorý je k dispozícii na farskom úrade, potom sa archivuje.
f) www stránka (www.ecavkk.sk)
Počas celého roka 2013 bola v prevádzke webová stránka cirkevného zboru, o ktorú sa staral
Miroslav Božek, za čo mu srdečne ďakujem. Stránka je podľa mojich časových možností pravidelne
aktualizovaná, kde si môžete prečítať rôzne oznamy k pripravovaným podujatiam i duchovným aktivitám. Je
pravdou, že niekedy sa stane, že nejaký čas tam visia staré oznamy, preto som napísal, že je aktualizovaná
podľa mojich časových možností. Bol by som rád, keby sa našiel v cirkevnom zbore dobrovoľník, ktorý by
spracovával oznamy, pripravoval fotografie z akcií a iné aktuálne záležitosti, ktoré zaberú veľa času, a takto
pripravené veci poskytol správcovi webovej stránky k umiestneniu na web.
Webová stránka cirkevného zboru má slúžiť na jednej strane pre nás domácich, kde si nájdeme
aktuálne podujatia cirkevného zboru, rozpis bohoslužieb, Zborový list, kázne či rôzne fotografie z podujatí,
ale zároveň táto stránka slúži aj pre širokú verejnosť, ako zdroj informácií o histórii Cirkevného zboru ECAV
na Slovensku Kežmarok, histórie jednotlivých kultúrnych pamiatok vo vlastníctve cirkevného zboru
s časovým rozpisom, kedy je ich možné navštíviť. To znamená, že webová stránka slúži aj pre turistov,
cestovné kancelárie, ale zároveň i pre našich obchodných partnerov.
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V uplynulom roku sme zaznamenali 13 155 prístupov, čo je o 3 288 prístupov viacej ako v roku 2013
(Stav počítadla k 31. decembru 2014: 65.318 prístupov). V priemere na deň to predstavuje, že na našu
stránku si kliklo 36 ľudí, čo je o 9 ľudí viacej ako v roku 2013.
V dnešnom svete informačných technológií, keď človek ustavične pracuje s internetovými
informáciami, je to veľký priestor, aby sme vyplávali na hlbinu a spustili siete. Internet je jedna z misijných
príležitostí, ako sa dá dnes osloviť moderný človek. Potrebné je len porozmýšľať o spôsobe, ako by sa to
dalo zrealizovať. A to je výzva aj pre náš cirkevný zbor. Dokážeme využiť tento priestor? Dokážeme aj
v tomto priestore spustiť siete, aby sme ulovili stratených ľudí, a tak ich priviedli ku Kristovi? Ja si nechcem
pridávať robotu. Toto je predovšetkým výzva pre mladých ľudí, ktorých súčasťou života je internet, sociálne
siete a digitálne technológie, s ktorými dnes pracujú a cez ktoré sa dá osloviť ľudí pre Krista.
g) Cvičenie pre ženy
Ženy na svojom cvičení sa stretávajú každý utorok o 18 00 hod. Začíname krátkou modlitbou
s poďakovaním a prosbou o vedenie do ďalších dní. Cvičenia sa zúčastňuje v priemere 9 žien. Po
cvičení nám dobre padne chutný čaj, pri ktorom si vymeníme skúsenosti, navzájom poradíme či
pomôžeme riešiť rôzne problémy. Obraciam sa na všetky žienky v našom cirkevnom zbore, aby sa
nebáli a prišli si s nami zacvičiť – nebojte sa, telocvičňa je dosť veľká a určite sa zmestíme. Využime
možnosť, ktorú nám náš cirkevný zbor poskytuje.
Správu pripravila: Justína Sutorová
h) Kresťanský klub dôchodcov
Aj v roku 2014 sme sa pravidelne každú stredu o 1400 h. stretávali na našom seniorskom klube
v kuchynke lýcea. Stretnutie začíname piesňou a modlitbou. Nasleduje rozprávanie o radostiach a
starostiach, ktoré sme zažili v priebehu týždňa. Potom nastupujú hry, káva, čaj a aj nejaký koláčik na
prilepšenie. Vždy je príjemná nálada a smiech medzi nami tiež nechýba. Pozývame všetkých seniorov
medzi nás. Ak nás bude viac, bude nám veselšie.
Správu pripravila: Božena Ferencová
i) Spevokol
Zborový spevokol sa v roku 2014 stretával pravidelne každú stredu o 1800 h v auditóriu lýcea
pod vedením brata farára Romana Porubäna okrem letných prázdnin. Skúšky začínajú krátkym
zamyslením nad Božím slovom a modlitbou, ktorú si pravidelne pripravujú Mikuláš Lipták, či niektorí
členovia zborového spevokolu (E. Chritz, E. Ciriaková, E. Bachleda), za čo im patrí srdečné
poďakovanie. Potom pokračujeme hlasovou rozcvičkou, opakovaním starých a nácvikom nových piesní.
V tomto roku nám pribudli traja noví členovia zborového spevokolu. Do sopránu prišla sestra Otília
Laskovská, do tenoru brat Ján Pieger zo Spišskej Belej a do basu brat Jozef Gemza zo Spišskej Belej.
Počas roka svoju prácu spevokol prezentoval 23 vystúpeniami, čo sú o tri vystúpenia viacej ako
v roku 2013. Veľmi pekným podujatím, ktorého sa zúčastnil náš zborový spevokol, boli VI. evanjelické
cirkevné dni v Spišskej Novej Vsi a Stretnutie kresťanov strednej a východnej Európy vo poľskom meste
Vroclav, kde sme ako spevokol reprezentovali Východný dištrikt ECAV na Slovensku. Pri tejto
príležitosti si dal zborový spevokol ušiť jednotné oblečenie.
Počet aktívnych členov spevokolu sa v tomto roku zastabilizoval, no i napriek tomu stále
potrebujeme posilniť soprán – vyšší ženský hlas, na ktorom je postavená hlavná melódia celej skladby –
chorálu. Touto cestou by som opäť chcel apelovať na ženy, ktoré vedia o sebe, že dobre spievajú, aby
sa nehanbili a prišli medzi nás, a tak boli dobrou pomocou v službe, ktorú koná zborový spevokol
v cirkevnom zbore, ale aj mimo neho.
Všetkým členom spevokolu patria úprimné slová vďaky za dlhoročnú službu, ktorou môžeme
prispieť k duchovnému rastu nášho spoločenstva.
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TABUĽKA

AKTIVÍT ZBOROVÉHO SPEVOKOLU

Bohoslužby v Kežmarku:
01. 01. 2014
17. 04. 2014
18. 04. 2014
20. 04. 2014
18. 05. 2014
25. 05. 2014
12. 10. 2014
31. 10. 2014
30. 12. 2014
24. 12. 2014
25. 12. 2014
31. 12. 2014

-

P o h r e b y:

Nový rok
Zelený štvrtok
Veľký piatok
Veľkonočná nedeľa
Nedeľa Cantate
Konfirmácia
Poďakovanie za úrody zeme
Pamiatka reformácie
1. nedeľa adventná
Štedrý večer
1. sviatok vianočný
Silvester

19. 02. 2014
04. 03. 2014
16. 05. 2014
26. 06. 2014
09. 08. 2014

−
−
−
−
−

Valéria Wolfová
Adolf Ciriak
Ľudovít Fassinger
Lenka Ogurčáková
Ondrej Božoň

S o b á š e:
16. 08. 2014 Rastislav Benko
Simona Semartonská

Iné príležitosti:
27. 06. 2014
05. 07. 2014
14. 09. 2014
30. 12. 2014
20. 12. 2014

-

VI. Evanjelické cirkevné dni v SNV
Stretnutie kresťanov – Vroclav, PL
Stretnutie artikulárnych zborov
Adventný duchovný koncert
Spišské Vianoce v Kežmarku

4. Práca výchovná
a) Náboženská výchova
Deti na vyučovanie náboženstva aj v minulom roku chodili do lýcea. 1. – 4. ročník sa stretával
vo štvrtok o 1500 h. a viedla ho pani učiteľka Mária Šimanská, za čo jej srdečne ďakujem. 5. a 6. ročník
sa stretával v stredu o 1430 h., a 7. , 8. a 9. ročník sa stretával v stredu o 1515 h. a Vyučovanie viedol
Roman Porubän, zborový farár.
Náboženská výchova v školskom roku 2013/2014 pre stredné školy sa po roku opäť uskutočnila
a v nej sa pokračuje aj v školskom roku 2014/2015. Vyučovanie náboženskej výchovy prebieha na
farskom úrade v utorok ráno na nultej hodine, ktorá sa začína o 700 h.
Ak som sa vyjadroval kriticky k hodinám náboženskej výchovy, tak moja kritika bola väčšinou
orientovaná na žiakov. Žiaľ, dnes sa musím vyjadriť kriticky na adresu rodičov. Je mi ľúto, že
náboženská výchova je u nich vnímaná len ako „piate koleso u voza“ s tým, že je povinnosťou žiaka
navštevovať náboženskú výchovu, ak chce, aby bol pripustený ku konfirmácii. Aj v uplynulom roku sa
stalo (dva prípady), že deti po skončení konfirmácie nepokračovali v absolvovaní náboženskej výchovy
v 9. ročníku, ale rodičia ich prihlásili na etickú výchovu.
Podobnému konaniu rodičov naozaj nerozumiem a mám pocit, že deti nevedieme ku Kristovi
a k osobnej viere v Neho, ale formalizmu – len aby dieťa malo v cirkvi po formálnej stránke všetky veci
v poriadku. Aký príklad viery takýmto spôsobom dávame deťom? Myslíme si, že deti tento rozpor
nevnímajú? Táto skutočnosť sa odzrkadľuje aj na návšteve služieb Božích. V týchto konkrétnych
prípadoch deti s rodičmi chodili pravidelne do kostola, kým to bola akási povinnosť, ktorá sa ukladá
konfirmandovi. Akonáhle ich dieťa držalo v ruke rozpomienku o konfirmácii, tak spolu s ním aj rodičia
„zamávali cirkvi“ a stretávame sa s nimi už len na veľké sviatky – Štedrý večer, Veľká noc ...
Druhá kritická pripomienka vo vzťahu k rodičom je, že veľmi radi deti ospravedlňujú z hodín
náboženskej výchovy, keď im idú kúpiť topánky, oblečenie, alebo je potrebné niečo vybaviť. Hodiny
náboženskej výchovy sú na to priam stvorené. Nechápem, že rodič má niekedy ešte tú odvahu, či
dokonca musím povedať až drzosť, že to napíše na papier a dieťa mi to prinesie ako ospravedlnenku.
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Vtedy si kladiem otázku, či si ten rodič vôbec uvedomuje, čo to robí a aké svedectvo sám o sebe
vydáva. Samozrejme, že podobné ospravedlnenky neakceptujem a sú to neospravedlnené hodiny.
Tretia kritická poznámka na adresu rodičov je, že bolo by dobré, keby občas deti skontrolovali
a viac sa zaujímali o to, čo sa dieťa učí na hodinách náboženskej výchovy, aby sa nestávalo, že ich
syna lebo dcéra chodí „poza bučky“, a doma im krásne opisuje, čo všetko sa dialo na hodine
náboženskej výchovy a pritom dva mesiace už nebol/la na vyučovaní a ten stav pokračuje ďalej aj po
upozornení rodičov. Tí sa zobudia až vtedy, keď dieťa na polroku z náboženskej výchovy prepadá a ku
tomu má zníženú známku zo správania.
Vyučovanie náboženstva v Ľubici, ktoré vedie brat farár Roman Porubän, prebieha v utorok.
Prvý stupeň navštevujú traja žiaci a preberajú učivo z učebnice určenej pre tretí ročník Chlieb z neba.
K tejto učebnici je vypracovaný aj pracovný zošit, ktorý mapuje preberané učivo. Druhý stupeň preberá
témy podľa učebnice pre 8. ročník: Život v cirkvi. K tejto učebnici máme tiež k dispozícii pracovný zošit.
Na druhom stupni sa zúčastňuje náboženskej výchovy 9 žiakov.
Hoci Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku vydala nové učebnice na náboženskú výchovu vo
vydavateľstve Tranoscius, po didaktickej a metodickej stránke sú tieto učebnice z môjho pohľadu hlavne
na prvom stupni ZŠ nie dobre spracované. Veľmi ťažko sa z nich učí v 1. ročníku ZŠ, kde v učebnici sa
nachádzajú súvislé texty a pritom dieťa nevie ešte písať a čítať. Učebnica tretieho ročníka je tak
obsahovo bohatá na text a počet strán, že ani učebnica náboženskej výchovy na strednej škole nemá
toľko textu. Za 45 minút sa jednoducho ani nedá prebrať dané učivo a automaticky musím vyberať
z učiva to, čo je dôležité a čo dôležité nie je.
b) Detské Služby Božie
Detské služby Božie (nedeľná besiedka) sa z Božej milosti v roku 2014 konali takmer každú
nedeľu podľa vopred pripraveného rozpisu okrem jednej nedele v mesiaci a letných prázdnin, a to 29krát. DSB prebiehali počas hlavných služieb Božích v zborovej miestnosti budovy lýcea. DSB počas
celého roka viedli sestry Slávka Jankurová a Eva Ciriaková. Ani tohto roku deti neboli delené do skupín.
Dôvodom je vyšší počet detí predškolského veku.
Podľa evidencie dochádzky sa DSB zúčastnilo aspoň raz v roku až 21detí. Priemerný počet
detí bol 10 (MD – 9, VD – 1), o 1 viac ako v roku 2013.
Už piaty rok sa DSB zúčastňujú aj rodičia či staré mamy tých najmenších, v priemere traja
dospelí. Ich prítomnosť je pre deti istotou a zároveň pomocou pri zvládaní rôznych manuálnych aktivít.
Tešíme sa aj z piatich súrodeneckých párov, kde spolu so staršími súrodencami prichádzajú aj ich
mladšie sestričky a bračekovia.
Hlavným cieľom, náplňou DSB je výklad biblickej lekcie – spoznávanie Pána Boha ako nášho
nebeského Otca, Záchrancu a Radcu a aplikovanie Jeho slova v každodennom živote detí. Biblická
lekcia je spojená s mnohými aktivitami (modlitby, spev, kreslenie, vystrihovanie, modelovanie, kvízy,
hry, výroba darčekových predmetov pre mamičky a babičky, nacvičovanie programu na Deň matiek a
na vianočnú besiedku).
V roku 2014 sa pri vyučovaní detí na DSB preberali témy z Novej zmluvy – príbehy zo života
Pána Ježiša (Jeho detstvo, divy, zázraky a uzdravenia) a témy týkajúce sa sviatkov cirkevného roka –
vianočné, veľkonočné a svätodušné. Pri vyučovaní detí boli použité materiály z Detskej misie,
flanelografy a biblické interaktívne DVD zo štúdia Nádej.
Na záver správy chcem vyjadriť vďaku Pánu Bohu za to, že Jeho milosť ešte stále trvá a aj
v našom CZ poskytuje možnosť rodičom či iným rodinným príslušníkom privádzať svoje deti
k počúvaniu Božieho slova a k oslave nášho Pána a Spasiteľa, ktorý miluje a prijíma všetkých, teraz
i naveky.
Správu vypracovala: Eva Ciriaková
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c) Práca s dorastom a mládežou:
Počas roku 2014 sa pravidelné sobotňajšie dorasty nekonali. Ešte pred rokom by mi pri písaní
tejto vety bolesť zvierala srdce. Dnes to však vo mne vzbudzuje radostné očakávanie toho, čo
budúcnosť prinesie. Očakávanie toho, ako bude Pán Boh konať, že to je všetko zatiaľ len neprebádané
územie, ale ak sa zmiluje, budeme raz môcť vydávať svedectvá o tom, ako veci riadil, aký je mocný
a slávny. Sú to Jeho plecia, ktoré to všetko nesú. Teším sa na ten čas. A aj na cestu za Ním. Lebo to
všetko je len a len o Ňom. Nie o našich dosiahnutých plánoch. Nie o našich víziách o úžasných
dorastoch so skvelým programom a množstvom dorastencov. Nie o možnosti poukazovať na efektívnu
službu, po ktorej vidno ovocie. Nie o čiarkach v „notese zachránených“. I keď to všetko by bolo veľmi
dobré a zo srdca si prajem, aby sa tak stalo. Ale ak pri tom zabudnem na Neho, na podstatu toho, prečo
tu sme, prečo to robíme a koho tým chceme osláviť a že On je ten, kto rozhoduje kde, kedy a ako, tak je
to celé zbytočné. Chvála Pánu Bohu za to, že i keď nemusel, dovolil, aby sa diali veci už teraz. 
Napriek tomu, že sme sa pravidelne nestretávali, predsa sa v minulom roku diali radostné
stretnutia. Hodná zmienky je určite víkendovka, ktorej sme sa s konfirmandmi zúčastnili začiatkom roka.
Bol to veľmi dobrý čas, keď sme sa mohli viac spoznávať, zažívať veselé chvíľky, ale aj spievať piesne
a počúvať o tom, ako za nás Pán Ježiš zomrel, aby sme mohli žiť s Ním, keď sa rozhodneme vložiť Mu
svoj život do rúk. Ďalšou významnou udalosťou bol výlet do Chorvátska s konfirmandmi. Bežnému
človeku to musí znieť ako oxymoron, také ojedinelé to je v bežnom svete. A rovnako jedinečný bol aj
náš pobyt tam. Bol to čas, keď sme si nielen skvele oddýchli, načerpali nových síl, ale zas sa o kúsok
posunuli bližšie k Nemu, oprášili dávno zabudnuté vzťahy, prípadne vybudovali nové s ľuďmi, s ktorými
na to doposiaľ nebola príležitosť. Bol to veľmi vzácny čas! Odvtedy sa párkrát konalo niekoľko akcií, kde
sa opekalo, súťažilo, hrali sa hry, tešili sme sa z toho, že sme spolu a plánovali sme budúce veci. Medzi
to možno zaradiť napríklad aj zborový deň, ktorého sa zúčastnilo aj niekoľko mladých členov zboru. Bol
to ozaj radostný pohľad, vidieť mladých, strednú generáciu a aj našich seniorov, ako spolu stolujú,
spievajú Bohu na chválu a počúvajú o tom, ako sa stať cirkevnou rodinou, akú si Kristus vysníval.
Podrobnejšie ste si o týchto akciách mohli prečítať v zborových listoch.
Ku koncu roka sme veľa rozmýšľali o tom, ako by sme si z dorastovej miestnosti mohli
spoločnými silami vytvoriť miesto, na ktorom bude môcť každý prejaviť svoj talent a kreativitu, kde sa
budeme cítiť dobre, lebo bude „naša“ a kde sa tak budeme radostnejšie stretávať. Tieto plány by sme
chceli začať napĺňať na jar tohto roku.
Túto správu by som chcela zakončiť prosbou a výzvou zároveň. Prosím, modlite sa za mladých
v našom zbore. Aby sa po konfirmácii hneď nevytratili, aby mali skutočný hlad po Kristovi, aby mali túžbu
stretávať sa a postupne Ho spoznávať a tiež za ľudí, ktorí by v tejto „medzere“ v zbore verne, s nadšením
a poslušne slúžili. Aby sme sa aj my mohli stať zborom, do ktorého sa ľudia hrnú, lebo je im tam veľmi
dobre. Spoločenstvom ľudí, ktorí sa napriek všetkým odlišnostiam navzájom milujú, odpúšťajú si, neustále
rastú Jemu na slávu a to všetko spôsobom, aký nám ukázal Pán Ježiš (a tým dokázal, že je to možné,
i keď to vyzerá nemožne). A aby sa toto všetko dialo zo slobodného rozhodnutia všetkých zúčastnených.
Povzbudenia sú tiež veľmi vítané. Výsledok už nechajme na Neho. 
„Lebo ako telo je jedno a má mnoho údov, ale všetky údy tvoria jedno telo, aj keď ich je mnoho:
tak aj Kristus. Veď aj my všetci v jednom Duchu sme boli pokrstení v jedno telo, či Židia alebo Gréci, či
otroci alebo slobodní; a všetci sme boli napojení jedným Duchom. A veď ani telo nie je jeden úd, ale
mnoho (údov). Tak zostavil Boh telo, že zaostalému dal väčšiu česť, aby nebol v tele rozkol, ale aby údy
navzájom rovnako sa starali o seba. A preto keď trpí jeden úd, spolu s ním trpia všetky údy; keď sa
jednému údu dostáva oslava, radujú sa s ním všetky údy. Vy (spolu) ste telo Kristovo a každý osve
(Jeho) úd (1. Kor 12,12-14. 24b-27).“
Správu pripravila: Lenka Liptáková
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5. Hospodárenie cirkevného zboru za rok 2014
Nemálo finančných prostriedkov každoročne vynaloží cirkevný zbor do zveľaďovania majetku, no
neraz sa stane, že fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú tento majetok v prenájme, si to nevedia oceniť.
Často poukazujú v akých nevhodných podmienkach sú, ako sa pre nich nič nerobí. No práve oni sú tí, ktorí
tento náš majetok v negatívnom obraze opisujú, alebo ho priamo svojim nezodpovedným prístupom
poškodzujú a devastujú. Neraz máme aj pocit, ako keby cirkevný zbor mal plniť úlohu štátu, či to už
v školstve, bytovej politike, kultúre alebo iných oblastiach. Až na svetlé výnimky, nedostane sa nám od nich
uznanie, vo vzťahu k nájmu vidia len svoje práva, no na svoje povinnosti akosi zabúdajú. Veď skúsme sa aj
v tejto správe pozrieť, koľko finančných prostriedkov vynaloží zbor v priebehu roka do opráv a zveľaďovania
majetku.
KEŽMAROK
Gymnázium
- Počas vianočných prázdnin rekonštrukciou prešli obe schodiská. Po postavení lešenia bola
odstránená stará maľovka zo stien, ktoré boli následne natreté penetračným náterom. Pomocou lepidla
a sieťky sa vyrovnali nerovnosti. Okolo okien boli urobené špalety zo styroduru a rohov so sieťkou. Na
takto pripravený podklad sa urobila vrchná omietka a hygienický náter. Po demontáži lešenia boli zo
všetkých schodiskových stupňov a podiest odstránené gumové rohy a gumená krytina. Na vyčistený
a pripravený podklad bola pomocou flexibilného lepidla uložená keramická dlažba, na rohy všetkých
stupňov schodov boli vsadené hrany z hliníkových profilov.
- Začiatkom decembra bola do výroby zadaná zákazka na výrobu oboch vstupných brán. Samotná
výmena sa uskutoční začiatkom roka, prípadne počas jarných prázdnin, po dohode s vedením školy.
Hotelová akadémia
- Koncom minulého roka sme oslovili firmu zaoberajúcu sa opravami podláh športových plôch. Tá
po obhliadke telocvične a urobení sondy zhodnotila, že rozsah prác si vyžaduje rozsiahlu opravu. Preto
navrhla, aby bol zakúpený materiál a až počas jarných prázdnin tohto roku sa začala samotná realizácia
spojená s rekonštrukciou podlahy telocvične a to kvôli nepredvídateľným veciam, či dodržaniu
technologického postupu. Po odstránení parkiet a odkrytí podkladovej plochy sa ich predpoklad potvrdil,
zistili sme, že je nutné odstrániť komplet celý podklad až po základ zeminy, nakoľko všetky drevené
podkladové trámy javili znaky hniloby. Z tohto dôvodu sme museli všetok nepotrebný materiál vyviezť
na skládku, použité bolo len kamenivo na štet. Následne sa naň uložili oceľové kari - siete a po
vyznačení nivelizácie sa plocha zaliala betónom. Po zaschnutí betónu sa urobila celoplošná izolácia
proti vlhkosti zaústená k obvodovému murivu. Na takto pripravenú plochu bol namontovaný drevený
pružný rošt s doskovým debnením, na ktorý sa uložila fólia brániaca prenikaniu prachu. Palubovka bola
urobená z dubových parkiet, ktoré sa po viacnásobnom prebrúsení zbavili prachu. Po vyznačení čiar
ihrísk a osadení kotviacich prvkov náradia na cvičenie bol povrch palubovky dvakrát natretý
ekologickým protišmykovým lakom.
Drevený kostol
- Záverečnou etapou pokračovala oprava strechy na drevenom kostole, a to konkrétne oprava
troch striešok prisadených k hlavnej stavbe, súčasťou ktorej bol aj dvojitý náter týchto častí. Z dôvodu
dodržania technologického postupu druhý náter bol urobený v tomto roku, koncom mesiaca jún.
- Pravidelná revízia zabezpečovacieho systému, požiarnej signalizácie a hasiacich prístrojov.
- Aj v tomto roku zmenou klimatických podmienok v kostole došlo k znefunkčneniu časti organa,
preto bol urobený servis a následné jeho naladenie.
Lýceum
- Pravdepodobne to boli najväčšie stavebné a rekonštrukčné práce v interiéri lýcea za posledné
obdobie. Práce súviseli najmä s výmenou okien a dokončením rekonštrukcie kotolne a systému kúrenia.
Po schválení dotácie na výmenu okien sme okamžite pristúpili k plánovaniu prác a k výberu firmy na
rekonštrukciu vykurovania. Nakoľko šlo o rozsiahlu akciu, v celej budove sme museli popresúvať
a poprikrývať skoro všetok nábytok, vitríny ako aj regály s knihami.
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V polovici júla začala výroba okien a od augusta sme začali s ich výmenou. Po vybúraní starých
okien bolo potrebné upraviť stavebné otvory okien, aby bola zachovaná svetlosť. Bola to veľmi náročná
úprava otvorov, nakoľko na väčšine pôvodných okien boli po celom obvode pieskovcové portály, ktoré
sa museli pomocou vŕtačiek a zbíjačky upraviť na potrebnú veľkosť nových okien. Do takto pripravených
otvorov boli osadené drevené euro - okná. Celkom bolo vymenených 14 kusov veľkých a 25 menších
okien. Sú to také isté okná, ktoré boli použité pri výmene okien pred piatimi rokmi zo SV strany
s výnimkou spodných okien, kde do krídel okien bolo použité lepené sklo – CONEX. Je to vrstvené sklo
skladajúce sa z dvoch tabúľ, navzájom spojených vysoko elastickou PVB fóliou. Uvedené sklo sme
použili kvôli bezpečnosti a ochrane objektu, nakoľko sa mreže nedali naspäť namontovať. Po urobení
interiérových špaliet okolo okien boli osadené drevené parapety, priestor okolo okien sa vymaľoval.
Po výmene okien sme od polovice augusta pokračovali s prácami na ústrednom vykurovaní.
Z viacerých oslovených firiem sme vybrali firmu GASCENTRUM zo Starej Ľubovne, ktorá nám navrhla
najschodnejší spôsob rekonštrukcie, ako aj vedela počas troch týždňov celú akciu zrealizovať. Aby sme
práce urýchlili, svojpomocne sme vypustili vodu zo systému, demontovali staré radiátory, ventily
a konzoly. Firma po demontáži nepotrebného rozvodu potrubia urobila nový horizontálny rozvod,
vedený väčšinou po obvode miestností na prízemí nad podlahami a cez priečky jednotlivých miestností.
Vertikálny rozvod sme ponechali pôvodný, nakoľko kvalita potrubia si nevyžadovala jeho výmenu. Po
úprave a vymaľovaní priestoru za radiátormi boli na pôvodné prípojky podľa projektu namontované
rôzne veľkosti dvoj a trojradových radiátorov značky KORÁDO s odvzdušňovacími ventilmi. Na
pripojenie boli použité ventily a termostatické hlavice značky HERZ. V kotolni bola odstránená stará
elektroinštalácia, čerpadlá, rozvod kúrenia a elektrický bojler. Nový rozvod kúrenia bol napojený cez
ventily a obehové teplovodné čerpadlo značky GRUNDFOS MAGMA 3 na nový rozdeľovač, ktorý bol
pripojený ku kotlom. Taktiež na tento rozdeľovač bol pripojený cez ventily a cirkulačné čerpadlo značky
GRUNDFUS závesný zásobník vody. Napájanie systému vykurovania vodou je cez malý zmäkčovač
vody MZV 7-14, ktorého súčasťou je ovládacia hlava s armatúrami a vodomerom. Po týchto prácach
oba poloautomatické kotly boli napojené na meranie a reguláciu, ku ktorej je napojený regulátor izbovej
teploty, vonkajší snímač teploty, snímač úniku plynu so sirénou, čerpadlá, snímač teploty vody v
zásobníku a zásuvky napájania kotlov. Nakoniec systém bol napustený vodou a po tlakovej skúške
a vyregulovaní sústavy uvedený do prevádzky. Podľa nových predpisov na otváranie dverí v kotolni
bola potreba ich vymeniť, a to z dôvodu nesprávneho smeru otvárania. Všetky vysekané otvory boli
zamurované, upravili sa poškodené omietky a natreli sa nové rozvody dvojitým náterom. Poslednou
fázou rekonštrukcie bolo všetky priestory vypratať, umyť okná a zariadenia miestností dať na pôvodné
miesto. Do niektorých miestností boli namontované látkové vertikálne žalúzie v počte 23 kusov.
Chcem sa poďakovať všetkým členom cirkevného zboru, ktorí pomáhali pri prácach spojených
s rekonštrukciou a pri upratovaní objektu.
- Pri rekonštrukcii kúrenia došlo k poškodeniu zabezpečovacieho systému, prerušeniu linky,
preto bol nevyhnutný servisný zásah.
- Na zabezpečenie lepšej tepelnej pohody v budove a zamedzenie úniku tepla na vstupe do
objektu sme sa rozhodli pre zhotovenie interiérového závetria. Koncom roka bola zadaná zákazka na
jeho výrobu. Montáž sa uskutoční v I. štvrťroku roku 2015.
- Keďže cirkevný zbor v súčasnosti disponuje už väčším množstvom inventáru, materiálu,
technickej a spisovej dokumentácie na predaj v kostoloch a v knižnici, boli sme nútení dať vyrobiť do
miestnosti na 1. poschodí (skenovne) tri kusy regálov. Vyrobené boli na mieru, nakoľko sme chceli, aby
priestor bol čo najlepšie využitý.
Nový kostol
- Revízia zabezpečovacieho systému a hasiacich prístrojov.
- Výroba a očalúnenie nových kľakadiel pre oltárom.
- Oprava a naladenie organu.
Objekt fary

28

- Pôvodná vodovodná prípojka urobená ešte z olovených rúr bola v havarijnom stave a taktiež
nemala funkčný uzáver vody do objektu, preto bola nevyhnutná jej výmena. Po vybavení potrebných
povolení v mesiaci máj sme zrealizovali jej kompletnú rekonštrukciu. Do výkopu bola uložená nová
prípojka z polyetylénu, vymenený bol aj hlavný uzáver prívodu vody pred objektom a uzáver vody pred
a za vodomerom. Po týchto prácach boli urobené zásypy výkopov, terénne úpravy, oprava časti
chodníka a uloženie dlažobných kociek v pivnici.
HUNCOVCE
Bistro
- V polovici októbra po postavení lešenia a odstránení nepotrebných konzol elektrického vedenia
začali na objekte práce súvisiace s obnovou fasády. Pôvodné omietky stien boli obložené polystyrénom
hrúbky 40 mm a po jeho ukotvení bol povrch upravený pomocou sklolaminátovej sieťky a lepidla CEMIX
115 FLIES - Špeciál. Na hrany okolo okien, hrany tvoriace profil fasády a rohov budovy boli
namontované rohové profily a soklový profil. Po penetrácii stien prípravkom KREATHERM GRUND 210
boli steny povrchovo upravené dvojfarebnou silikónovou omietkou KREMATERM PL-X a silikónovou
farbou KREMACOLOR X. Pri oprave boli oplechované fasádne prvky, namontované okenné parapety,
záveterné lišty štítu strechy a lem vyčnievajúceho múra a taktiež boli upravené časti odkvapových
žľabov a zvodov.
Kostol
- Vzdušná elektrická prípojka bola nahradená novou, vedenou v zemi. Práce realizovala VS
distribučná, ktorá aj rekonštrukciu financovala v rámci prestavby elektrickej siete v obci. Obec
zrealizovala opravu oplotenia po dopravnej nehode, a to vo vlastnej réžii.
ĽUBICA
Byty - gen. Svobodu 253/135
- Po výmene okien v minulom roku v bytovej jednotke (Mrkvová) sme tohto roku namontovali
vonkajšie plechové parapety s povrchovou úpravou lakoplast. Potom sme urobili vonkajšie špalety
okien a vchodových dverí, ako aj opravu steny po výmene prípojky elektroinštalácie.
- K vstupným dverám do bytových jednotiek (Mrkvová, Jendrušáková) boli vyrobené
a namontované kovové prístrešky so zinkovou úpravou povrchu a zastrešené lexanom. Zabráni sa tým
poškodzovaniu dverí najmä pri prudkom bočnom daždi a snežení.
- V priebehu mesiacov november a december bola zrekonštruovaná ďalšia bytová jednotka (byt
po Gnebusovi). Po vypracovaní štúdie na úpravu bytu Ing. arch. Neumannom, vypracovaní projektu
plynofikácie a vybavení súhlasu na pripojenie plynu a elektriny začali rekonštrukčné práce. Otvorili sa
debnenia podláh, v stenách a stropoch sa urobili otvory, cez ktoré boli urobené prípojky vody,
plynu, elektroinštalácie, odpadu, vývodu spalín kotla a vzduchotechniky. Po uložení prípojok celú
podlahu sme museli dať do roviny a zadebniť, nakoľko byt sa nachádza nad klenbovým podchodom,
ktorý je v spáde. Prvá miestnosť bola predelená priečkami zo sadrokartónu, vznikli dve izby, a to
vstupná chodba a WC s kotolňou. Predelením druhej miestnosti tvárnicami vznikla ďalšia izba
a kúpeľňa s WC. Po predelení miestností sa robili rozvody plynu, vody, kúrenia a elektroinštalácie
s rozvádzačom. Nasledovali opravy stien, oteplili sa stropy, urobili sa keramické obklady, dlažby
a vymaľovali sa priestory. Po týchto prácach sa montovali sanitárne prvky, kondenzačný kotol
vykurovania s ohrevom vody VICTRIX 24 TT, radiátory s termostatickými hlavicami, elektrické zásuvky,
vypínače, ventilátor potrubia a zvonček. Osadili sa nové vstupné plastové dvere so svetlíkom, ako aj
štyri interiérové dvere so zárubňami. V obytných miestnostiach boli urobené plávajúce podlahy.
- Aj schodisko k dvom bytom prešlo rekonštrukciou. Po oteplení stien a stropu povrch bol
upravený pomocou lepidla, sieťky a omietky. Vymenené boli aj vstupné dvere k schodisku. Na pôvodné
schody boli vyrobené a namontované nové drevené stupne, keďže pôvodné schodisko bolo značne
opotrebované a poškodené.
- Nakoľko už boli urobené všetky rozvody a prípojky v podchode k bytom v dome a dvorovej
časti, rozhodli sme sa pre úpravu stien a klenby. V celom podchode boli urobené nové omietky a maľba.
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Byty - gen. Svobodu 251/133
- V bytovej jednotke (Mešarová) oprava odvetrávania kuchyne, oteplenie steny bytu z chodbovej
časti kvôli zamedzeniu vzniku kondenzátu.
- Taktiež tu boli vyrobené a namontované drevené schodiskové stupne na schody z obdobných
dôvodov ako v predchádzajúcom dome.
VRBOV
Kostol
- Počas silného vetra došlo k odpadnutiu časti odvlhnutej rímsy nad vchodom z dôvodu
zatekania poza oplechovanie, ktoré sme následne opravili a zatesnili.
STRÁNE POD TATRAMI
Kostol
- Oprava piatich kusov poškodených azbestovo – cementových šablón na streche kostola.
RAKÚSY
Materská škola
- V mesiaci marec sme odstránili na objekte starý poškodený a nepotrebný komín, ktorý
ohrozoval bezpečnosť osôb. Vrchnú časť komína až po úroveň strechy sme zbúrali, dotknutú časť
strechy zadebnili, zaplechovali a plech ošetrili náterom. V mesiaci máj sme zrekonštruovali aj
poškodený kanalizačný odpad z kuchyne až po vyústenie do vonkajšej kanalizácie. Nový odpad bol
urobený z PVC rúr, zväčšili sme jeho priemer a napojili na novú kanalizáciu. Po rekonštrukcii sme urobili
zásyp výkopu, opravili podlahu v kuchyni a zamurovali vybúrané priechody cez steny a základ budovy.
VEĽKÁ LOMNICA
Kostol
- Oprava a výmena vypadnutých a poškodených sklených výplní v okenných rámoch, spolu 25
kusov.
Bytové jednotky, Tatranská ul.
- Byt č. 2. Dokončovacie práce spojené s rekonštrukciou v bytovej jednotke, výmena interiérových
dverí a montáž drevených prahov dverí.
- Začiatkom roka sme dokončili generálnu opravu strechy, dodatočne sa namontovali lapače
snehu a oplechovali sme atiku a lemy múrov.
- K plánovaným prácam na tento rok patrila aj oprava strechy hospodárskej budovy pre jej zlý
technický stav (chýbajúca krytina, zatekanie do objektu, prehnitá konštrukcia krovu, poškodené
odkvapové žľaby a zvody). Po odstránení strešnej krytiny, poškodeného vikieru a starého dreveného
schodiska boli vymenené poškodené časti krovu. Pod kontralaty bola uložená parofólia, na kontralaty
sa namontoval doskový raster a ako krytinu sme použili plechové pásy s povrchovou úpravou lakoplast.
Na presvetlenie a odvetranie strešného priestoru sme použili dva otváracie svetlíky a namiesto starých
schodov sa namontovali výsuvné schody. Taktiež sme namontovali snehové zábrany, dažďové žľaby
a zvody. Strešné podhľady boli podbité drevenými obkladovými doskami, ktoré sa pred montážou
obojstranne natreli. Práce sa realizovali v mesiaci november.
ROZPIS NÁKLADOV ZA JEDNOTLIVÉ PRÁCE:
Objekt
Gymnázium

Kežmarok

Hotelová
akadémia
Drevený
kostol

Popis vykonaných prác
Výroba dvoch vstupných dverí
Oprava oboch schodísk
Dokončenie generálnej opravy podlahy v telocvični
Náter troch striešok
Oprava organu

€
10 161,83
12 771,28
4 846,34
0,00
200,00
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Objekt

Kežmarok

Lýceum

Nový kostol
Fara

Huncovce

Bistro

Ľubica

Byty
Gen.
Svobodu

Popis vykonaných prác
Výroba a výmena okien a vnútorných parapet
Vnútorné vyspravenie špaliet okien
EZS – oprava
Meranie a regulácia kotolne
Rekonštrukcia kúrenia
Náter kúrenárskych rúr, oprava dier a vysekaných otvorov
Výroba vnútorného závetria chodby
Kľakadlá k oltáru
Oprava organu
Oprava vodovodnej prípojky
Oprava fasády
Klampiarske práce súvisiace s opravou fasády

byt Mrkvová – vonkajšie špalety okien, montáž parapetov
Montáž prístreškov k vchodom bytov Mrkvová - Jendrušáková
Nová bytová jednotka - technická dokumentácia
- voda, ústredné vykurovanie, plyn
- elektroinštalácia
135
- stavebné úpravy, zriaďovacie zariadenie
Obnova schodiska - schodiskové stupne
- výmena dvoch vstupných dverí, svetlíka dverí
Oprava prechodovej časti vstupu k bytovým jednotkám
byt Mešárová - oprava vzduchotechniky
133
- oteplenie chodbovej steny
Obnova schodiska - schodiskové stupne, podesta

€
41 707,66
2 244,72
103,44
2 019,54
19 872,97
1 050,00
4 168,36
163,00
200,00
225,54
6 606,58
1 000,80
483,67
763,00
272,50
3 775,20
1 766,77
10 097,54
954,00
1 150,00
1 364,71
122,62
120,00
1 380,00

p.Tatrami

Vrbov Stráne Rakúsy

Veľká
Lomnica

Kostol

Oprava rímsy

198,00

Kostol

Oprava strešnej krytiny

180,00

Materská
škola

Zbúranie komína, zaplechovanie otvoru
Oprava kanalizácie z kuchyne

231,60
137,55

Kostol

Oprava okenných výplní

Byty
Tatranská

č.2 Stolárske práce
Oprava strechy na hospodárskej budove
Oprava strechy bytov – oplechovanie atiky, montáž lapačov snehu

Spolu v €:

330,00
352,66
6 476,40
3 403,20
140 901,48

V cirkevnom zbore pracovali počas roka v trvalom pracovnom pomere štyria zamestnanci.
Z toho dvom pracovníkom prispel ÚPSVaR v Kežmarku finančnou čiastkou a to konkrétne
sumou 2 128,59 € na prevádzkové náklady pre zamestnanca pracujúceho na chránenom pracovisku a na
obdobie do konca novembra sumou 517,10 € na mzdu a odvody pre zamestnanca zamestnaného ako
znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 č. 5/2004 o službách zamestnanosti. Taktiež na
mzdu a odvody pre zamestnanca knižnice prispieval počas celého roka čiastkou 30-tich percent BÚ VD
Prešov a 50-tich percent GBÚ Bratislava.
Funkciu lesného hospodára počas rok vykonával Ing. Peter Patera.
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PREVÁDZKOVÉ A REŽIJNÉ NÁKLADY :
Náklady
Voda
Elektrická energia
Plyn
Telefón, internet
Inkaso
Poistenie
Služba ochrany
Požiarna ochrana
Dopravné náklady
Odvoz odpadu
Revízie
Drobné opravy
Ad. pomôcky
Mzdy
Odvody
Dane
Iné výdaje
Čistiace potreby
Stravné lístky
Známky
Poplatky za
Softvér
Spolu v €:
TECHNICKÉ

Popis
vodné a stočné
zrážková voda
všetky objekty - okrem fary
všetky objekty - okrem fary
farský úrad a fara
fara/plyn, elektrika
budov, zákonné a havarijné auta
EZS - lýceum, drevený kostol a nový kostol
PO - požiarny technik
služobné auto, cestovné, autobus
lýceum
EZS, EPS, PO, elektrorevízie, bleskozvody
auta, opravy v objektoch, prevádzkový spotrebný materiál
kancelárske potreby, toner, kopírka
pracovníkov zboru
zdravotná poisťovňa, sociálna poisťovňa
z nehnuteľností
z úrokov
vecné a bohoslužobné
príplatok zamestnávateľa 55%
poštovné, kolky
vedenie účtov
ostatné služby, školenia, RTVS
upgrade PÚ, mzdy, sk. doména, webhosting, antivírusový program

A MATERIÁLOVÉ VYBAVENIE:

NÁKLADY

Nákup
€
Schodíky - NK
19,99
PC switch - FÚ
12,52
Wifi router s prísl. - LK
43,70
Eurodip na fotky
80,00
Klopový mikrofón
169,00
Prijímač k mikrofónu, kábel
288,00
Rohože - Lýceum 12 ks
158,40
Vertikálne žalúzie 23 ks
1 386,10
Rohože - NK 2 ks
230,40
Vianočný stromček - NK 2 ks
140,00
Bezdrôtový mikr. 2 ks, prijímač, kábel
493,00
Drevené regály - 3 ks
2 628,00
Spolu náklad v €:
5 649,11
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€
2 131,20
580,14
6 337,04
7 849,84
813,05
2 441,20
2 056,71
147,36
240,04
2 000,28
122,92
1 505,65
991,45
333,40
23 909,64
8 145,71
1 699,87
17,50
162,71
211.56
1 464,27
109,35
83,84
255,69
234,93
63 845,35

PRI RÔZNYCH PRÍLEŽITOSTIACH:

Náklad
Biblická olympiáda
Návšteva spevokolu na SB - obedy
Vianočná nádielka detí
Zborový deň
Gratulačné kytice - akcie, životné jubileá
Pohostenia - koncerty, návštevy, zasadnutia
Výlet mládeže - Chorvátsko
Ubytovanie – koncertný hosť (Litva)
Veľkonočné a vianočné pozdravy
Deň detí - výlet
Sústredenie konfirmandov

€
80,80
348,80
83,30
87,86
138,10
180,09
4 591,11
66,60
60,00
120,00
562,10

Spolu náklad v €:

6 318,76

Lesné hospodárenie:

( LHC – LESNÝ HOSPODÁRSKY CELOK)

V LHC Spišská Belá - lokalite Strážky, kat. území Kežmarok bola vykonaná ťažba v dvoch
porastoch. V poraste 394 10 bolo vyťažených 276 m3 drevnej hmoty, z toho 15 m3 v samovýrobe a 20
m3 v poraste 390 10 taktiež v samovýrobe. Za ťažbu 261 m3 dreva sme zaplatili 3915,00 €. Po vytriedení
dreva podľa druhu a kategórie sme ho odpredali v celkovej sume 11593,66 €. Za drevo pripravené
v samovýrobe sme prijali 193,00 €. Po ťažbe bola uprataná haluzina v objeme 267 m3, za prácu bolo
vyplatených 557,98 €. Priaznivé podmienky v jeseni nám umožnili pripraviť porast 394 10 o výmere 2,89
ha a porast 394 30 o výmere 0,62 ha na jarné zalesňovanie. Za prípravu plôch sme zaplatili 1798,00 €.
Tieto plochy sa zalesnia v roku 2015. Na pripravených plochách v poraste 394 10 bolo vysadených
4500 ks sadeníc smreka obyčajného za sumu 1125,00 €. Za sadenice sme zaplatili 828,00 €. V
porastoch 394 10, 390 11 a 390 30 boli kultúry porastov o výmere 5,55 ha ošetrené proti burine v sume
1209,90 €. V poraste 394 20 a 394 30 boli urobené prerezávky o výmere 1,50 ha za 450,00 €. Pred
zimou boli porasty 394 30, 394 10, 390 10 a 390 20 na výmere 6,40 ha ošetrené proti obhrýzaniu
zverou, za prácu sme zaplatili 448,00 €.
V LHC Vysoké Tatry, katastrálnom území Tatranská Lomnica - lokalite Pod Fľakom,
nebola v tomto roku robená žiadna ťažba dreva. Avšak veľa práce si vyžiadali prerezávky v jednotlivých
porastoch, s týmito výmerami a jednotlivými nákladmi: 1352 B o výmere 1,13 ha v sume 372,90 €, 1408
20 o výmere 2,66 ha v sume 798,00 €, 1408 30 o výmere 1,45 ha v sume 478,50 €, 1409 o výmere 3 ha
v sume 990,00 €, 1410 A o výmere 15,34 ha v sume 4602,00 € a 1410 B o výmere 0,97 ha v sume
291,00 €. V poraste 1410 A boli aj rozčlenené linky v celkovej dĺžke 1,3 km v sume 120,00 €. V lete bolo
v poraste 1408 30 na výmer 0,97 ha urobené vyžínanie okolo mladých porastov v sume 211,46 €
a v tom istom poraste a tej istej výmere bol porast ošetrený proti obhrýzaniu zverou v sume 67,90 €.
Jednotlivé náklady na pestovateľskú a lesnú činnosť v oboch LHC boli nasledovné:
Popis položiek
- ťažba, približovanie a spracovanie dreva
- upratovanie haluziny
- prerezávky porastov
- príprava plôch na zalesňovanie
- zalesňovanie
- vyžínanie plôch
- ochrana porastov proti zveri
- nákup sadeníc
Spolu náklad:
Výnos spolu za oba LHC

Cena bez DPH v €
3 915,00
557,98
8 102,40
1 946,20
1 125,00
1 421,36
515,90
828,00
18 321,84
11 786,66

Dňa 11. novembra 2014 vykonal Okresný úrad Kežmarok – Pozemkový a lesný odbor štátny
dozor v lesoch, ktoré obhospodarujeme a to konkrétne na LHC Spišská Belá – civil. Kontrola bola
vykonaná v zmysle § 62 zákona č. 362/2005 Z. z. o lesoch, štátny dozor po piatom roku platnosti PSoL
zo zameraním na vedenie lesnej hospodárskej evidencie (LHE). Kontrola dokladov hospodárskej
evidencie bola vykonaná v kancelárii okresného úradu a kontrola stavu lesa priamo v teréne.
Predmetom kontroly boli porastové dielce 394 30, 394 20, 391 20 a 30, 390 30 a 10. Následne bol
urobený aj Záznam č. 11795/2014/KK, ktorým neboli prijaté žiadne opatrenia.
V roku 2014 z lesných pozemkov vložených na hospodárenie do Pozemkového spoločenstva družstva Ľubica bol vyplatený výnos v podiele na celkovom zisku v sume 569,18 €.
Hospodárenie na lesnom majetku v správe zboru v ťažobnej a pestovateľskej činnosti počas
roku 2015 bude pokračovať podľa LHP (lesného hospodárskeho plánu) platného od roku 2009
nasledovne:
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LHC – Spišská Belá - lokalita Strážky
ŤAŽOBNÁ ČINNOSŤ: V roku 2015 predpokladáme ťažbu dreva v poraste 394 10 v objeme 100 m3,
v poraste 392 je to 50 m3 a v poraste 393 20 m3. Nálady na ťažbu predstavujú 15 €/m3, čo predstavuje
celkom 2550,- €. Z toho predpokladaný príjem za predaj je v sume 7650,- €.
PESTOVATEĽSKÁ ČINNOSŤ:
Nákup sadeníc – drevina smrek
Zalesňovanie porastu 390 11
Vyžínanie v porastoch 394 10, 390 11, 390 30
Prerezávky v porastoch 394 30 a 391 20
Upratovanie haluziny
Ochrana proti obhrýzaniu zverou v porastoch
394 30, 394 10, 390 10, 390 20

4 000 ks
1,00 ha
5,55 ha
2,50 ha
170,00 m3
6,40 ha

Predpokladané náklady v pestovateľskej činnosti predstavujú čiastku 4575,10 €.
LHC – V. Tatry lokalita V. Tatry – Fľak
ŤAŽOBNÁ ČINNOSŤ: Predpokladaná ťažba 100 m3 drevnej hmoty (podkôrny hmyz, vietor). Náklady
na predpokladanú ťažbu 1500,- €. Predpokladaný výnos za predané drevo je v sume 5000,- €.
PESTOVATEĽSKÁ ČINNOSŤ:
Vyžínanie v poraste 1408
Upratovanie haluziny
Ochrana proti obhrýzaniu zverou v poraste 1408

1,00 ha
100 m3
1,00ha

Predpokladané náklady na pestovateľskú činnosť sú 506,- €. Predpokladaný príjem z predaja
drevnej hmoty v sume 7.500,- €. Skutočný hospodársky výsledok za oba LHC bude závislý od rozsahu
náhodnej ťažby a ceny dreva v roku 2015. Výnosy a náklady z hospodárenia na lesnom majetku
z oboch LHC sú zapracované do rozpočtu na rok 2015.
OSTATNÉ NÁKLADY:
Účel
Ofery

Gen. podporoveň, teológov, vzdelávanie, Svetový luteránsky zväz,
rómska misia, diakonia
Príspevok
Dištriktuálny príspevok
Seniorálny príspevok
CZ - Slovenská Ves – zbierka Filip
CZ - Spišské Vlachy
CZ - Spišská Nová Ves
CZ - ECAV Budapešť
CZ - Ochtiná
Cestou svetla
Lesné hospodárenie Náklady na lesnú hospodársku činnosť
Nákup kníh, predplatné časopisov, plagáty, kresťanská literatúra , knihy na vyučovanie
Propagačné materiály – letáky
Tvorba zákonných rezerv
Tvorba sociálneho fondu
Náhrada príjmu za nemoc
Odpisy nevymožiteľných pohľadávok
Odpisy hmotného majetku
Spolu náklad v €:
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€
230,00
506,22
1 212,68
1 000,00
450,00
100,00
100,00
70,00
100,00
18 321,84
4 332,63
6 221,60
1 911,28
142,64
79,15
5 849,25
3 249,00
43 876,29

Pre rok 2014 bola vypracovaná a podaná žiadosť na Ministerstvo kultúry SR z dotačného
systému, v ktorej sme žiadali finančné prostriedky na projekt opravy fasády lýcea. Tento projekt bol aj
čiastočne podporený, a to konkrétne v programe:
1. Obnovme si svoj dom - podprogram 1.2. Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového
kultúrneho dedičstva – oprava fasády lýcea, výmena okenných výplní sumou 30 000,- €.
Tento projekt sme boli povinní spolufinancovať sumou minimálne piatich percent z celkového
rozpočtu projektu.
VÝNOSY CIRKEVNÉHO ZBORU TVORILI NASLEDOVNÉ POLOŽKY:
Výnosy – Príjmy
Milodary od členov zboru
Ofery
Cirkevný príspevok (cirkevná daň)
Predaj cirkevnej literatúry
Príjem z oferníkov
Úroky z vkladov
Preplatky - (služby, ostatné)
Mimoriadne výnosy
Za zvonenie
Milodar - vstupy do kostolov
Milodary od turistov
Milodar na knižnicu - vstupy a materiály
Milodar na zborový list
Ostatné milodary
Príjem za prenájom bytov, nebytových priestorov, pôdy
Príspevok MK SR - Dotačný systém 2014
Príspevok na mzdu pracovníčky knižnice (VD + GBÚ)
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku
Príjem z lesného hospodárenia
ÚPSVaR Kežmarok
Príjem z akcií v zbore
Účastnícke poplatky pri akciách v CZ
Výnosy spolu v €:
Pohľadávky cirkevného zboru nesplatené k 31. 12. 2014:

€
8 304,27
7 904,30
5 255,00
1 716,89
1 051,38
92,96
2 479,54
1 036,78
85,00
36 724,70
1 500,00
4 577,78
41,36
1 956,15
130 235,65
30 000,00
4 613,48
1 622,87
12 355,85
2 645,69
419,94
3 445,93
258 065,52
46 743,56

za nájom a služby – vydané faktúry, ÚPSV a R Kežmarok, PHM,
Grécko katolícka cirkev Žakovce, DPH,

Záväzky cirkevného zboru nesplatené k 31. 12. 2014:

16 216,17

dodávatelia prác a služieb - došlé faktúry, nevyčerpané dovolenky zamestnancov
za rok 2014, nevyplatené mzdy za 12. mesiac 2014, odvody do SP a ZP za 12.
mesiac 2014, daňový úrad – rozdiel dane a daňového bonusu

Rozdiel pohľadávok a záväzkov k 31.12.2014:

STAV HOSPODÁRENIA ZA ROK 2014:
Celkové výnosy zboru
Celkové náklady zboru
Hospodársky výsledok

30 527,39

€
258 065,52
260 590,99
- 2 525,47
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STAV FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV K 31. 12. 2014
Pokladňa 1
Pokladňa 2
Ceniny
Bežný účet Tatra banka
Termínovaný vklad 3 - ročný
Termínovaný vklad
Garantovaná investícia
Vklad do dlhopisového fondu, 3 - ročný
Spolu financie:

€
2 074,42
1 537,90
7,20
16 790,31
20 000,00
12 072,60
20 001,11
30 261,89
102 745,43

Účtovné doklady za rok 2014 boli kontrolované dňa 30.01.2014 revíznou komisiou v zložení:
sestrami Martinou Božekovou, Ing. Vierou Hanudeľovou a Slávkou Jančuškovou. Kontrolou neboli
zistené žiadne nedostatky. Účtovníctvo a pokladňu na farskom úrade počas roka viedla sestra Anna
Štecová, druhú pokladňu viedla do konca júna sestra Erika Szabová a od septembra sestra Želmíra
Neumannová.
Zborové presbyterstvo predkladá konventu tento návrh plánovaných úloh na rok 2015:
Zdaniteľné výdaje:
Kežmarok:
Nový kostol
Základná umelecká škola
Hotelová akadémia
Gymnázium P.O.H.
Rakúsy:
V. Lomnica:
Huncovce:

Materská škola
Objekt fary
Bistro

Ľubica:

Bytové jednotky 133
Bytové jednotky 135

Les:

Kaderníctvo –Gurová
Práce podľa LHP na rok 2015

Nezdaniteľné výdaje:
Kežmarok:
Nový kostol
Lýceum

V. Lomnica:

Kostol

Tvarožná:

Kostol

- mauzóleum
- sakristia

- veža debnenie + žalúzie
- vypracovanie projektu vykurovania
- oprava alebo zhotovenie kovovej brány (vstup na
školský dvor)
- výmena okien do výšky nepreinvestovaných
zdaniteľných nákladov v roku 2015
- oprava sociálnych zariadení
- orezanie stromov
- náter strechy
- prestavba sociálnych zariadení
- úprava omietok na schodisku
- montáž vetracieho okna na schodisku
- montáž podlahovej krytiny na schodisku a podeste
- montáž podlahovej krytiny na schodisku
- výmena elektrickej prípojky k 2 bytovým jednotkám
- úprava interiéru (omietky, odvetranie priestoru)

- exteriér, fasáda (oprava), montáž odkvap. zvodov
- osekanie omietky do výšky 1 m, výrez podlahy, zásyp
výrezu kamenivom
- úprava podláh, maľovanie miestnosti
- v prípade schválenia dotácie oprava fasády,
v prípade neschválenia dotácie urobenie exter. špaliet
okolo okien
- osekanie sokla v interiéri, celoobvodový výrez dlažby
okolo sokla, zásyp výrezu kamenivom
- v prípade schválenia dotácie vypracovanie projektu
na opravu strechy
- v prípade schválenia dotácie vypracovanie projektu
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Ľubica:

Kostol

na obnovu objektu
- urobenie betónového poklopu na studňu
- orezanie stromov

Z týchto navrhovaných prác sa do výšky predloženého rozpočtu budú realizovať tie, ktoré budú
posúdené ako prioritné.
Odoslané boli tri projekty na získanie dotácie z grantového systému Ministerstva kultúry SR pre
rok 2015, a to z programu – Obnovme si svoj dom, konkrétne na:
- opravu fasády lýcea (dokončenie)
- projektovú dokumentáciu na opravu strechy kostola vo Veľkej Lomnici
- projektovú dokumentáciu na opravu kostola v Tvarožnej.
Na objektoch v správe zboru sa budú aj počas roka vykonávať pravidelné revízie vyhradených
technických zariadení prostredníctvom zmluvných partnerov, v prípade zistených nedostatkov ich
odstraňovanie.
Ďalej hospodársky výbor predkladá zborovému konventu rozpočet na rok 2015, ktorý zborové
presbyterstvo odporúča konventu na schválenie.
Správu vypracoval Ján Scholcz, kurátor a správca cirkevného majetku

6. Správa o činnosti Lyceálnej knižnice za rok 2014
Lyceálna knižnica bola nepretržite v prevádzke počas celého roka 2014. Jediným stálym
zamestnancom v knižnici zostáva naďalej p. Slavíčková. Prostredníctvom Úradu práce bola
zamestnaná počas roka do 30. novembra 2014 p. Bekešová, členka CZ. Tento pracovný projekt trval 2
roky a pracovníčka bola veľkým prínosom, keďže počas dvoch rokov mala možnosť bližšie spoznať
prácu v knižnici. Knižnica fungovala bez problémov a boli v nej vykonané tieto práce:
 Prednášky a exkurzie v slovenskom, nemeckom, anglickom a ruskom jazyku pre domácich a
zahraničných hostí a skupiny návštevníkov, vykonávala p. Slavíčková a p. Bekešová.
 Výpožičky a konzultácie bádateľov z domova i zo zahraničia, s tým spojený výber požadovanej
literatúry z knižného fondu, jej poskytnutie na prezenčné štúdium, reprografické služby – xerox,
fotenie digitálnym fotoaparátom atď., vykonávala p. Slavíčková a p. Bekešová.
 Vybavovanie korešpondencie - písomné dopyty bádateľov z domova i zo zahraničia,
prostredníctvom e-mailovej pošty, vykonávala p. Slavíčková.
 Katalogizácia darovaných kníh, vykonávala p. Slavíčková.
 Prepisovanie katalogizačných záznamov do elektronickej formy, vytlačenie a úprava do formátu
katalogizačného papierového lístka, triedenie podľa abecedy, vykonávala p. Bekešová.
 Výber a súpis tlačí 16. storočia v rozsahu približne 100 zväzkov každé 3-4 mesiace, na štúdium pre
Slovenskú národnú knižnicu v Martine, ktorá pracuje na katalógu tlačí 16. storočia. Keďže nám bolo
daný prísľub, že práce na katalógu budú pod priamou kontrolou vedúcej oddelenia, očakávala som
väčšiu výkonnosť, avšak musím skonštatovať, že opäť nastávajú prieťahy kvôli prevozu kníh atď., aj
keď z našej strany sme boli maximálne ústretoví. Všetky práce spojené s preberaním tlačí, zmluvy
o výpožičke, spätná kontrola a uloženie do fondu vykonala p. Slavíčková s pomocou p. Bekešovej.
 O čistotu a poriadok v lyceálnej knižnici, resp. v celej budove lýcea sa starala p. Bekešová, po jej
odchode sa o priestory knižnice stará p. Slavíčková, tak ako to bolo aj predtým. Všetky práce
spojené s jarným a jesenným upratovaním, umývanie okien, dverí, leštenie skiel na expozičných
vitrínach, starostlivosť o kvety a pod. vykonávala p. Bekešová a p. Slavíčková. V priebehu augusta
a septembra prebehla rekonštrukcia budovy lýcea, boli vymenené okná po zvyšných troch stranách
a takisto radiátory, resp. celé kúrenie prebehlo rekonštrukciou. Preto bolo potrebné pozakrývať
ochrannými fóliami nielen nábytok v kancelárii, ale aj knihy, vitríny, kvety, vlastne všetko, čo sa
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nachádza v priestoroch knižnice, následne to poupratovať a dať do pôvodného stavu, čo bolo
pomerne náročné, nakoľko sa to vykonávalo počas prevádzky knižnice. Chcem sa poďakovať
všetkým, ktorí boli pri týchto prácach nápomocní.
V roku 2014 nám nemecká nadácia Hermann-Niermann-Stiftung z Düsseldorftu neprispela na
reštaurovanie kníh, vzhľadom na zhoršenie finančnej situácie tejto nadácie. Avšak koncom roka 2014
nám prisľúbili opäť finančnú podporu na reštaurovanie kníh, momentálne čakáme na písomné
potvrdenie. Jednalo by sa o sumu 5200,- €. V minulom toku teda neboli reštaurované žiadne knihy.
V roku 2014 chodili študovať do prezenčnej študovne bádatelia, mnohí z nich navštívili knižnicu
viackrát. Väčšinu bádateľov tvoria študenti vysokých škôl zo Slovenska, ale chodia aj naďalej bádatelia
zo zahraničia, najmä z okolitých krajín. Bádatelia využívajú možnosť konzultácie prostredníctvom
internetu, a tak toho roku sme znova zaznamenali zvýšený počet takýchto „internetových bádateľov“,
s ktorými komunikujeme výlučne cez internet, konzultujú autorov, diela, roky, tlačiarov a pod. Ak ich
zaujme nejaké dielo, ktoré nie je zverejnené on-line na stránkach iných knižníc a nachádza sa iba
u nás, tak im takéto dielo resp. jeho určitú časť, v rámci reprografických služieb zdigitalizujeme
(upravíme do elektronickej formy) a posielame poštou, teda neprichádzame priamo do kontaktu
s bádateľom. Toto je celosvetový trend, ktorý sme zaznamenali už po minulé roky a naša knižnica nie je
v tomto smere výnimkou.
V roku 2014 sa za vstupné od návštevníkov, milodary, za predaj publikácií a rôzneho
propagačného materiálu vyzbieralo 4577,78 €, čo je lepší priemer. Väčšinu návštevníkov tvorili
organizované školské skupiny, či už stredoškoláci, vysokoškoláci alebo základné školy z celého
podtatranského regiónu, ale aj z Košíc, Prešova, Banskej Bystrice atď. Odhadujeme viac ako 3000
návštevníkov z celého sveta, pretože okrem hostí z Nemecka, Rakúska, Maďarska, Poľska, Česka sme
mali aj hostí z USA, Kanady, Anglicka, Švajčiarska, ale aj zo Srbska, Škandinávie, Austrálie, Izraela
a dokonca aj z Japonska a Dubaja. Počet návštevníkov bol nižší oproti minulým rokom, zrejme to bolo
spôsobené čiastočne aj rekonštrukciou budovy, ktorá prebehla v letných mesiacoch, ale aj poklesom
cestovného ruchu, o ktorom sa verejne diskutuje.
Prevádzka knižnice bola prispôsobená turistickej sezóne, od 1.6. do 30. 9. bolo otvorené od 8.00 do
16.30, mimo sezóny od 1.10. do 31.5. od 7.00 do 15.00, objednané skupiny aj mimo pracovnej doby a
v sobotu.
Návšteva a prehliadka lyceálnej knižnice je už tradičnou súčasťou prehliadky historických
pamiatok mesta a je tak, ako aj kostoly, v ponuke cestovných kancelárií. Lyceálna knižnica nedostáva
štátnu dotáciu, aj naďalej všetky náklady spojené s prevádzkou hradí Cirkevný zbor ECAV na
Slovensku Kežmarok, to však nijako neovplyvňuje kvalitu poskytovaných služieb, ktorá je porovnateľná
s ostatnými knižnicami na Slovensku, aj keď nemá také možnosti čerpania grantov a finančných
prostriedkov ako napr. SNK v Martine alebo UK v Bratislave. Knižnica svojou výnimočnosťou zaujme
určitú časť návštevníkov, o čom svedčia zápisy v kronike návštev a tí sa potom opätovne radi vracajú aj
so svojimi známymi.
Správu vypracovala Katarína Slavíčková, poverená riadením lyceálnej knižnice v Kežmarku
Počet evanjelikov augsburského vyznania v jednotlivých mestách a obciach patriacich pod
správu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok pri sčítaní obyvateľstva v roku 2011
Mesto, obec
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kežmarok
Veľká Lomnica
Huncovce
Mlynčeky
Stráne pod Tatrami
Rakúsy

počet
evanjelikov

674
62
23
12
11
8

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mesto, obec

počet
evanjelikov

Ľubica
Tvarožná
Vrbov
Žakovce
Vlkovce
Abrahámovce

90
2
12
11
1
6

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky – link: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=50355
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7. Štatistický prehľad o pohybe ľudnatosti v zbore za rok 2014
muži /
chlapci
1.

Krsty:

2.

Konfirmácia:
Večera Pánova:

3.

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

počas bohoslužieb v Kežmarku:
fília V. Lomnica:
fília Ľubica:
fília Stráne pod Tatrami
domov dôchodcov v KK:
stretnutia diakonie:
v domácnosti:
v nemocnici:

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

11.
Hotelová akadémia:
Gymnázium P.O.Hviezdoslava:
SOU poľnohospodárske:
Základná škola Vrbov
Základná škola Ľubica
I. stupeň:
II.stupeň:

12.

Počet členov cirk. zboru:
Priemerná účasť na SB:

13.

ženy /
dievčatá

Spolu
2014
18

Spolu
2013
20

Spolu
2012
17

14

4

3/11

0/4

0/5
396

1/3
750

9
1146

5
1228

8
1180

298
18
55
5
14
5
0
1

534
43
110
4
22
35
0
2

832
61
165
9
36
40
2
3

893
41
198
8
45
37
2
4

755
37
307
0
36
34
10
1

3
0
1
1
1
18
53 žiakov

6
0
0
0
0
12
40 žiakov

6
0
1
0
0
12
44 žiakov

768

767

759

180

173

179

124
27
14
15

120
25
11
17

130
21
11
17

10
30
30
31
36
19

9
35
33
24
27
17

10
27
32
33
34
20

1 krížne
0
1
0
1
7 mužov

0
0
11 žien

1. roč. – 4 žiaci štvrtok o 1400 h
2. roč. – 5 žiaci štvrtok o 1400 h
3. roč. – 3 žiaci štvrtok o 1400 h
4. roč. – 4 žiaci štvrtok o 1400 h
5. roč. – 4 žiaci streda o 1430 h
6. roč. – 4 žiaci streda o 1430 h
7. roč. – 5 žiaci streda o 1515 h
8. roč. – 3 žiaci streda o 1515 h
9. roč. – 4 žiaci utorok o 1515 h
1 žiak
2 žiak
0 žiakov
3 žiaci
streda o 1135 h
11 žiakov
3 žiaci
utorok o 1330 h
9 žiakov
utorok o 1415 h
sčítanie ľudu v roku 2001  1064
sčítanie ľudu v roku 2011  912

Kežmarok:
Ľubica:
Veľká Lomnica:
Domov dôchodcov:

Priemerná účasť na:
14.

detské služby Božie
adventné večierne:
adventný modlitebný týždeň:
pôstne večierne:
pôstny modlitebný týždeň:
biblické hodiny pre dospelých:

Štatistický prehľad vypracoval Roman Porubän, zborový farár v Kežmarku
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