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

Výročná kňazská správa za rok 2010,

prečítaná na výročnom zborovom konvente Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok, ktorý sa konal
6. februára 2011 so začiatkom o 900 hodine v auditóriu lýcea v rámci služieb Božích pod vedením
Ernesta Chritza – zborového dozorcu a Mgr. Romana Porubäna – zborového farára

Milosť Vám a pokoj od Boha, nášho Otca a Pána Ježiša Krista. Amen.
Zjavenie Jána 3,1-6
1Anjelovi cirkevného zboru sardského napíš: Toto hovorí Ten, ktorý má sedem Božích duchov a sedem hviezd:
poznám tvoje skutky, máš meno, že žiješ, a si mŕtvy. 2Prebuď sa a posilňuj ostatky, ktoré začali odumierať, lebo tvoje skutky
som nenašiel dostatočnými pred mojím Bohom! 3Pripomeň si, čo si prijal a počul, a zachovávaj (to) i kajaj sa! Ak nebudeš
bdieť, prídem ako zlodej, a ani sa nedozvieš, v ktorú hodinu prídem na teba! 4Máš však niekoľko osôb v Sardách, ktoré si
nepoškvrnili rúcho; tí budú chodiť so mnou v bielom rúchu, lebo sú toho hodní. 5Kto zvíťazí, takto bude oblečený do bieleho
rúcha a nevymažem jeho meno z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojím Otcom a pred Jeho anjelmi. 6Kto má uši,
nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom!

Vlažná Laodikea, ktorú Pán vypľuje z úst, chladnúci Efez, ktorý opustil svoju prvú lásku,
zápasiaci Pergamon s falošným učením Mikulášencov, sužovaná Smyrna, ktorá sa nemá báť utrpenia.
To sú štyri zo siedmich cirkevných zborov, ktorým bolo adresované Ježišovo posolstvo prostredníctvom
Jánovho videnia. Nad ich zvesťou sme uvažovali na posledných štyroch výročných zborových
konventoch. Každé posolstvo bolo veľmi silným posolstvom i pre náš cirkevný zbor. Aspoň ja som ich
tak vnímal a pre mňa osobne tieto slová boli v mnohých veciach napomenutím, ale i povzbudením do
ďalšej služby, pretože som si uvedomil, ako nám Pán Boh stále dáva čas milosti na to, aby sme dali do
poriadku svoj osobný život, a tak i život cirkevného zboru. Určite by bolo dobré vrátiť sa k tomuto
zvestovanému slovu. Aj to nám bolo umožnené prostredníctvom Zborového listu, kde boli uverejnené
všetky tieto zamyslenia nad jednotlivými cirkevnými zbormi s aplikáciou pre náš cirkevný zbor.
Na dnešnom výročnom zborovom konvente máme zhodnotiť prácu v uplynulom roku 2010. No
nemalo by nám ísť len o to, aby sme to urobili štatisticky. V prvom rade by sme si mali uvedomiť, že
práca v cirkevnom zbore je priamo úmerná môjmu duchovnému rastu, môjmu záujmu o cirkevný zbor,
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pretože cirkevný zbor to nie sú imaginárni ľudia, to nie je len farár. Cirkevný zbor – to som ja, to si ty, to
sme my všetci ako Kristova rodina.
Do tejto situácie nám zaznieva piaty zo siedmich Jánových listov. Je to list odumierajúcemu
zboru sardskému. Už samotný názov je dosť pesimistický a pochmúrny, pretože hovorí o odumieraní
o akejsi smrti – prirodzene nie tej telesnej, ale duchovnej. Áno, je potrebné, aby sme si aj v Kežmarku
uvedomili túto skutočnosť a brali ju vážne ako v osobnom živote, tak i v živote našich rodín, našich detí,
ktoré duchovne umierajú všade tam, kde rodičia nežijú duchovne, kde ich nemá kto viesť k prameňu
živej vody a kde náboženstvo a konfirmačná príprava sú len formálne nutnosti. No však tento list je aj
plný nádeje, plný nového života, ktorý nám Pán Boh ponúka vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi.
Predchádzajúce listy začínali slovami uznania alebo určitej pochvaly. V tomto liste to tak nie je.
Na samom začiatku znie smutné hodnotenie, mohli by sme povedať priam prehlásenie, že cirkevný zbor
v Sardách je mŕtvy. Tento zbor síce existuje, má akúsi právnu subjektivitu, na mape cirkvi je
zaznamenaný, ale nežije. Vznáša sa nad ním len akási vôňa cintorína. Kristov život už dávno vyprchal
a zbor zostal mŕtvy. Toto nie je zbor, ktorých na Spiši nájdeme niekoľko desiatok – bez ľudí,
s opusteným a chátrajúcim kostolom. Toto je zbor, v ktorom žijú ľudia a nie je ich málo, ale mnohí z nich
sú duchovne mŕtvi. Majú aj svojho farára pozývajúceho ku pokániu, ale v záplave povinností, hluku
sveta a liberálneho myslenia sa táto výzva častokrát stráca. Zvykli si na jeho posolstvo až tak, že
nedovolia Duchu Božiemu, aby sa dotýkal ich svedomia, hoci už dávno bije na poplach.
V ktoromsi malom nemeckom meste bola kováčska dielňa. Ľudia si na dunenie kladív tak zvykli,
že ich to nerušilo ani pri spánku. Až jednu noc kladivá zmĺkli. Všetci sa prebudili a celé mesto zachvátil
nepokoj. A podobne je to aj s nami kresťanmi. Aj my sme si zvykli na Božie posolstvo, zvykli sme si na
nedeľné bohoslužby, zvykli sme si na farára, na výzvy ku pokániu, zvykli sme si na mnohé iné Božie
oslovenia a to až tak, že sa nášho svedomia skoro vôbec nedotýkajú. Uvedomme si však, že pokiaľ
znejú k nám všetky tieto výzvy, tak Boh nám stále dáva čas milosti, aby sme sa prebrali k novému
životu. Tento čas nám bol darovaný v minulom roku a opäť nám ho Pán Boh dal i tohto roku. Ak Boh
prestane k nám hovoriť, ak nastane Božie mlčanie, tak potom je už neskoro. Vďaka za všetkých, ktorí si
túto skutočnosť v cirkevnom zbore stále uvedomujú a podľa toho aj svoj život žijú a dávajú ho do služby
Bohu.
Kedysi v staroveku boli Sardy hlavným mestom lydského kráľovstva, nachádzajúceho sa na
území dnešného Turecka, kde vládol kráľ Kroisos, pokladaný za najbohatšieho človeka na celom svete.
V blízkosti mesta sa našli veľké ložiská achátu a onyxu, čo dopomohlo mestu k veľkému bohatstvu.
Jeden z týchto kameňov sfarbený do červena bol známy ako sardonyx, ktorým podľa zjavenia Jánovho
budú vyzdobené hradby nového Jeruzalema (Zj 21,20). Toto mesto zažilo veľký rozmach a slávu, po
ktorom však prišiel úpadok. Sardy pre svoje bohatstvo sa stali veľmi častým cieľom rôznych
dobyvateľov a nájazdníkov. Ale najväčší kríž ich postihol v roku 17 po Kristovi, keď ich zasiahlo
zemetrasenie, ktoré zničilo celé mesto. Rímska ríša a cisár Tibérius sa snažili pomôcť mesto obnoviť
a opäť rozvinúť klenotnícky priemysel a obchod s vlnou, čo sa im po čase aj podarilo. Ľudia mali prácu
a životná úroveň stúpala. Hospodárske oživenie a blahobyt však spôsobili duchovnú mŕtvotu.
Slovné spojenie ako „hospodársky rast“ sa v dnešnej dobe skloňuje zo všetkých strán. Na
každej úrovni by sme ho chceli dosiahnuť v čo najlepších číslach. Aký hospodársky rast dosiahol náš
cirkevný zbor v uplynulom roku, ste si mali možnosť prečítať v hospodárskej správe. Ale náš kázňový
text nás do určitej miery varuje pred hospodárskym rastom, pretože neraz býva príčinou duchovnej
mŕtvoty. Dávajme si preto v cirkevnom zbore pozor, aby nezazneli nad nami slová: „Si mŕtvy!“
Nielen slovenská spoločnosť, mesto Kežmarok ale i cirkevný zbor sa snaží o hospodárske
oživenie. Veď majetok sa nám v reštitúciách vrátil v katastrofálnom stave a nie sme ho schopní
udržiavať tak, ako by sme si to predstavovali. No však hospodárske oživenie sa nesmie diať na úkor
duchovného rastu. Všade tam, kde táto skutočnosť prevláda, znejú varovné slová: „Si mŕtvy!“ Načo
cirkvi budú opravené budovy, nádherné kostoly, ak v nich nebudú ľudia, ak v nich nebude pulzovať život
v moci Ducha Svätého. Hoci je ťažká doba a nájsť si dobrú prácu, dobré zamestnanie je niekedy priam
nemožné, uvedomme si, že hospodárske oživenie, blahobyt a rast životnej úrovne boli v minulosti
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a rovnako i dnes diablovým nástrojom. Čoraz viacej sme svedkami toho, ako tam, kde sú peniaze
a blahobyt, sa stáva človek duchovne mŕtvym – nepotrebujúcim Boha, pretože Boha vymenil za
peniaze. Apoštol Pavel na túto skutočnosť poukazuje slovami: „ Koreňom všetkého zla je zaiste
milovanie peňazí, po ktorých niektorí zatúžili, tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí.“ (1Tim
6,10)
Tento list oproti ostatným listom, ktoré píše Pán Ježiš cirkevným zborom prostredníctvom
Jánovho videnia je písaný príliš osobne. Mnohí teológovia o ňom hovoria, že je až taký osobný, že ani
nie je napísaný pre cirkevný zbor, ako skôr pre predstaviteľa tohto zboru. V tom čase na čele
cirkevného zboru v Sardách stál biskup Vitális, ktorého grécke meno bolo . Z latinského
a gréckeho prekladu toto meno znamená: Žijúci. A Pán Ježiš hovorí: „Máš meno, že žiješ, a si mŕtvy.“
Keď sa Ježiš pozerá na človeka, tak sa nepozerá iba na jeho povrch – na to, že on fyzicky žije. On vidí
hlboko do vnútra, do nášho srdca. On vidí do srdca i predstaveného cirkevného zboru v Sardách
a vytýka mu: „Máš meno, že žiješ, a si mŕtvy.“ – hoci si živý, duchovne si mŕtvy.
Toto je výzva pre všetkých predstaviteľov cirkvi – biskupov, seniorov, farárov, ale rovnako aj pre
presbyterov, dozorcov, pre všetkých tých, ktorí vedú cirkevné zbory – cirkev. Toto je výzva pre mňa,
výzva pre dozorcu i presbyterov tohto cirkevného zboru. Nedá sa vyhovárať, že ja mám len
hospodárske veci na starosti. Každý jeden z nás, ktorému ľudia dali dôveru, máme byť hlavne po
duchovnej stránke „žijúci“. Pýtajme sa preto dnes: Som žijúci alebo mŕtvy? Ježiš Kristus vidí do nášho
srdca a klamať seba samého i ľudí okolo nás nemá zmysel. Dajme si pozor na to, aby aj o nás neplatili
slová: „Máš meno, že žiješ, a si mŕtvy.“
A čo tí ostatní? Tých sa to netýka? Tieto slová sú také osobné, že sa dotýkajú každého človeka.
Niekedy sa cirkevný zbor tvári, že žije, ale pritom je mŕtvy. Vnímame kopu aktivít aspoň prostredníctvom
Kroniky zborového listu, a mnohí si možno povedia: Ako to žije v cirkevnom zbore. No však mnohí
zostávajú iba pri konštatovaní, namiesto toho, aby si položili otázku: Do akej miery prispievam k tomuto
životu ja? Do akej miery sa zúčastňujem na tomto živote? Nežije v tomto zbore len malá hŕstka ľudí?
Vďaka Bohu aj za nich. Ale nestávajú sa tieto akcie pre nich neraz bremenom, pretože skoro všade
a pri všetkom fungujú? A tu by sme si mali každý položiť otázku: Ako môžem pomôcť – nie cudziemu,
ale svojmu – svojej rodine cirkevného zboru. Nie je potrebný môj hlas v spevokole, nie je potrebná moja
ruka v diakonii, nedá sa využiť ten či onen dar v práci s deťmi, dorastom a mládežou?
Tieto otázky si človek začne úprimne klásť až vtedy, keď naštartuje svoj duchovný život
a aktívne ho aj žije. Dovtedy sú mu tieto otázky cudzie a zodpovednosť za cirkevný zbor neprirodzená.
O aký duchovný život u kresťana má ísť? Je to život, ktorý je napojený na zdroj duchovného života, na
Krista, na Jeho blízkosť, na pomoc, silu a milosť. Na obnovenie duchovného života jednotlivca sú
potrebné duchovné dary. V úvode kázňového textu sa píše, že toto nám hovorí ten, „ktorý má sedem
Božích Duchov a sedem hviezd“, sedem darov. Číslo sedem v Biblii je číslom dokonalosti a úplnosti.
A ten, ktorý nám hovorí tieto slová nie je nikto iný ako Ježiš Kristus. On nám tieto dary zo svojej lásky
a milosti dáva. Ak chceme duchovne žiť, nezostáva nám nič iné, ako sa držať Ježiša Krista v celom
svojom živote. Vtedy nebudeme mať iba meno, že sme živí, vtedy nebudeme len formálni matrikoví
kresťania, vtedy budeme skutočne duchovne živí a k tomuto životu budeme prebúdzať i ľudí okolo nás.
Ježiš Kristus nám k tomu dá dostatok sily i múdrosti.
V Sardách, ale i v Kežmarku niekoľko ľudí vedelo a vie, že toto je cesta, po ktorej máme kráčať,
aby sme neminuli cieľ. Ježiš to chváli. On chváli každého, komu ide o Jeho vec, o Jeho kráľovstvo.
Takýmto ľuďom sa dostáva krásneho zasľúbenia: „Kto zvíťazí, takto bude oblečený do bieleho rúcha
a nevymažem jeho meno z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojím Otcom a pred Jeho
anjelmi.“ To je najväčšia odmena pre tých, ktorí i v našom cirkevnom zbore pracujú, ktorým tento
cirkevný zbor nie je ľahostajný a nosia ho vo svojom srdci. A ja i touto cestou sa chcem poďakovať
všetkým, ktorí sa podieľali na práci v cirkevnom zbore minulého roku. Boh má pre vás pripravenú
odmenu – biele rúcho. No táto odmena je pripravená pre každého, kto dovolí Duchu Božiemu, aby si ho
v kežmarskom cirkevnom zbore používal ako svoj nástroj.
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List cirkevnému zboru v Sardách je plný nádeje aj preto, že tí, ktorí sú duchovne mŕtvi a ktorí
odumreli, majú možnosť návratu k Bohu. Pokiaľ nám trvá čas milosti, Pán Boh dáva každému i nám ako
spoločenstvu cirkevného zboru možnosť zobudiť sa. V jednej verzii palestínskej modlitby, ktorá je
známa ako modlitba osemnástich prosieb zaznieva: „Odpadlíkom, nech nie je daná nádej.“ To sú
strašné slová. To je zlomená palica. No Pán Boh takto nekoná, pretože čítame, že On „nalomenú trstinu
nedolomí a tlejúci knôt neuhasí.“ (Mt 12,20) Boh nám zhovieva a to nech nás napĺňa nádejou. My máme
len v pokání bdieť a modliť sa, aby skrze moc Ducha Svätého došlo k oživeniu, aby to, čo je duchovne
mŕtve, sa prebralo k životu.
Možno mnohí si dnes povedia: Tie najlepšie časy sú už za nami. Môžeme to povedať o meste
Kežmarok, ale i o našom cirkevnom zbore. Tento dnešný text nám však hovorí, že to nemusí byť
konečný stav, ktorý sa bude zhoršovať, pretože tie najlepšie časy sú ešte len pred nami, ak dovolíme
Duchu Božiemu, aby nás oživil. Dokonca ani mŕtvy zbor nie je vylúčený z nádeje, ktorú nám prináša
Boží Syn Ježiš Kristus. Áno, my sami to nezvládneme dať dokopy, tak ako to nezvládol v Sardách ani
cisár Tibérius, ktorý chcel mestu vrátiť zašlú slávu. Iba Ježiš Kristus to dokáže. On má všetky
prostriedky na obnovu a i dnes nás burcuje k bdelosti, pokániu a novému životu. Nespoliehajme sa teda
na iné zdroje obnovy, ale prosme toho, ktorý je pripravený túto obnovu v nás uskutočniť. Amen.
Modlitba:
Drahý náš nebeský Bože, ďakujeme Ti za všetku milosť a požehnanie, ktoré sme mohli prijímať
od Teba v uplynulom roku. Keď sa naň spätne pozeráme, ďakujeme aj za to, že nám odkrývaš mnohé
chyby, ktoré sme urobili a zároveň nám poukazuješ, ako ich máme odstrániť z nášho osobného života
i života spoločenstva cirkevného zboru. Ďakujeme za všetkých a všetko, čo nás budovalo a posilňovalo
našu vieru. Obnovuj nás svojím slovom i naďalej a vzbuď túžbu, aby mnohí v tomto cirkevnom zbore
zatúžili po Tvojom slove, pretože ono je pre nás prameňom života. Cez toto slovo nás naďalej obživuj,
aby náš cirkevný zbor nemal len meno, že žije, ale bol skutočne duchovne živým zborom. Ty chceš, aby
bol taký a preto Ti ďakujeme, že nám dávaš k tomu svoj čas milosti, svoje požehnanie, svojho Ducha
i svojho Syna, ktorý má moc nás meniť, aby sme jedného dňa boli oblečení do bieleho rúcha. Touto
nádejou nech sa potešujeme a v tejto nádeji s odvahou viery nech pracujeme i v novom čase milosti.
Vypočuj nás, keď k Tebe spoločne voláme:
Otče náš, ktorý si v nebesiach!
Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb
náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! I
neuvoď nás do pokušenia! Ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky.
Sláva Bohu: Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky i na veky
vekov. Amen.
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Úvod
Sardy ležiace juhovýchodne od Tyatíry, mali veľmi slávnu minulosť. No neskôr stratili význam
a akosi čoraz viacej upadali. Aj keď sa ich snažil cisár Tibérius dostať z tohto prepadliska, nikdy viacej
už nedosiahli predošlého významu a slávy. Na rozdiel od iných listov adresovaných cirkevným zborom
prostredníctvom Jánovho videnia, tomuto cirkevnému zboru je hneď na samom začiatku vyslovené
akési pokarhanie. Ono ani tak nesúviselo s momentálnym stavom zboru, ako skôr so smerom vývoja,
ktorý poukazuje na budúci duchovný úpadok až zánik.
Nechcem pripodobňovať náš cirkevný zbor k tomuto cirkevnému zboru a ani nechcem medzi
Sardami a Kežmarkom položiť znamienko rovnosti – podobnosti. No i napriek tomu tento list, ktorý bol
niekedy dávno adresovaný cirkevnému zboru do Sárd, má čo povedať cirkevnému zboru i v Kežmarku.
Predovšetkým je potrebné, aby sme pod jeho zorným uhlom videli, čo odumiera, čomu treba pomôcť,
kde treba pridať, kde je potrebné zachrániť akési ostatky našej viery, a tak prebudiť ľudí ku pokániu, cez
ktoré Duch Svätý v nás dokáže zmobilizovať naše sily tak, aby sme boli použiteľní v službe evanjelia pri
budovaní kráľovstva Božieho na tomto svete.
V mnohých veciach sa nám to určite podarilo, keď sme predovšetkým dokázali myslieť na
našich blížnych, ktorí sa nachádzali v núdzi (zbierka pre rodinu Radoslava Cingeľa, zbierka pre ľudí
postihnutých povodňami, zbierka pre diakonické stredisko: Dom na pol ceste), ale i v mnohých
misijných aktivitách, ktoré sme sami zorganizovali, či svojou účasťou podporili organizátorov podujatí
v rámci seniorátu, dištriktu či celej Evanjelickej cirkvi. Pán Ježiš prostredníctvom tohto textu nechce
poukazovať len na náš úpadok, ktorý je podľa štatistických dát zrejmý a mali by sme sa aj nad touto
skutočnosťou zamyslieť. On nám predovšetkým prináša východisko a poukazuje na nádej, ako nebyť
mŕtvym, ale živým – duchovne živým kresťanom. A toto je dôležité posolstvo tohto textu.
Rok 2010 bol v mnohých veciach náročný, plný prekvapení a zmien. Bol to aj volebný rok nielen
na štátnej úrovni (parlamentné a komunálne voľby), ale aj seniorálnej (voľby seniora a dozorcu TAS).
Mnohí z nás boli postavení pred dôležité životné rozhodnutia, pred dôležité výzvy. Podstatné je, ako
sme sa voči nim postavili. A jednu takúto výzvu nám adresuje aj Pán Ježiš Kristus v našom prečítanom
texte. Je to výzva k prebudeniu, výzva k tomu, aby sme bdeli a boli ostražití, pretože diabol prichádza
nenápadne, niekedy vcelku príjemne, častokrát okázalo i sľubne a my túto lesť neraz prehliadame
a čoraz viacej poľavujeme z Božích princípov a hodnôt. To všetko sú štrbiny, kadiaľ je zasievaný jed do
nás samých i do života cirkvi.
V tomto smere je potrebné byť nielen bdelý, ale i odvážny. Odvážny v tom smere, že dokážeme
pred svetom, pred svojím bratom a sestrou priamo poukázať na zlo, na hriech, na nerešpektovanie
Božích pravidiel, hoci nás to bude stáť krivé pohľady, obchádzanie na ulici, zazeranie či ohováranie.
Božiu pravdu chce Boh prezentovať v tomto svete cez nás a ak ju zamlčujeme, tak sa vlastne aktívne
podieľame na zlom smerovaní spoločnosti, cirkvi i cirkevného zboru. Z tohto marazmu je potrebné
prebudiť sa, činiť pokánie a obliecť sa do bieleho rúcha, do Kristovej spravodlivosti, aby sme sa my
sami stali nositeľmi hodnôt kráľovstva Božieho. Vďaka za všetkých, ktorí v tomto boji v minulom roku
obstáli, ktorí boli nápomocní v rôznych aktivitách v cirkevnom zbore, alebo priamo zodpovední za určitú
prácu. A práve ku tým sú adresované slová pozvania do ďalšej práce na vinici Pánovej, aby sa tí, čo
driemu, mohli prebudiť a aj oni mohli bohatstvo Kristovho evanjelia naplno prežívať vo svojom živote.
Ako sa nám darilo v tejto práci v cirkevnom zbore minulého roku, o tom hovoria nasledovné
riadky. Do akej miery sme sa pridŕžali pravdy, ktorú sme prijali prostredníctvom Božieho slova a do akej
miery sme sa vzdali Kristovho svetla, je obsahom tejto správy, ktorá má nám poslúžiť na poučenie
a predovšetkým na povzbudenie, aby sme výzvu zobudiť sa a výzvu ku pokániu zobrali najprv vážne my
osobne, ale i ako spoločenstvo cirkevného zboru, ako telo Kristovo.
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1. Bohoslužobný život zboru
a) Služby Božie
Pán Ježiš cirkevnému zboru v Sardách veľmi naliehavo hovorí: „Prebuď sa a posilňuj ostatky,
ktoré začali odumierať.“ (Zj 3,2) A toto je naliehavá výzva aj pre náš cirkevný zbor do jeho
bohoslužobného života. Aj my by sme sa mali prebudiť z určitej duchovnej letargie a žiaľ, musíme
povedať i z určitého pohodlia či papučovej kultúry, ktorú nám prináša doba. Prečo? Z roka na rok
zaznamenávame pokles priemernej účasti na bohoslužbách či už v Kežmarku, Ľubici alebo vo Veľkej
Lomnici, kde bohoslužby sú vykonávané pravidelne. Som presvedčený, že časté konštatovania, aká je
v kostole zima ako argument neobstoja, pretože paradoxne priemer návštevnosti na bohoslužbách nám
počas letných mesiacov vyjde buď rovnaký alebo dokonca menší ako v zime. To znamená, že problém
je potrebné hľadať niekde inde – v nás samých, v našom vzťahu k Bohu, k cirkvi a k tomuto cirkevnému
zboru.
Riešením nie sú nedeľné úteky do iných cirkevných zborov s odôvodnením, že tam je v kostole
teplejšie, čím predstaviteľov cirkevného zboru emocionálne vydierame. Z principiálneho hľadiska je
tento postoj chorý – priam nebiblický. Ak cirkevný zbor je jedným telom Kristovým, ako o tom hovorí
apoštol Pavel v 1. liste Korintským 12,12-31, tak podobné úteky sú anomáliou, ktorá určite neprispieva
k budovaniu cirkevného zboru. Mnohým sa tieto slová nebudú páčiť (na to som pripravený), no oni nie
sú farárovou averziou voči kúreniu, veď nežijeme v prvotnopospolnej spoločnosti, sú len výkrikom, aby
sme si uvedomili, že ak chceme mať určité pohodlie, tak toto pohodlie musí byť opreté o zodpovednosť
našej viery, ktorá by sa mala v tomto prípade prejaviť v obetavosti na milodaroch a oferách.
Z nášho seniorátu ku tejto záležitosti len dva malé postrehy. V dvoch cirkevných zboroch, kde
majú v kostole kúrenie, sa nekúri, pretože tej zodpovednosti viery, ktorá sa má prejaviť v obetavosti, niet
– niet z čoho zaplatiť kúrenie. A tak na bohoslužbách sedia v zime, hoci kúrenie je funkčné. Celkom
opačný prípad sa stal tohto roku v inom cirkevnom zbore, v ktorom chceli mať kúrenie, tak ako ho
chceme mať aj my. No však obetavosť na oferách a milodaroch počas inštalácie (realizácie) kúrenia
bola taká veľká, že cirkevný zbor na rezervy vôbec nemusel siahnuť. A práve toto je zodpovednosť
viery. Toto je uvedomenie si tej skutočnosti, o ktorej hovorí Pavel 1K 12,12-31. Do akej miery si to
uvedomujeme my?
Nechcem sa viacej o tejto téme rozpisovať, pretože bohoslužobný život v cirkevnom zbore
určite nestojí na kúrení. Tento život stojí a padá na našom vzťahu k Ježišovi Kristovi. Tam, kde je
duchovná mŕtvota, tak tam Pán Ježiš dáva človeku i konkrétnu radu: „Kajaj sa!“ (Zj 3,3) Hoci nič nové
nepočujeme, pokánie je jediný prostriedok obnovy duchovného života človeka, a tak aj zároveň obnovy
bohoslužobného života. Pokiaľ si človek neuvedomí potrebu svätenia Pánovho dňa, ako nás k tomu
vyzýva tretie Božie prikázanie, sme na najlepšej ceste do zatratenia.
Kresťan potrebuje spoločenstvo cirkvi, pretože bez tohto spoločenstva nemôže rásť, ale
postupne krpatie a duchovne odumiera. Potom nerozumie ani Božím veciam, Božím svedectvám, Božej
vôli. Nedeľa ako deň sviatočného odpočinku je tu aj preto, aby sme sa v tento deň „zaoberali Božím
slovom a cvičili sa v ňom“, ako hovorí Martin Luther vo svojom Veľkom katechizme. K tomu nám majú
slúžiť v cirkevnom zbore všetky bohoslužobné príležitosti. Tým, ktorí si túto skutočnosť uvedomujú, Pán
Ježiš zasľubuje: „Kto zvíťazí, takto bude oblečený do bieleho rúcha a nevymažem jeho meno z knihy
života, ale vyznám Jeho meno pred svojím Otcom a pred Jeho anjelmi.“ (Zj 3,5) Vďaka všetkým, ktorí
žijú v pokání a môžu prijať pre svoj život slová tohto zasľúbenia. Oni nech nás naďalej posilňujú vo viere
a vo svedectve medzi tými, ktorí odumierajú.
KEŽMAROK:
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Služby Božie v Kežmarku sa konali pravidelne každú nedeľu a každý cirkevný sviatok. Od
Nového roka po sviatok Petra a Pavla (29. 6. 2010) sme sa stretávali v Novom kostole, od 4. nedele po
Sv. Trojici (4. júla 2010) po 14. nedeľu po Sv. Trojici (5. 9. 2010) sme prichádzali do Dreveného
artikulárneho kostola. Touto nedeľou sme slávnostne otvorili i nový školský rok 2010/2011. Do rámca
bohoslužieb sa zapojili deti krátkym programom. Od 15. nedele po Sv. Trojici (12. 9. 2010) po koniec
občianskeho roka sme sa stretávali k počúvaniu Božieho slova v Novom kostole.
Čas bohoslužieb je pravidelný. 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 68-krát.
Počas čerpania dovolenky, mojej neprítomnosti v cirkevnom zbore a od septembra aj
seniorských povinností v Tatranskom senioráte ECAV ma dvakrát zastupoval brat farár Ján Pavlovič
a to v 3. nedeľu po Zjavení (24. 1. 2010) a v 12. nedeľu po Sv. Trojici (22. 8. 2010). Jedenkrát ma
zastupoval brat farár Michal Findra v 11. nedeľu po Sv. Trojici (15. 8. 2010) a deväťkrát ma zastupovala
sestra seniorálna kaplánka Vierka Zaťková – Pališinová, a to na Svätú Trojicu (30. 5. 2010), 2. nedeľu
po Sv. Trojici (13. 6. 2010), 3. nedeľu po Sv. Trojici (20. 6. 2010), 16. nedeľu po Sv. Trojici (19. 9. 2010),
18. nedeľu po Sv. Trojici (3. 10. 2010), 19. nedeľu po Sv. Trojici (10. 10. 2010), na Pamiatku zosnulých
(2. 11. 2010), 25. nedeľu po Sv. Trojici (21. 11. 2010) a na 2. sviatok vianočný (26. 12. 2010).
V uplynulom roku Božie slovo okrem domáceho brata farára v cirkevnom zbore zvestovali: brat
farár Miroslav Erdinger z Českobratské církve evangelické Praha – Kobylisy v 9. nedeľu po Sv. Trojici
(1. 8. 2010). Na ekumenických nemeckých službách Božích (3. 7. 2010) v rámci Karpatsko-nemeckých
dní zvesťou slova Božieho poslúžil brat farár Jozef Vereščák z Popradu-Veľkej a rímskokatolícky farár
z Vysokých tatier Doc. ThDr. Štefan Mordel. Dôstojný brat biskup VD ECAV na Slovensku Mgr.
Slavomír Sabol sa prihovoril nášmu cirkevnému zboru na inštalácii zborového farára Romana Porubäna
za seniora Tatranského seniorátu (21. novembra 2010).
Priemerná účasť na nedeľných Službách Božích v Kežmarku v roku 2010 bola 122
poslucháčov. Oproti minulému roku sa nám návštevnosť znížila o 12 poslucháčov. O to naliehavejšie
pre nás znejú slová zo Zjavenia Jánovho: „Prebuď sa a posilňuj ostatky, ktoré začali odumierať, lebo
tvoje skutky som nenašiel dostatočnými pred mojím Bohom.“ Priemerná účasť na všetkých, teda
bežných nedeľných, slávnostných a iných službách Božích v roku 2010 bola 127 poslucháčov, čo je
o 13 menej oproti roku 2009. Priemerná účasť návštevnosti služieb Božích aj s fíliami Ľubica a Veľká
Lomnica, kde sa pravidelne vykonávajú služby Božie, je 154 poslucháčov. Ak by sme mali vyjadriť
návštevnosť v percentách z prihlásených členov cirkevného zboru, ktorých evidujeme 745 k 31.
decembru minulého roka vrátane fílií, tak služieb Božích sa zúčastňuje 20,67% členov zboru.
Texty k zvesti slova Božieho som si vyberal podľa vlastného uváženia neraz reagujúc na rôzne
situácie v cirkevnom zbore, meste Kežmarok, v spoločnosti i vo svete. Na starozmluvné texty zaznela kázeň
22x, na evanjeliové 27x a na epištolické 19x. Čítané a spievané liturgické texty boli vyberané podľa
Tranovského kalendára, v ktorom na každú nedeľu je určený poriadok čítania biblických textov. Služby Božie
počas celého roka sa konali v súlade s Chrámovou agendou okrem niekoľkých výnimiek, ktoré sa uskutočnili
podľa charakteru nedele:
Nedeľa po Deviatniku (7. 2. 2010) – výročný zborový konvent za rok 2009; 4. nedeľa po Veľkej noci
– nedeľa Cantate (2. 5. 2010) – táto nedeľa bola naplnená spevom zborového spevokolu; 5. nedeľa po
Veľkej noci – nedeľa matiek, na ktorej pozdravili svoje mamy i naše deti; nedeľa po Vstúpení (16. 5. 2010),
v rámci ktorej sa uskutočnila slávnosť konfirmácie; 6. nedeľa po Sv. Trojici (11. 7. 2010) – na bohoslužbách
nás pozdravili bratia a sestry z Ameriky, ktorí na Slovensku uskutočňujú misijnú činnosť pre východnú
Európu; 8. nedeľa po Sv. Trojici (25. 7. 2010) – voľba seniora Tatranského seniorátu; 14. nedeľa po Sv.
Trojici (5. 9. 2010) – začiatok školského roka s programom detí; 20. nedeľa po Sv. Trojici (17. 10. 2010) –
Poďakovanie za úrody zeme; 21. nedeľa po Sv. Trojici (24. októbra 2010) voľba dozorcu Tatranského
seniorátu.
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Večerné pôstne a adventné Služby Božie sa konali vo štvrtok o 1800 hodine v auditóriu lýcea
s priemernou účasťou 33 ľudí, čo je o dvoch menej ako v roku 2009.
Pôstny modlitebný týždeň sa v našom cirkevnom zbore minulého roku uskutočnil v čase od 22.
do 26. 3. 2010. Témou tohto týždňa bola postava Judáša Iškariotského, jedného z dvanástich učeníkov
Pána Ježiša Krista, ktorý ho nakoniec zradil. Počas jednotlivých večerov, zamyslením nám poslúžil
domáci brat farár, sme uvažovali nad témami: Kto je Judáš, Príhovor za zúfalca, Bozk rozlúčky a zrady,
Judáš a Peter, Samovražda kolaboranta. Na moje prekvapenie sa tohto modlitebného týždňa
v priemere zúčastnilo 46 ľudí.
V adventnom modlitebnom týždni (6. – 10. 12. 2010) sme sa zamýšľali nad Abdiášovým
svedectvom. Počas piatich večerov nám na jednotlivé témy poslúžili zvesťou slova Božieho bratia farári
z Tatranského seniorátu: 1. Dve zastavenia Izraelcov na hraniciach Edómu – Roman Porubän; 2. Boh
chce určovať ľudské priority – Jozef Vereščák; 3. Úprimné nasledovanie Pána – Ján Matis; 4. Približuje
sa deň novej milosti – Ľubica Sobanská; 5. Budúce kráľovstvo otvorí len Ježiš Kristus – Viera Zaťková.
Priemerná účasť na adventnom modlitebnom týždni bola 35 poslucháčov, čo je o 4 menej ako v roku
2009.
Služby Božie v Domove dôchodcov Náruč sa konali každý druhý utorok v mesiaci s priemernou
účasťou 17 poslucháčov. Týchto služieb Božích sa zúčastňujú obyvatelia domova dôchodcov
v priemere 11 ľudí a 6 poslucháčov tvoria naše sestry zo zborovej diakonie. V rámci týchto služieb
Božích tu bola prislúžená trikrát Večera Pánova, a to v pôste, po Kajúcej nedeli a v advente. Jedenkrát
tu vykonala služby Božie sestra farárka z CZ Slovenská Ves Ľubica Sobanská.
Nemecké Služby Božie sa v našom cirkevnom zbore konali v minulom roku jedenkrát, a to pri
príležitosti karpatsko-nemeckých dní 3. júla 2010. Zvesťou slova Božieho poslúžil Mgr. Jozef Vereščák
– evanjelický farár v CZ Poprad-Veľká a rímskokatolícky farár z Vysokých Tatier Doc. ThDr. Štefan
Mordel. Tieto Služby Božie boli ekumenické.
Organovým sprievodom počas celého roka nás sprevádzali dvaja kantori: Bc. Peter Duchnický
a Mgr. art. Tomáš Lučivjanský. Osobné problémy Petra Duchnického, hľadanie seba samého
a hľadanie Boha v hluku tohto sveta nakoniec vyústili do skutočnosti, že od septembra 2010 túto službu
v cirkevnom zbore vykonával len Tomáš Lučivjanský, ktorému i touto cestou sa chcem poďakovať
a popriať mu veľa Božieho požehnania v osobnom živote i v službe kantora v našom cirkevnom zbore.
Na Petra Duchnického myslime vo svojich modlitbách, aby jeho život naplnilo svetlo Ježiša Krista, ktoré
by presvietilo všetku temnotu jeho života. Kantorskou službou pri stretnutí dôchodcov nám s láskou
poslúžila sestra PhDr. Nora Baráthová, za čo jej srdečne ďakujem.
K bohoslužobnej činnosti neodmysliteľne patrí aj služba kostolníčky, ktorú v cirkevnom zbore
vykonáva sestra Božena Ferencová. Aj táto služba je náročnou službou, hoci ju neraz berieme ako
samozrejmosť. Za túto službu sa chcem sestre Ferencovej 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 2010 sa v tejto fílii konali služby Božie pravidelne každú druhú nedeľu o 1030 h. s priemernou
účasťou 9 poslucháčov, čo je o troch menej ako v roku 2009. Na bohoslužbách sme sa spoločne stretli 24krát. Oproti roku 2009 sa tu konali bohoslužby o 2x menej.
V minulom roku v rámci Služieb Božích bola na tejto fílii prislúžená 3-krát sviatosť Večere Pánovej.
Dary milosti pri stole Pánovom prijalo 29 ľudí (5M + 24Ž). Nepokrstili sme ani jedno dieťa.
Srdečne sa chcem poďakovať manželom Wenczelovcom za kostolnícku službu. Počas
rekonštrukčných prác v rímskokatolíckom kostole, používala 4 mesiace náš kostol rímskokatolícka cirkev vo
Veľkej Lomnici. Organovým sprievodom vo Veľkej Lomnici nám poslúžili Peter Duchnický a Tomáš
Lučivjanský.
HUNCOVCE:
Služby Božie v tejto fílii sa v uplynulom roku nekonali.
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STRÁNE POD TATRAMI:
V minulom roku sa v tejto fílii konali bohoslužby šesťkrát, čo je o jedenkrát viacej ako v roku 2009,
a to: na Predpôstnu nedeľu (14. 2. 2010), na II. slávnosť veľkonočnú (5. 4. 2010), 4. nedeľu po Sv. Trojici
(27. 6. 2010), na 15. nedeľu po Sv. Trojici (12. 9. 2010), na 23. nedeľu po Sv. Trojici (7. 11. 2010) a na II.
slávnosť vianočnú (26. 12. 2010). V priemere sa týchto bohoslužieb zúčastnilo 19 ľudí. Pri organizovaní
bohoslužieb sa chcem poďakovať bratovi Wildnerovi a sestre Mrozekovej.
RAKÚSY:
Vo fílii Rakúsy sa služby Božie v minulom roku konali trikrát, a to na 2. nedeľu po Veľkej noci (18. 4.
2010), na 5. nedeľu po Sv. Trojici (4. 7. 2010) a na 23. nedeľu po Sv. Trojici (7. 11. 2010) s priemernou
účasťou 13 ľudí. Manželom Vaverčákovcom sa chcem srdečne poďakovať za udržiavanie kostola a všetko
čo s ním súvisí.
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 1630 h. Štedrovečerné bohoslužby
a Závierka občianskeho roka sa uskutočnili o 1530 h. V uplynulom roku pri počúvaní Božieho slova sme
sa v ľubickom chráme Božom stretli spolu 35- krát, čo je o 4x viac oproti roku 2009. Priemerná účasť na
Službách Božích v Ľubici bola 18 ľudí. Oproti roku 2009 sa znížila o štyroch poslucháčov.
Ako po iné roky, aj tohto roku deti, ktoré navštevujú hodiny náboženstva na Základnej škole
v Ľubici, pripravili na Štedrý večer vianočné pásmo pod vedením domáceho brata farára, ktorým
obohatili štedrovečerné bohoslužby. V rámci služieb Božích tu bola prislúžená 4x Večera Pánova, ktorej
dary milosti prijalo 102 ľudí – 25 mužov a 77 žien. Oproti minulému roku je to o 12 ľudí viacej.
Kostolnícku službu v tejto fílii vykonávajú manželia Jendrušákovci, za čo im srdečne ďakujem a prajem
im veľa trpezlivosti, múdrosti a viery, ktorá by im naďalej dávala i v ťažkých chvíľach odvahu slúžiť
tomu, ktorý je cesta, pravda i život.
Organovým sprievodom počas minulého roku tu poslúžili Peter Duchnický a Tomáš
Lučivjanský.
VRBOV:

V uplynulom roku sa tu nekonali Služby Božie.

TVAROŽNÁ:
V minulom roku sa tu nekonali Služby Božie.
ŽAKOVCE:
Služby Božie sa v tejto fílii nekonali. Na začiatku roka po vzájomnom jednaní bol kostol predaný na
základe kúpnopredajnej zmluvy a následne prevedený do vlastníctva Gréckokatolíckej cirkvi v Žakovciach na
katastrálnom úrade v Kežmarku. V kúpnopredajnej zmluve je však podotknuté, že v prípade potreby pohrebu
či iných dôležitých bohoslužobných a liturgických úkonov, bratia grékokatolíci tento kostol bezplatne
zapožičajú Evanjelickej cirkvi a. v. Na kostole bude umiestnená pamätná tabuľa, vydávajúca svedectvo
o tom, že v minulosti tento kostol postavili evanjelici a do konca roku 2009 bol ich vlastníctvom.
b) Biblické hodiny:
Na biblických hodinách sa stretávame pravidelne každý štvrtok o 1800h. okrem pôstneho
obdobia, letných prázdnin a adventu. Od roku 2010 sme pokračovali v spoznávaní vzniku a formovania
biblického Izraela. Vstúpili sme do obdobia sudcov, kde sme si podrobnejšie rozprávali o Gideonovi,
Jeftem a Samsonovi. Do tohto obdobia patrí aj kniha Rút, ktorá nás doviedla až k poslednému sudcovi,
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prorokovi a kňazovi Samuelovi, ktorý pomazal 1. izraelského kráľa Saula, a tak stál pri zrode monarchie
izraelského národa. Z kmeňového spoločenstva (12 izraelských kmeňov) sa postupne vytvára
monarchia, čo má samozrejme vplyv na duchovný život izraelského národa. Toto obdobie nie je
jednoduché pre Izrael. Nevera a vernosť národa vo vzťahu k Bohu je zasadená do príbehov o kráľovi
Saulovi, ktorý sa nakoniec odvrátil od Hospodina, a tak Samuel pomazal nového kráľa nad Izraelom
Dávida syna Izajovho, z ktorého pokolenia sa má narodiť Mesiáš.
Okrem postupného sledovania dejín izraelského národa sme si na jednej Biblickej hodine
pozreli DVD Kresťanstvo z cyklu svetové náboženstvá, ktoré pripravil známy nemecký teológ Hans
Küng. Prostredníctvom tohto DVD sme sledovali vznik a pôsobenie kresťanstva vo svete, jeho zlyhania,
ale i východiská, ktoré nám autor ponúkal. Na poslednej biblickej hodine v roku sme si opäť pozreli DVD
z cyklu: Listy z osamelého ostrova. Táto tematika je spracovaná na základe Zjavenia Jánovho, kde
prostredníctvom Jánovho videnia na ostrove Patmos Pán Ježiš adresuje sedem listov do cirkevných
zborov. Cez videofilm sme si sprítomnili list do cirkevného zboru v Efeze.
Biblické hodiny pre dospelých boli v minulom roku 23x. Priemerná účasť v roku 2010 bola 19
poslucháčov, čo je o dvoch viacej oproti roku 2009. Ako cirkev, ktorá sa hlási k odkazu Lutherovej
reformácie, mali by sme si uvedomiť, že jeden z hlavných reformačných dôrazov bol dôraz na poznanie
Písma Svätého – Biblie. Ak sa má kresťan správne orientovať v dnešnej pluralitnej spoločnosti, tak je
potrebné poznať Božie slovo a princípy, ktoré z tohto slova vychádzajú a ktoré majú byť prítomné
v našom konaní, rozhodovaní, v našom správaní i postojoch. Ako vôbec môžeme vychovávať deti
kresťanským princípom, keď z hodnôt, ktoré nám ponúka Božie slovo prostredníctvom zákona
i evanjelia, prostredníctvom Biblie, poznáme tak málo? Biblické hodiny neslúžia v cirkevnom zbore na
to, aby sme v štatistike vykázali o jednu aktivitu na viac. Oni ponúkajú možnosť poznávať tieto hodnoty,
debatovať o nich nielen na teoretickej a vedeckej úrovni, ale aj na úrovni osobných skúseností života
viery. Ak cirkevný zbor má byť živým spoločenstvom, tak biblické hodiny by sa mali stať neoddeliteľnou
súčasťou života každého člena cirkevného zboru. Preto vás i touto cestou srdečne pozývam k štúdiu tej
najvzácnejšej knihy. Do tejto situácie z nášho kázňového textu i pre nás znie: „Kto má uši, nech počuje,
čo Duch hovorí cirkevným zborom!“
c) Krst Svätý
Krst Svätý nie je ľudský výmysel. Je to Božia ustanovizeň, prostredníctvom ktorej nás Pán Boh
prijíma za svoje deti. Pred nedávnom nám poslúžil brat biskup Východného dištriktu ECAV na
Slovensku Slavomír Sabol prednáškou na Seniorálnej pastorálnej konferencii v Spišskej Novej Vsi na
tému: Sviatosti ako interakcia Boha a človeka. V diskusii položil otázku: Ako ľudia dnes vnímajú
sviatosti, na ktorú som odpovedal krátkou vetou: Ako magický úkon. Túto skutočnosť som si uvedomil
minulého roku pri jednom rozhovore s dospelým človekom, ktorý sa chcel dať pokrstiť. Krst vnímal len
ako nejaký magický úkon, po ktorom sa všetko v jeho živote má automaticky zmeniť. Áno, Krstom
Svätým táto zmena má nastať v človeku v moci Ducha Svätého, ale ona nastane iba vtedy, ak my sa
ako štep prijmeme na strome Cirkvi Ježiša Krista, ak tomuto Duchu dovolíme, aby nás menil. To
znamená, že budeme prijímať živiny z tohto stromu rešpektovaním Božej vôle. Iba vtedy môže nastať
v nás zmena a Krst Svätý sa stane na našom živote pečaťou toho, že sme vlastníctvom Boha.
Táto skutočnosť je dôležitá aj pri rodičoch, ktorí prinášajú svoje dieťa ku Krstu Svätému.
Predovšetkým oni by mali byť tou živou ratolesťou na strome cirkvi, aby tak boli dobrým príkladom
v živote viery pre svoje dieťa. Pán Boh pre nás všetko pripravil. Na ťahu sme my. Preto nám Pán Ježiš
do tejto situácie hovorí: „Pripomeň si, čo si prijal a počul a zachovávaj to a kajaj sa!“ Je skutočne
potrebné, aby si rodičia pripomínali základy viery tým, že oni sami budú žiť touto vierou v mantineloch,
ktoré nám určuje Božie slovo a že sa budú zúčastňovať na živote cirkevného zboru. Ale čo si má farár
myslieť o rodičoch, ktorí meno dieťaťa vyberajú podľa horoskopu, na ruku mu uväzujú červenú šnúrku,
ktorá ho má chrániť pre nebezpečenstvom a nad hlavou čarujú s uhlíkmi, aby sa mu z očí nestalo? Veď
títo rodičia sami nepochopili, o čom je Krst Svätý a čo sa nám dostáva prostredníctvom tejto milosti.
Prepáčte mi za ten výraz, ale sme „hlupáci“, keď sa viacej spoliehame na šnúrku, horoskop a uhlíky ako
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na Boha. A tak žiaľ, krst pre mnohých sa v dnešnej dobe stal len jedným spomedzi akýchsi magických
úkonov, ktorému dobre ani nerozumieme, a tak pre istotu dáme radšej dieťa pokrstiť.
Byť pokrstený v meno Božie, znamená byť pokrstený nie človekom, ale samotným Bohom.
I keď to vykoná ľudská ruka, je to Božie dielo. Krst nie je len obyčajná voda. Pri tejto vode zaznieva
Boží rozkaz, Božie slovo, a tak voda ktorá je posvätená týmto slovom, stáva sa Božskou vodou. Sám
Boh prostredníctvom svojho slova, ktoré sa pripája k vode, vkladá do nej svoju moc a silu. A tak táto
voda sa stáva spasiteľnou vodou.
Krst v meno Otca i Syna i Ducha Svätého je pre človeka veľký Boží dar. Kto žije bez Boha na
svete, musí sa cítiť ako stratené zrnko prachu v nekonečnom vesmíre. Celkom inak je to v živote
kresťana – pokrsteného človeka, keď si uvedomí: Je tu Boh, ktorému nie som ľahostajný. On pri
každom Krste Svätom hovorí: Toto je moje dieťa a z mojich rúk ho nikto nevytrhne. Dokonca hovorí, že
beda tomu, kto siahne na neho zvádzajúcim, deformujúcim a deštruktívnym spôsobom. Ak rodičia, ktorí
prinášajú ku Krstu Svätému svoje dieťa, žijú v tomto vedomí, tak ho neprinesú s červenou šnúrkou na
ruke, nebudú nad ním čarovať s uhlíkmi a ani mu meno nevyberú podľa horoskopu.
V uplynulom roku sme v našom cirkevnom zbore pokrstili 7 detí. Z toho boli 3 chlapci a 4
dievčatá. Oproti minulému roku, kde som ostro poukázal na skutočnosť, že viacej sme pokrstili
nemanželských detí, tohto roku zo siedmich detí boli tri deti počaté a narodené mimo manželstva. Aj
keď percentuálne je to menej ako minulého roku, napriek tomu s touto skutočnosťou nemôžeme byť
spokojní a mali by sme sa vážne zamyslieť na morálnymi princípmi života mladých kresťanov.
d) Konfirmácia
Konfirmačná slávnosť v minulom roku sa konala 16. mája 2010 na nedeľu po Vstúpení v Novom
kostole. Konfirmačnej slávnosti predchádzala ústna skúška konfirmandov, pri ktorej si konfirmandi sami
vyberali otázky, na ktoré potom odpovedali. Táto skúška sa uskutočnila v sobotu večer pred
konfirmáciou. V uplynulom roku bolo konfirmovaných 9 detí – 6 chlapcov a 3 dievčatá.
Samotnej skúške konfirmandov predchádzala ešte písomná skúška a po splnení jej podmienok
bol konfirmand pripustený k ústnej skúške alebo absolvoval opravný test. Konfirmačné vyučovanie
prebiehalo každý pondelok o 1430 h. v zborovej miestnosti a od septembra o 1500 h. Na jednotlivých
hodinách sme postupovali podľa konfirmačnej príručky: Verím a sľubujem. V rámci konfirmačnej
prípravy sme sa dvakrát zúčastnili KonfiDní, ktoré v Tatranskom senioráte organizuje Mládežnícke
centrum Ichthys vo Veľkom Slavkove.
Na konfirmačnej príprave ma však mrzí jedna skutočnosť, ako samotní rodičia obhajujú svoje
deti v tom, že nie sú pripravené na hodiny konfirmačnej výchovy, pretože deti majú toho veľa v škole.
Žiaľ, musím skonštatovať, že niektoré deti prichádzajú sústavne nepripravené na hodiny konfirmačnej
výchovy, popri tom vyrušujú a neraz sa i arogantne správajú. Kde je pôvod toho všetkého? Čo si má
človek pomyslieť, keď rodičov pozývate k spolupráci a oni nestačia zatvoriť dvere na lýceu a už sa valia
poznámky: Čo to ten farár po nich chce! Načo im to bude? Aký dorast a konfirmačné stretnutia? Žeby
boli až tak naše deti vyťažené? Tu nejde o vyťaženosť, ale o hodnoty, ktoré im máme vštepovať,
o vernosť sľubu, vysloveného pri ich Krste Svätom. A práve v tomto spočíva duchovná bieda našej
cirkvi i nášho zboru. Tým, ktorým by malo na tom najviac záležať, tak konfirmačnú prípravu berú ako
jednu z nutných a formálnych povinností. Smutné! Cirkev by asi mala v tomto smere viacej uplatňovať
disciplínu.
V tejto súvislosti si kladiem otázku: Kvôli čomu vôbec takíto rodičia posielajú deti ku
konfirmácii? Deti na to poznajú odpoveď, aby dostali honosné dary pri konfirmácii. Žiaľ, toto je čoraz
častejšia skúsenosť, na ktorú Pán Ježiš v našom texte poukazuje slovami: „máš meno, že žiješ, a si
mŕtvy.“ Formálne sa síce priznávame ku cirkvi, máme splnené aj všetky povinnosti, sem - tam sa aj
ukážeme na bohoslužbách, ale duchovne sme mŕtvi. Chcem sa však poďakovať všetkým rodičom, ktorí
ku konfirmačnej príprave svojich detí pristupujú zodpovedne a kontrolujú ich. S týmito deťmi je úplne iná
spolupráca. V tejto snahe o vštepenie kresťanských hodnôt do ich života, nech ich utvrdzuje vo viere a
posilňuje na ďalšej ceste Pánovo zasľúbenie z nášho textu: „Kto zvíťazí, takto bude oblečený do bieleho
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rúcha a nevymažem jeho meno z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojím Otcom a pred Jeho
anjelmi.“
e) Večera Pánova
Večera Pánova v cirkevnom zbore v Kežmarku spolu s fíliami sa v roku 2010 prisluhovala 24krát. V rámci Služieb Božích v Kežmarku to bolo 10-krát, mimo Služieb Božích 1-krát (Veľký Piatok). 3krát dary Večere Pánovej prijali obyvatelia Domova dôchodcov Náruč a 3-krát sa Večera Pánova
prisluhovala na stretnutí dôchodcov, ktoré organizovala ZbD CZ ECAV na Slovensku Kežmarok. Vo
Veľkej Lomnici v rámci Služieb Božích bola prislúžená Večera Pánova 3-krát a v Ľubici 4-krát
Dary milosti v roku 2010 aj s fíliami prijalo spolu 1162 hodovníkov, a to 324 mužov (o 8 menej
ako v roku 2009) a 838 žien (o 58 viac ako v roku 2009). Oproti roku 2009 je to o 50 hodovníkov viac
vrátane Ľubice a Veľkej Lomnice. Večera Pánova za posledné roky má stúpajúcu tendenciu v počte
zúčastnených komunikantov. Táto skutočnosť je potešujúca a verím, že keď pristupujeme k stolu
Pánovmu, tak si uvedomujme, čo pre nás znamenajú dary tela a krvi Kristovej.
Práve pri spovedi a Večeri Pánovej je možná obnova duchovného života jednotlivca
i cirkevného zboru, kde sa nám ponúka zmierenie s Bohom i zažitie radostného spoločenstva. Pri
spovedi máme možnosť realizovať výzvu Pána Ježiša: „Kajaj sa!“, ktorá k nám dnes tak naliehavo znela
z kázňového textu. Iba prostredníctvom pokánia môže nastať v nás zmena.
Martin Luther vo svojom Veľkom katechizme nazýva Večeru Pánovu „pokrmom duše, ktorý živý
a posilňuje nového človeka.“ Túto sviatosť ustanovil Pán Ježiš na posilnenie a pozdvihnutie našej viery.
Dennodenne sme obklopení rozličnými nástrahami, ktoré nás chcú zmiasť, oklamať a oslabiť. Ak máme
v tomto boji obstáť, tak je potrebné posilňovať nášho vnútorného človeka práve Večerou Pánovou. Kto
ho ustavične posilňuje, podobá sa rozumným pannám. A na to isté poukazuje i Pán Ježiš Kristus
slovami: „Ak nebudeš bdieť, prídem ako zlodej, a ani sa nedozvieš, v ktorú hodinu prídem na Teba!“
Nech i táto sviatosť nás udržuje v čerstvosti a pohotovosti, aby sme dokázali bojovať dobrý boj viery.

2. Pastorizácia
a) Pastorálne návštevy
Za uplynulý rok som urobil 82 pastoračných návštev v domácnostiach, o ktorých si vediem
v bohoslužobnej knihe záznamy. Oproti roku 2009 sú to o 4 návštevy viacej. Tieto návštevy sa uskutočňujú
podľa potreby. Väčšinou s rodinou sa stretávam pri pohrebe, krstoch, konfirmácii, sobášoch, životných
jubileách alebo pri rôznych rodinných príležitostiach. Naďalej sa spracováva kartotéka cirkevného zboru.
b) Zborová diakonia
V roku 2010 pracovalo v ZD osem sestier z cirkevného zboru. Navštevovali sme 9 domácností
v Kežmarku a jednu vo Veľkej Lomnici. Pri okrúhlych životných výročiach našich cirkevníkov sme
posielali blahoželania. Okrem domácností sme navštevovali aj obyvateľov Domova dôchodcov Náruč, v
ktorom žije 22 evanjelikov. V tomto objekte sa konali pravidelne jedenkrát v mesiaci Služby Božie, trikrát
s prislúžením Večere Pánovej.
Už tradične boli aj Služby Božie so spoveďou a prislúžením pre starších v popoludňajších
hodinách v lýceu- na smrtnú, kajúcu a 3. adventnú nedeľu. Po ich skončení sestry pripravili malé
pohostenie a na pôstnu a adventnú nedeľu vyhotovili členky cirkevného zboru drobné darčeky, ktoré
veríme že potešili.
V 4. adventnú nedeľu prišli k obyvateľom domova dôchodcov s vianočným pozdravom deti pod
vedením brata seniora. Pri tejto príležitosti pripravila diakonia pre našich cirkevníkov žijúcich v domove
dôchodcov aj balíčky s ovocím a sladkosťou.
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6. a 7. novembra 2010 sa konali v Liptovskom Mikuláši Dni zborovej diakonie. My sme sa
zúčastnili 6.11. prednášky na tému: Starostlivosť o onkologicky chorých ľudí. Odzneli tu veľmi dôležité
myšlienky a problémy, ktoré sa dotýkajú asi všetkých nás. Nás, slúžiacich pre ZD oslovilo posolstvo:
"...len úprimne veriaci, pokorný, duchovne zrelý, presvedčený o potrebe tejto služby je ochotný obetovať
svoj čas a pohodlie pre dobro iných. A to nezištne, bez obmedzení. Len takýto človek obstojí v ťažkých
a náročných situáciách, ktoré táto služba prináša."
Hospodárenie: K 31. 12. 2009 sme mali v pokladni 225,85 €. v r. 2010 sme prijali v milodaroch
242,50 €, výdaj za rok 2010 bol 312,58 € a zostatok k 31.12. 2010 je 155,77 €.
Podobne ako aj predošlé roky sa stretávame prvý pondelok v mesiaci v zborovej miestnosti. Na
týchto stretnutiach si pripravujeme program na nasledujúci mesiac a zároveň hodnotíme
predchádzajúcu činnosť a zmeny, ktoré nastali a sú dôležité pre ďalšiu prácu.
Správu vypracovala: Mária Kitová, vedúca Zborovej diakonie v Kežmarku.

3. Práca misijná
a) Aktivity zboru
30. januára 2010 sa konal VI. ročník stolnotenisového turnaja a V. ročník turnaja v stolovom futbale CZ
ECAV Kežmarok. Tak ako po minulé roky stretli sme sa v telocvični gymnázia P. O. Hviezdoslava
v Kežmarku. Zišlo sa nás spolu 60 hráčov i „nehráčov“. Stolný tenis sa hral v troch kategóriách – muži,
ženy, dorast/mládež a stolový futbal v jedinej zmiešanej kategórii – dorast/mládež a muži.
7. februára 2010 sa uskutočnil v rámci služieb Božích v auditóriu lýcea výročný konvent Cirkevného
zboru ECAV na Slovensku Kežmarok za rok 2009. Tento konvent bol priam bleskový. Jednotlivé správy
sa nečítali, pretože členovia zboru ich dostali vytlačené v písomnej podobe týždeň pred konventom
a každý si ich mohol prečítať doma v pokoji. Zborový konvent sa začal priamo diskusiou k jednotlivým
správam, ktoré nakoniec jednomyseľne prijal. Rovnako bol schválený rozpočet cirkevného zboru
a plánované úlohy na rok 2010, ktoré zborovému konventu predložil hospodársky výbor.
12. februára 2010 sa uskutočnil II. ples kežmarských evanjelikov v sále Tatraľanu. Na úvod všetkých
prítomných pozdravili manželia Kaprálovci, ktorí celé podujatie moderovali. Potom sa ujal slova domáci
brat farár Roman Porubän. Vo svojom príhovore na základe textu z 1. listu apoštola Pavla Korintským
13 poukázal na lásku. O veľkosti našej lásky – jej štedrosti bolo na tomto plese podané aj svedectvo
cez tombolu. Výťažok vo výške 421,50 € bol venovaný manželke a trom malým deťom, ktoré sa 30.
januára rozlúčili v Prešove so svojím manželom a otcom, našim spolubratom a riaditeľom biskupského
úradu VD Radoslavom Cingeľom. Zbierka pre túto rodinu pokračovala ďalej v cirkevnom zbore.
Nakoniec sme rodine Cingeľovej poslali 1.630,- €.
14. februára 2010 – si pripravili ženy, ktoré sa zúčastňujú utorkového cvičenia v telocvični Gymnázia P.
O. Hviezdoslava, fašiangové posedenie. Dobroty, ktoré si priniesli, by im každý z nás závidel a bohato
prestretý stôl lákal nielen oči, ale aj žalúdok. Každá zo žien doma pripravila nejakú chutnú špecialitu –
jednohubku.
19. februára 2010 sa v galérii U anjela na Starom trhu uskutočnila výstava s názvom: Kovačické sny.
Do programu tohto podujatia sa zapojili aj niektorí členovia nášho spevokolu, ktorí tu zaspievali dve
piesne: Tak ďaleko je Bože domov môj a Laudate omnes gentes.
20. marca 2010 sa zúčastnili naši dorastenci v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Spišská Nová
Ves TalentFestu, ktoré organizovalo mládežnícke centrum ICHTHYS vo Veľkom Slavkove. Náš
cirkevný zbor zastupovali tri dievčatá (Mirka a Kristínka Božekové a Silvia Kratochwillová), ktoré sa
prezentovali scénickým tancom. I toto bol spôsob ako prežiť jednu sobotu v kruhu kresťanských
talentov.
21. marca 2010 na 5. nedeľu pôstnu sa uskutočnilo v našom cirkevnom zbore v priestoroch zborovej
miestnosti pôstne stretnutie dôchodcov s prislúžením Večere Pánovej.
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22. – 26. marca 2010 sa v auditóriu lýcea uskutočnil pôstny modlitebný týždeň. Od pondelka do piatka
sme sa zaoberali postavou Judáša Iškariotského.
2. apríla 2010 o 16:00 h sa uskutočnil v Novom evanjelickom kostole Veľkopiatočný koncert: Cesta na
Golgotu. V podaní Jiřího Preisingera (husle) a Marie Karasovej (organ) zaznela VI. – X. sonáta od
Franz H. I. Bibera s rovnakým názvom – Cesta na Golgotu.
11. apríla 2010 sa zúčastnilo predsedníctvo cirkevného zboru (Roman Porubän a Ernest Chritz) spolu
s dvoma delegátmi (Eva Ciriaková a Slávka Jankurová) seniorálneho konventu Tatranského seniorátu,
ktorý sa konal v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Spišská Belá. Senior Ján Matis a konsenior
Jozef Vereščák sa na tomto konvente k 31. máju 2010 vzdali svojich funkcií v senioráte. Tatranský
seniorát týmto rozhodnutím bol postavený pred novú voľbu seniora i konseniora.
8. mája 2010 sa 7 členov nášho zborového presbyterstva zúčastnilo v Prešove 12. misijnej konferencie
Evanjelizačného strediska. Téma konferencie niesla názov: Úzkou cestou.
16. mája 2010 sa uskutočnila v našom cirkevnom zbore slávnosť konfirmácie, ktorej predchádzala
v sobotu večer skúška konfirmandov. Tohto roku prebiehala trochu iným spôsobom. Každý konfirmand
si ťahal súbor otázok, na ktoré potom odpovedal. Konfirmovaných bolo deväť detí (Gurková Pavlína,
Kroláková Martina, Libiak Martin, Litkowiec Dean, Michalová Klaudia, Mrozek Miloš, Neupauer Marcel,
Scholtzová Kristína, Šajbenová Klaudia), ktoré potvrdili svoju krstnú zmluvu a verejne sa priznali k viere
v Ježiša Krista ako svojho Pána a Spasiteľa.
19. mája 2010 sa v našom cirkevnom zbore uskutočnila biblická olympiáda Tatranského seniorátu. Deti,
ktoré navštevujú hodiny náboženskej výchovy, sa medzi sebou popasovali vo vedomostiach zo Starej
a Novej zmluvy. Víťazi sa zúčastnili celoslovenského kola. Táto súťaž prispieva k hlbšiemu poznaniu
Božieho slova.
23. mája 2010 v podvečer svätodušnej nedele náš cirkevný zbor zorganizoval koncert Viedenského
učiteľského a-cappela speváckeho zboru. Koncert sa konal v Drevenom artikulárnom kostole.
V interpretácii tohto telesa sme si mohli vypočuť diela rakúskych skladateľov, duchovnú hudbu od
svetoznámych autorov, rôzne spirituály a gospelové songy a na samý záver nám predstavili
najznámejšie rakúske piesne.
13. júna 2010 sa zúčastnil zborový spevokol v CZ Bardejov osláv 500. výročia narodenia a 450. výročia
úmrtia významného pedagóga, humanistu, reformátora a tvorcu vierovyznania piatich slobodných
kráľovských miest - tzv. Pentapolitána, Leonarda Stöckela.
17. júna 2010 o 15:00 h. sa uskutočnilo pred budovou lýcea slávnostné otvorenie XLV. Literárneho
Kežmarku, ktorý bol venovaný Martinovi Kukučínovi – externému študentovi kežmarského lýcea.
V rámci slávnosti bola tejto významnej osobnosti slovenského literárneho života odhalená na budove
lýcea pamätná tabuľa. Vyhodnotenie súťaže prebehlo v auditóriu lýcea.
20. júna 2010 si urobil náš zborový spevokol výlet do Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Martin.
Domáci cirkevný zbor urobil zbierku pre ľudí postihnutých povodňami. Výška zbierky predstavovala
3.003,- €, za čo im srdečne ďakujeme. Popoludní sme sa oboznamovali s históriou mesta Martin, ale
i s históriou národných dejín.
23. júna 2010 Naše sestry, ktoré sa pravidelne stretávajú každý utorok o 1800 h. na cvičení v telocvični
Gymnázia P. O. Hviezdoslava, sa na záver školského roka stretli na malom posedení, ktorým cvičenie
zakončili
2. júla 2010 sa uskutočnila v auditóriu lýcea konferencia o Jánovi Balážovi, kalvínskom farárovi.
Účastníkov konferencie pozdravila sestra Mária Meňkyová, seniorka Michalovského seniorátu
Reformovanej cirkvi na Slovensku. Rodáci Jána Baláža nám pripravili chutné pohostenie a typické
východniarske jedlo – holúbky (plnený kapustný list).
3. júla 2010 V drevenom artikulárnom kostole sa uskutočnili ekumenické nemecké bohoslužby
z príležitosti 20. ročníka Sviatku kultúry a vzájomnosti za účasti veľvyslanca Spolkovej republiky
Nemecko Dr. Axela Hartmanna.
7. júla 2010 po dvoch rokoch sa opäť na fare stretol spevokol na opekačke, čím zakončil školskú
sezónu a počas dvojmesačných letných prázdnin nechal oddychovať svoje hlasivky.
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9. júla 2010 o 19:00 h. sa uskutočnil v Drevenom artikulárnom kostole koncert Sisy Sklovskej. Počas
koncertu zazneli Dvořákove biblické písně .Vypočuli sme si i rôzne spirituály a gospely.
11. júla 2010 do nášho cirkevného zboru zavítala milá návšteva z USA Bill Moberli, riaditeľ organizácie
– Misijná sieť pre východnú Európu, ktorý nám v 6. nedeľu po Sv. Trojici poslúžil zvesťou slova
Božieho.
17. júla 2010 náš cirkevný zbor navštívilo 30 Američanov, ktorí spolupracujú s Biblickou školou
v Martine. Pozreli si Drevený artikulárny kostol, kde sa zoznámili s jeho zaujímavou históriou, ktorú im
predstavil domáci brat farár
25. júla 2010 sa v našom cirkevnom zbore uskutočnil volebný konvent k obsadeniu funkcie seniora
Tatranského seniorátu. Kandidátmi boli domáci brat farár Mgr. Roman Porubän a sestra farárka zo
Slovenskej Vsi Mgr. Ľubica Sobanská.
26. – 30. júla 2010 Cirkevný zbor pripravil pre našu mládež výlet do Bratislavy – hlavného mesta
Slovenskej republiky. Viac informácií bolo v zborovom liste.
1. augusta 2010 náš cirkevný zbor navštívil brat farár Miroslav Erdinger s manželkou Eliškou
z cirkevného zboru Českobratskej cirkvi evangelickej – Praha Kobylisy. Tento cirkevný zbor je naším
partnerským zborom a niektorí členovia ho poznajú aj osobne, pretože sme v ich zborovom dome
strávili niekoľko dní – hlavne naši mládežníci. Brat farár Erdinger v 9. nedeľu po Sv. Trojici poslúžil
zvesťou slova Božieho na text z Jánovho evanjelia 5,1-9.
8. augusta 2010 na Kajúcu nedeľu pripravila zborová diakonia stretnutie dôchodcov, na ktorom bola
prislúžená sviatosť Večere Pánovej. V rámci tohto stretnutia brat farár prečítal históriu zničenia mesta
Jeruzalem, ktorú predpovedal už Pán Ježiš Kristus.
29. augusta 2010 sa niektorí členovia z nášho cirkevného zboru zúčastnili Dištriktuálnych dní
Východného dištriktu v Liptovskom Mikuláši.
5. septembra 2010 na 14. nedeľu po Sv. Trojici sme slávnostne začali v Drevenom artikulárnom
kostole nový školský rok 2010/2011. Deti sa do programu zapojili piesňou, ale aj aktívnou účasťou na
zvesti slova Božieho.
10. septembra 2010 sa uskutočnil v Drevenom artikulárnom kostole muzikál Mníšky v spolupráci so
žilinskou Agentúrou G-ART s.r.o.
15. septembra 2010 sa uskutočnil v Holumnici, fílii Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Podolínec,
Deň Tatranského seniorátu, ktorý bol tohto roku venovaný téme: Vyvoľte si dnes. Tieto slová sme si
požičali z Józuovej výzvy, ktorú adresoval izraelskému národu po zajatí kanaánskej krajiny.
17. septembra 2010 sa v Drevenom artikulárnom a následne v Novom kostole uskutočnil organový
koncert v rámci 40. ročníka Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola, ktorý cirkevný zbor
organizoval v spolupráci so Štátnou filharmóniou Košice.
26. septembra 2010 bola v Drevenom artikulárnom kostole prezentovaná opera z pera Víťazoslava
Kubičku Evanjelium podľa Jána. Cirkevný zbor za účasti mesta Kežmarok a Mestského kultúrneho
strediska ju ponúkol širokej verejnosti, ktorá ju s nadšením prijala. V rámci tohto projektu sa prezentoval
spevácky zbor LÚČNICA.
14. októbra 2010 sa uskutočnil v Drevenom artikulárnom kostole koncert skupiny 4TET Jiřího Korna.
Úžasnými vokálnymi výkonmi a profesionálnou dramaturgiou i choreografiou zaujali títo páni v čiernom
s cylindrami každého poslucháča koncertu a určite nikoho nenechali chladným.
23. októbra 2010 sa v našom cirkevnom zbore uskutočnil KonfiDeň. V Drevenom artikulárnom kostole
sa zhromaždili konfirmandi cirkevných zborov Tatranského seniorátu, kde ich privítal domáci brat farár.
Toto stretnutie bolo venované Biblii
30. októbra 2010 v predvečer reformácie prijal pozvanie do nášho cirkevného zboru brat farár Ján
Matis z Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Batizovce, ktorý nám poslúžil prednáškou: Reformácia –
očistec – všetkých svätých – pamiatka zosnulých – halloween.
6. októbra 2010 sa účtovníčka, správca a jedna sestra zo zboru zúčastnili školenia účtovníkov, ktoré
organizoval Tatranský seniorát. Evanjelická cirkev má v priebehu tohto roka prejsť na nový Elektronický
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informačný systém. To znamená, že všetky cirkevné zbory ECAV by mali účtovať v jednom systéme,
ktorý vypracovala pre nás firma SOEKOS.
14. novembra 2010 sa predsedníctvo cirkevného zboru spolu s delegátmi zúčastnili mimoriadneho
seniorálneho konventu, ktorý sa konal v CZ ECAV Poprad. Na tomto konvente sme volili konseniora
TAS, delegáta na dištriktuálny konvent VD a predsedu výboru cirkevnej hudby v TAS. Za konseniora
nebol nikto zvolený, do funkcie delegáta na dištriktuálny konvent VD sme zvolili brata farára Martina
Fečku zo Spišskej Belej a do funkcie predsedu výboru cirkevnej hudby TAS sme zvolili kantora z CZ
ECAV Štrba Tomáša Hybena.
21. novembra 2010 sa v našom cirkevnom zbore uskutočnila inštalácia zborového farára Romana
Porubäna za seniora Tatranského seniorátu. Inštaláciu vykonal dôstojný brat biskup VD Slavomír Sabol
za účasti seniora Košického seniorátu Jána Hrušku a seniora Šarišsko-zemplínskeho seniorátu Jána
Bakalára. Brat biskup sa inštalovanému prihovoril na základe slov z proroka Jeremiáša 1,6-8.
27. novembra 2010 dorast v cirkevnom zbore zorganizoval nultý ročník volejbalového turnaja, ktorý sa
uskutočnil v telocvični Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v tzv. T2. Na prekvapenie
mnohých sa tohto turnaja zúčastnilo až desať družstiev a niekoľko divákov, ktorí povzbudzovali. Na
začiatku turnaja prítomných pozdravil domáci brat farár a sestra kaplánka Vierka Zaťková poslúžila
krátkym zamyslením s modlitbou. Mladým organizátorom patrí poďakovanie za príjemne strávený
sobotný deň.
12. decembra 2010 sa uskutočnili v rímskokatolíckom kostole v Ľubici bohoslužby pri príležitosti
zvolenia nového starostu obce Ľubica a obecného zastupiteľstva. Na týchto bohoslužbách sa prihovorili
predstavitelia všetkých kresťanských cirkví (rím. katolíckej, gréckokatolíckej, evanjelickej a. v.,
pravoslávnej) starostovi i obecnému zastupiteľstvu a vyslovili požehnanie k prácam, ktoré čakajú obec
Ľubica v ďalšom volebnom období.
12. decembra 2010 v popoludňajších hodinách sa uskutočnilo v zborovej miestnosti lýcea stretnutie
dôchodcov aj s prislúžením Večere Pánovej. Katarína Krempaská na tomto stretnutí zahrala na
zobcovej flaute niekoľko vianočných kolied v doprovode PhDr. Nory Baráthovej.
18. decembra 2010 o 1500 h sa v gréckokatolíckom kostole v Kežmarku uskutočnili Spišské Vianoce.
V programe vystúpili deti z Karpatskonemeckého spolku, spevokoly Rímskokatolíckej cirkvi
a Evanjelickej cirkvi a. v. Prítomným sa prihovoril domáci brat farár Peter Fedor a ev. farár Roman
Porubän.
19. decembra 2010 1430 h. sa uskutočnila v auditóriu lýcea vianočná besiedka s programom detí
navštevujúcich hodiny náboženskej výchovy a detskej besiedky. Svojím programom nám deti priblížili
obsah Vianoc.
19. decembra 2010 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 pozdravila sestra kaplánka Vierka Zaťková.
31. decembra 2010 sa dorastenci a mládež stretli na silvestrovskej párty v zborovej miestnosti.
Spoločne prežitý večer pri rôznych druhoch zábavy a predovšetkým pri Božom slove, ktorým poslúžila
sestra kaplánka Vierka Zaťková, bol určite pekný spôsob ako v hluku tohto dňa zakončiť rok 2010.
b) Moje aktivity, návštevy a rokovania.
Počas minulého roka som sa pravidelne zúčastňoval kňazských porád, ktoré sa konali v našom
senioráte a zasadnutí seniorálneho presbyterstva Tatranského seniorátu. Rovnako som sa zúčastňoval aj
pastorálnych konferencií Združenia evanjelických duchovných (ZED) Tatranského seniorátu. V regióne Spiš
som členom Spišského dejepisného spolku. Na biskupskom úrade VD ECAV na Slovensku som členom
Revíznej komisie VD, členom Muzeálnej rady VD, členom senátu Dištriktuálneho súdu VD. Od septembra
som sa stal seniorom Tatranského seniorátu ECAV na Slovensku. Z titulu tejto funkcie som sa pravidelne
zúčastňoval porád s biskupom VD alebo so Zborom biskupov ECAV na Slovensku.
13. januára 2010 zasadnutie muzeálnej rady na Biskupskom úrade VD v Prešove
22. januára 2010 zasadnutie vnútromisijného výboru Tatranského seniorátu vo Veľkom Slavkove
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29. januára 2010 zasadnutie Dištriktuálneho súdu VD v Prešove vo veci disciplinárneho previnenia
Petra Kleina, kaplána Tatranského seniorátu.
30. januára 2010 zúčastnil som sa pohrebu Radoslava Cingeľa, riaditeľa Biskupského úradu VD.
24. februára 2010 pracovné stretnutie s riaditeľkou kežmarského múzea Mgr. Erikou Cintulovou.
2. marca 2010 stretnutie s riaditeľkou kežmarského múzea ohľadom výstavy Svadba na Spiši
a zabezpečenia zapožičaných exponátov.
10. marca 2010 jednanie s riaditeľom reštaurátorských ateliérov Ing. Ivanom Tkáčom.
12. marca 2010 stretnutie na Biskupskom úrade ZD vo Zvolene ohľadom spustenia evanjelickej
internetovej televízie.
15. marca 2010 rozhovor pre Slovenský rozhlas ohľadom histórie Dreveného artikulárneho kostola
a zabezpečenia jeho ochrany.
9. apríla 2010 stretnutie Inventarizačnej komisie VD a uskutočnenie inventarizácie v Janoškovom
dome.
16. apríla 2010 stretnutie Revíznej komisie VD na Biskupskom úrade VD a uskutočnenie revízie účtov
a hospodárenia za rok 2009.
20. apríla 2010 zasadnutie seniorálneho presbyterstva TAS v CZ Poprad-Veľká a riešenie problému
disciplinárneho konania s Petrom Kleinom
3. mája 2010 stretnutie francúzskym veľvyslancom v SR Jeanom-Marie Brunom, ktorý si prezrel
Drevený artikulárny kostol, Nový kostol a lyceálnu knižnicu.
5. mája 2010 zasadnutie odvolacieho senátu vo veci Petra Kleina
30. mája 2010 na bohoslužbách Českej evanjelickej cirkvi a. v. v Prahe som pozdravil v mene svojom
i cirkevného zboru domáci cirkevný zbor.
7. júna 2010 zasadnutie Vnútromisijného výboru TAS v Holumnici – príprava Dňa Tatranského
seniorátu.
22. júna 2010 zasadnutie odvolacieho senátu TAS vo veci disciplinárneho previnenia Petra Kleina
a vynesenie rozsudku
15. júla 2010 Národný archív SR- prevzatie reštaurovaných tlačí a zabezpečenie mládežníckeho výletu.
20. júla 2010 kontrola Ministerstva kultúry SR ohľadom preinvestovaných peňazí z fondu: Obnov svoj
dom.
31. augusta 2010 stretnutie s primátorom mesta Kežmarok Ing. Igorom Šajtlavom vo veci
zabezpečenia a finančnej podpory opery Evanjelium podľa Jána
4. septembra 2010 preberanie úradu seniora Tatranského seniorátu v Poprade za účasti predsedníctva
VD ECAV na Slovensku.
19. septembra 2010 ako senior Tatranského seniorátu som posvätil nové bohoslužobné nádoby
k Večeri Pánovej v Krížovej Vsi
20. septembra 2010 Bratislava GBÚ, stretnutie biskupov so seniormi vo veci zavedenia Elektronického
informačného systému.
28. septembra 2010 Kežmarok, zasadnutie seniorálneho presbyterstva
29. septembra 2010 ako senior TAS som poslúžil zvesťou slova Božieho pri príležitosti 170. výročia
pamiatky posvätenia kostola v Mengusovciach.
4. októbra 2010 som sa zúčastnil zasadnutia presbyterstva CZ ECAV Poprad vo veci sťažnosti sestry
Heleny Adamčíkovej.
10. októbra 2010 ako senior som sa zúčastnil 40. výročia pamiatky posvätenia kostola v CZ ECAV
Švábovce.
15. októbra 2010 zasadnutie Dištriktuálneho súdu na BÚ VD v Prešove vo veci disciplinárneho
previnenia Františka Lomparta.
18. októbra 2010 odovzdanie úradu v CZ ECAV Mengusovce bratovi administrátorovi Stanislavovi
Balocovi z dôvodu odchodu sestry farárky Janotkovej na materskú dovolenku.
22. októbra 2010 zasadnutie Dištriktuálneho súdu na BÚ VD vo veci disciplinárneho previnenia brata
farára Lomparta
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28. októbra 2010 návšteva z nemeckej nadácie Hermann Niermann Stiftung, dojednanie ďalšej
spolupráce pri reštaurovaní starých tlačí.
12. novembra 2010 porada seniorov s biskupom VD ECAV Slavomírom Sabolom.
19. novembra 2010 zúčastnil som sa pastorálnej konferencie VD v Liptovskom Ondreji.
26. novembra 2010 zasadnutie Revíznej komisie VD na Biskupskom úrade VD v Prešove.
27. novembra 2010 stretnutie s anglickým veľvyslancom v SR Michaelom Robertsom a prezretie si
našich pamiatok.
1. decembra 2010 Zvolen, stretnutie seniorov so Zborom biskupov ECAV na Slovensku.
10. decembra 2010 zúčastnil som sa osláv 130. výročia založenia Združenej školy obchodu a služieb.
10. decembra 2010 zasadnutie seniorálneho presbyterstva TAS za účasti predsedníctva VD.
11. decembra 2010 zúčastnil som sa slávnostného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ľubici, na
ktorom zložili sľub novozvolený starosta a poslanci.
c) Modlitebné spoločenstvo
V Božom Slove čítame jasný príkaz Ježiša Krista: „Proste a dostanete!“ (Matúš 7,7). Prikazuje
nám sa modliť a sľubuje, že nás vypočuje. Preto sme sa aj v uplynulom roku s dôverou stretávali každý
týždeň v nedeľu pred bohoslužbami ku Modlitebnému spoločenstvu, ako to náš brat farár aj oznamuje.
Tešíme sa na to vždy, lebo tam prosíme nielen za naše veci, ale aj za zbor – za bohoslužby a iné
zborové podujatia – modlí sa len ten, kto chce. Na úvod si čítame z Božieho Slova podľa Tesnej brány,
potom si povieme, čo má kto nového, a potom spolu ďakujeme a prosíme nášho Boha, ktorý tak rád
počúva volanie Svojich detí. Srdečne pozývame aj ďalších, lebo ešte máme voľné miesta... a stále je za
čo sa modliť.
Okrem toho sa stretávame ku modlitbám aj každý pondelok u sestry Jany Liptákovej, u mojej
mamky – vždy večer o 19.00, (v lete až o 20.00) na adrese Krvavé pole 28 – neďaleko pošty. Tam nás
býva väčšinou 5-10, spievame si a čítame podľa spravodaja Modlitebného spoločenstva ECAV –
štvrťročníka MoS. Máme sa úprimne radi, takže sa môžeme zhovárať celkom otvorene, a preto je nám
spolu aj veľmi dobre. A Pán Boh nám pomáha stále lepšie rozumieť Jeho Slovu a Jeho vôli...
Okrem toho sa stretávame aj na seniorátnom stretnutí Modlitebného spoločenstva. V roku 2010
to bolo 17.10. v Levoči, kde sme hovorili o Izraeli a rôznych iných aktivitách. V marci (12.-14.) bola
v Poprade výročná konferencia MoS, už 21. v poradí.
V decembri sme tu u nás mali adventný modlitebný týždeň, kde som znovu s potešením
pozoroval, že nás pri ňom zase bolo o niečo viac účastníkov. Vďaka patrí Bohu za to, že nás tak
trpezlivo pozýva ku rozhovoru s Ním, a potom nás povzbudzuje tým, že milostivo vypočuje naše
modlitby, keď sú podľa Jeho vôle. Stále nám pripomína: „Proste a dostanete!“
Správu pripravil: Mikuláš Lipták
d) Zborový list
I v tomto roku sa nám podarilo vydať Zborový list 3-krát. Bolo to na Veľkú noc, Pamiatku reformácie
a Vianoce. Snažíme sa, aby každý Zborový list mal nejakú nosnú tému (láska, modlitba, nádej …), ku ktorej
sú sústredené jednotlivé príspevky. Na tvorbe zborového listu väčšinou pracuje redakčná rada v zložení:
Nora Baráthová, Slávka Jankurová, Barbora Kaprálová, Oľga Kormanová, Mikuláš Lipták, Roman Porubän a
Jaroslav Šleboda (grafická úprava). Boli by sme radi, keby sa viacerí členovia cirkevného zboru svojimi
príspevkami alebo postrehmi zapojili do tvorby tohto časopisu. V mene cirkevného zboru srdečne ďakujem
všetkým, ktorí doposiaľ spolupracovali na jeho vydávaní a do ďalšieho obdobia im prajem, aby ich Pán Boh
napĺňal svojou múdrosťou, obdaril trpezlivosťou a novými nápadmi, ktoré by zaujali všetkých nás ako
čitateľov.
e) www stránka (www.ecavkk.sk)
Počas celého roka 2010 bola v prevádzke webová stránka cirkevného zboru, o ktorú sa staral
Miroslav Božek, za čo mu srdečne ďakujem. Stránka je pravidelne aktulizovaná, kde si môžete prečítať
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rôzne oznamy k pripravovaným podujatiam i duchovným aktivitám. Je tu možnosť stiahnuť si nedeľné kázne
a pozrieť si bohatú ponuku videí z rôznych akcií, ktoré prebehli v cirkevnom zbore. Veľké množstvo
informácií tu nájdu i turisti, cestovné kancelárie, ale i obchodní partneri.
V uplynulom roku sme zaznamenali 7.339 prístupov (Stav počítadla k 31. decembru 2010: 24.211
prístupov), čo v priemere predstavuje, že za jeden deň si na našu stránku kliklo 20 ľudí. Tohto roku sa
návštevnosť na stránke zvýšila. Oproti roku 2009 to pripadá na jeden deň o dvoch ľudí viacej. Aj vďaka tomu,
že je pravidelne táto stránka aktualizovaná, návštevník tu nájde vždy nové informácie, ktoré ho môžu zaujať
a osloviť. Prípadné postrehy a nápady na vylepšenie tejto stránky môžete adresovať webmajstrovi
Miroslavovi Božekovi priamo z webovej stránky cirkevného zboru. Keď si kliknete na lištu „kontakty“, tak je
tam tabuľka s názvom: Napíšte nám. Po jej vyplnení vaše pripomienky budú odoslané priamo webmajstrovi.
f) Cvičenie pre ženy
Cvičenie žien cirkevného zboru pod vedením pani Alžbety Vaverčákovej sa koná v pravidelnom
čase od septembra do konca mája, a to každý utorok od 18.00 do 19.00 hod., v priemernom počte 15
žien. Cvičenie začína krátkou modlitbou s poďakovaním. Po skončení cvičenia sa stretávame
v kuchynke lýcea na krátkom posedení pri čaji, kde si navzájom vymieňame skúsenosti, prípadne sa
zaoberáme prípravou drobných darčekov na rôzne príležitosti pre dôchodcov nášho zboru. Týmto
chceme pozvať aj ďalšie sestry nášho cirkevného zboru, ktoré ešte váhajú, aby prišli medzi nás, a tak
urobili niečo pre svoje zdravie.
Správu pripravila: Mgr. Zuzana Sutorová
g) Kresťanský klub dôchodcov
V tomto roku sme začali s novou aktivitou pre seniorov z nášho cirkevného zboru. Inšpiráciou
boli pre nás rôzne spolky a kluby dôchodcov, kde naši evanjelickí dôchodcovia pravidelne chodievali.
A tak sme sa rozhodli im ponúknuť stretnutie v našom lýceu. Najprv sme sa stretávali v utorok, no tento
deň mnohým nevyhovoval, a tak sme sa nakoniec dohodli na strede. Táto aktivita má spoločenskoduchovný rozmer. Seniori prichádzajú na stretnutia, kde spoločne trávia čas pri osobných rozhovoroch a
hraní spoločenských hier pri šálke kávy alebo čaju. Do rámca duchovných aktivít patrí na tomto stretnutí
modlitba a pieseň.
h) Spevokol
Zborový spevokol sa v roku 2010 pravidelne stretával každú stredu o 1800 h v auditóriu lýcea
pod vedením brata farára Romana Porubäna. Skúšky začínajú krátkym zamyslením nad Božím slovom
a modlitbou, ktorú si pravidelne pripravujú niektorí členovia zborového spevokolu (M. Lipták, E. Chritz,
S. Jankurová, E. Ciriaková, V. Mašlonková, J. Bachleda, M. Ostricová). Potom pokračujeme hlasovou
rozcvičkou, opakovaním starých a nácvikom nových piesní.
Počas roka svoju prácu spevokol prezentoval 26 vystúpeniami. Som rád, že členovia spevokolu
si nájdu čas a prichádzajú svojím spevom obohatiť sobáše, no rovnako potešiť i smútiacich pri
rozlúčkach so svojimi blízkymi.
Počet aktívnych členov spevokolu nám z roka na rok klesá a čoraz viacej sa nám akosi vytráca
i pravidelnosť na nácvikoch, čo sa prejavuje ťažšou prácou pri nacvičovaní piesní, pretože k jednej
piesni sa musíme vrátiť niekoľkokrát. Uvedomujem si, že popri povinnostiach, ktoré človek má, je
niekedy ťažké si zabezpečiť čas tak, aby sa mohol človek zúčastniť každého nácviku. Preto chcem
i touto cestou poprosiť o pravidelnosť a zároveň sa poďakovať všetkým členom spevokolu za čas, ktorý
mu venujú.
Boli by sme radi, keby k nám prišli nové tváre – nové hlasy. Akútny nedostatok už nie je len
mužov, ale aj žien v sopráne, na ktorom stojí celý spevokol. Tí, ktorí ste obdarení týmto darom, príďte
medzi nás, aby sme s radosťou mohli oslavovať nášho Boha za spasenie, ktoré nám dáva
prostredníctvom svojho Syna Ježiša Krista. Aj do tejto situácie nám znejú slová Zjavenia Jánovho:
„Prebuď sa a posilňuj ostatky, ktoré začali odumierať.“
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TABUĽKA

AKTIVÍT ZBOROVÉHO SPEVOKOLU

BOHOSLUŽBY V KEŽMARKU:
07. 03. 2009
02. 04. 2009
04. 04. 2009
02. 05. 2010
16. 05. 2010
23. 05. 2010
17. 10. 2010
31. 10. 2010
21. 11. 2010
28. 11. 2010
24. 12. 2010
25. 12. 2010
31. 12. 2010

-

3. nedeľa pôstna
Veľký Piatok
Veľkonočná nedeľa
4. nedeľa po Veľkej noci
Konfirmácia
1. slávnosť svätodušná
Poďakovanie za úrody zeme
Pamiatka reformácie
Inštalácia seniora TAS
1. nedeľa adventná
Štedrý večer
1. sviatok vianočný
Silvester

INÉ

A K C I E:

19. 02. 2010 −
13. 07. 2010 −
20. 07. 2010 −
18. 12. 2010 −

Kežmarok, výstava: Kovačické
sny
Bardejov, 350 výročie smrti
Leonarda Stöckela
Martin, výlet spevokolu
Spišské Vianoce

P O H R E B Y:
20. 01. 2010
21. 04. 2010
18. 05. 2010
18. 05. 2010

−
−
−
−

Ladislav Šimanský
Július Scholtz
Vojtech Hanudeľ
Marek Soska

S O B Á Š E:
22. 05. 2010 Jozef Mačok
Andrea Pašinská
22. 05. 2010 Martin Zimmermann
Zuzana Mašlonková
24. 07. 2010 Ľubomír Slobodník
Barbora Bartková
02. 10. 2010 Radoslav Jóža
Jana Kučerová
20. 11. 2010 Martin Nedoba
Miroslava Kormanová

4. Práca výchovná
a) Náboženská výchova
Deti na vyučovanie náboženstva aj v minulom roku chodili do lýcea. 1. – 4. ročník sa stretával
vo štvrtok a viedla ho pani učiteľka Mária Šimanská. 5. – 8. ročník sa stretával v stredu a 9. ročník
vo štvrtok. Vyučovanie viedol Roman Porubän, zborový farár.
Počas celého roka 2010 sa náboženská výchova pre Gymnázium P. O. Hviezdoslava a
Hotelovú akadémiu uskutočňovala v budove lýcea, kde žiaci prichádzali do konca júna vo štvrtok o 1415
h. a od septembra v stredu o 700 h. V druhom polroku školského roka 2009/2010 navštevovali
z Gymnázia P. O. Hviezdoslava náboženskú výchovu 3 žiaci. Z Hotelovej akadémie nenavštevoval
v tomto druhom polroku hodiny náboženskej výchovy žiadny žiak. V prvom polroku školského roka
2010/2011 z Gymnázia P. O. Hviezdoslava navštevujú náboženskú výchovu 6 žiaci a z Hotelovej
akadémie 4 žiaci.
Vyučovanie náboženstva v Ľubici prebieha v utorok, ktoré vedie brat farár Roman Porubän.
Prvý stupeň navštevujú ôsmi žiaci a preberajú učivo podľa učebnice Prameň doplnené pracovným
zošitom. Druhý stupeň preberá témy podľa učebnice evanjelického náboženstva Naša cesta, určenej
pre piaty ročník základných škôl. Na druhom stupni sa náboženskej výchovy zúčastňujú 4 žiaci.
V Ľubici sa v tomto školskom roku pri náboženskej výchove stala nečakaná anomália. Traja
konfirmandi, ktorí boli 16. mája 2010 konfirmovaní (Martin Libiak, Klaudia Michalová, Martina
Kroláková), v deviatom ročníku nenavštevujú hodiny náboženskej výchovy, ale hodiny etickej výchovy
so súhlasom rodičov. Aj toto je spôsob, ktorým poukazujeme, aký vlastne máme vzťah k cirkvi či už ako
rodičia alebo deti a čo pre nás znamená konfirmácia a sľub, ktorý sme dali Pánu Bohu. Ak deti nemajú
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rozum, tak by som očakával, že aspoň rodičia by ho mohli mať. Myslím si, že toto je jedna z vecí, ktoré
by sa mali v cirkvi riešiť nielen pastorálne, čo je samozrejme dôležité, ale aj disciplinárne.
V školskom roku 2009/2010/2011 sa náboženská výchova na základných školách začala
klasifikovať. Tu chcem upozorniť rodičov, aby kontrolovali svoje deti, či sa pripravujú na hodiny
náboženskej výchovy a či ich aj navštevujú, pretože neospravedlnené hodiny môžu mať za následok
zníženú známku zo správania.
b) Detské Služby Božie
Detské služby Božie /nedeľná besiedka/ sa z Božej milosti v roku 2010 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 priestoroch budovy lýcea. DSB počas celého roka
viedli ses. Slávka Jankurová a Eva Ciriaková, za ochotnej pomoci Kristíny a Miroslavy Božekovej
a Silvie Kratochwillovej. Deti boli rozdelené do dvoch skupín podľa veku, na tzv. malé /deti
predškolského veku po 2. ročník ZŠ/ a veľké deti /3. až 5. ročník ZŠ/ s priemerným počtom 7, oproti
minulému roku 2009 o 1 dieťa viac /MD – 5,2, VD – 2,5/. Podľa evidencie dochádzky sa však DSB
zúčastnilo aspoň raz v roku až 27 detí (o 6 viac ako v roku 2009). V dochádzke sme s potešením
zaznamenali aj nový prvok, spoluúčasť rodičov a starých mám našich najmenších, čo spríjemňuje tieto
spoločné stretnutia nielen pracovníkom, ale hlavne ich deťom.
Začiatok DSB je spoločný pri piesňach a modlitbe, po ktorom sú pri dostatočnom počte deti
rozdelené do skupín. Z uvedeného dôvodu v roku 2010 pracovali deti v skupinách len 7-krát, 22-krát bol
program spoločný. Hlavným cieľom, náplňou DSB je výklad biblickej lekcie so zvesťou evanjelia, ktorý je
spojený s mnohými aktivitami súvisiacimi s preberanou témou (kreslenie, vystrihovanie, modelovanie,
vypracovávanie pracovných listov, diskusie, hry, súťaže, pozeranie biblických DVD, ale aj výroba
darčekov na Deň matiek, nacvičovanie programu na Vianočnú besiedku a pod.). Uvedené aktivity majú
pomáhať deťom aplikovať biblické učenie v ich každodennom živote. V roku 2010 pri vyučovaní detí na
DSB boli použité nasledovné materiály:
-

-

Biblické príbehy pre malé deti – Náš Otec Boh vydané Spoločenstvom čitateľov Biblie (MD)
Život Izraela – Cesta za Pánom Ježišom 1. ročník – koniec 4. knihy Mojžišovej pripravené
Sekciou práce s deťmi vnútornej misie ECAV (VD)
Cirkev-Božia škola – pracovné lekcie pre Detské besiedky šk. rok 2010/11 vydané Východným
dištriktom ECAV na Slovensku, Prešov pre vnútromisijné potreby cirkevných zborov ECAV
(VD).
Veľká noc-pracovné materiály vydané Spoločenstvom čitateľov Biblie /MD+VD)

Na záver správy chcem vyjadriť vďaku Pánu Bohu za možnosť i príležitosť byť pri „tom“, vidieť
a zažívať pravdivosť Ježišových slov: „Dovoľte deťom prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takých je
kráľovstvo Božie.“ (Mk 10,14)
Správu vypracovala: Eva Ciriaková
c) Práca s dorastom a mládežou:
Kežmarský dorast sa veľmi rád stretáva pravidelne v sobotu od 1400 h. v telocvični Gymnázia P.
O. Hviezdoslava. Najskôr 2-3 hod. športujú najmä obľúbený volejbal, potom modlitbou otvoria duchovnú
časť dorastu a spoločne sa zamýšľajú nad Slovom Božím pod vedením sestry kaplánky. O rozobratej
téme spoločne radi diskutujú. Na konci dorastu sa modlia mysliac na tému ich spoločného stretnutia.
Počas roka sa konal aj dorastový výlet do Bratislavy, z ktorého sa veľmi tešili. Napriek tomu, že členov
dorastu tvoria z väčšej časti katolíci, vznikli medzi nami a Pánom Bohom skutočne dobré vzťahy, ktoré
sa čím ďalej tým viac prehlbujú. V rámci dorastu sme sa podieľali na organizácii 0. ročníka
volejbalového turnaja, podnikli pár posedení pri pizzi a najnovšie nás chytila hra na gitare, ktorej sa
učíme za pomoci pani kaplánky a nás navzájom. Stretávajúci sa dorastenci radi privítajú aj nové tváre,
ktoré by mali chuť si zašportovať a tvoriť s nimi spoločne spoločenstvo veriacich v Pána Ježiša.
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Správu pripravila: Mgr. Viera Zaťková, Lenka Liptáková

5. Hospodárenie cirkevného zboru za rok 2010
Opäť nastal čas, kedy hodnotíme jednotlivé oblasti prác v zbore za uplynulý rok. Pokúsme sa
zhodnotiť aj tú hmotnú – hospodársku. Pomocou tejto správy chcem podať aspoň základné informácie
o prácach, ktoré sa nám podarilo zrealizovať, a to či už boli plánované, alebo ktorých potreba sa
vyskytla v priebehu roka. Určite sa nám nepodarilo splniť všetky úlohy, preto ich plnenie bude
pokračovať v tomto roku. Zachytiť celú hospodársku činnosť podrobne v tejto správe sa určite nedá, ale
aspoň v krátkosti je možné vytvoriť si obraz o jednotlivých prácach a činnostiach počas roka. A tu je ich
prierez:
KEŽMAROK
Gymnázium
- Hoci prioritou prác na objekte gymnázia mala byť rekonštrukcia kúrenia, prednosť sme dali
rekonštrukčným prácam súvisiacich s prestavbou WC, a to pre ich veľmi zlý technický stav.
Pretože všade boli staré rozvody elektroinštalácie, kanalizácie, vody, kúrenia, ako aj značne
poškodené sanitárne zariadenia, dvere, obklady a dlažby, museli sme pristúpiť ku generálnej
oprave. Všetko sa muselo až do základu vybúrať, vrátane priečok a zárubní. Po nainštalovaní
nových rozvodov, vymurovaní priečok, osadení zárubní, urobili sa kompletné izolácie a potery,
opravili poškodené omietky a vymaľovali steny. Nakoniec boli nainštalované všetky nové sanitárne
zariadenia, radiátory, svietidlá a dvere. Do znížených stropov zo sadrokartónu sa osadila ventilácia
na odsávanie vzduchu z priestorov. Rekonštrukčné práce sa robili v pravej časti budovy na
prízemí, prvom poschodí a opätovne sa sprevádzkovalo WC na druhom poschodí. Obdobným
spôsobom sa začalo aj s prestavbou šatní telesnej výchovy, kde práce momentálne pokračujú.
- Pre práce súvisiace s rekonštrukciou kúrenia bola vypracovaná projektová dokumentácia, vrátane
dokumentácie na meranie a reguláciu. Boli urobené už aj niektoré prípravné práce a práce na
kúrení, ktoré súviseli s prestavbou WC a šatní. Celá rekonštrukcia je rozdelená na tri etapy, s
prvou etapou sa začne v tomto roku počas letných prázdnin. Doterajšie práce v boli robené počas
letných prázdnin a v mesiaci december.
Drevený kostol
- Od polovice júla začali pracovníci Oblastného reštaurátorského ateliéru Levoča reštaurovať
dievčenský chór. Práce boli ukončené v polovici októbra.
- Neustále sa meniace klimatické podmienky v kostole boli príčinou poškodenia organu, došlo
k znefunkčneniu hracej skrine, preto bola nutná jeho oprava.
- Pravidelná revízia požiarnej signalizácie, zabezpečovacieho systému, hasiacich prístrojov
a doplnenie elektrického zabezpečovacieho systému.
Lýceum
- V mesiaci apríli sme pokračovali s opravou budovy lýcea. Po postavení lešenia na sv. strane sa
robili vrchné omietky steny a maľovka, dokončili sa omietky sokla po celom obvode budovy.
Nakoniec boli urobené okolo celého objektu povrchové úpravy pomocou riečnych okruhliakov
a čadičových kociek. A tak v mesiaci jún bola ukončená 1. etapa opravy, súčasťou ktorej bola aj
výmena časti odkvapových zvodov.
- Oprava elektrorozvádzača v kotolni z dôvodu poruchy na spínaní kúrenia.
- Pravidelná revízia požiarnej signalizácie, zabezpečovacieho systému, hasiacich prístrojov.
Hotelová akadémia
- Pokračovali sme vo výmene ďalších nefunkčných vykurovacích telies (gamatiek) v triedach
a chodbách, tým zároveň bola ukončená ich kompletná výmena v celom objekte. Celkom bolo
vymenených 57 kusov.
Nový kostol
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- Revízia zabezpečovacieho systému a hasiacich prístrojov.
- Doplnenie osvetlenia pri vstupe do kostola, montáž zásuviek pod kazateľnice a montáž
vonkajšieho osvetlenia pre vchodom.
Objekt fary
- Pred samotným zatepľovaním budovy sme museli urobiť úpravy na elektrickej prípojke
a bleskozvode. Hoci sme plánovali zatepliť budovu len z dvoch strán a to zo sv. a sz., predsa sme
zateplili celý objekt. Snáď aj preto, lebo komplet materiál na zateplenie vrátane farebných omietok
a dopravy nám bezplatne poskytla firma STEMP M&G Poprad, ktorá sa dlhšie podieľa na opravách
našich objektov. Keďže vlastníme stavebné lešenie, jediným nákladom na zateplení objektu boli
náklady súvisiace s realizáciou prác a úpravou vonkajších parapetov a odkvapových zvodov. Práce
boli uskutočnené v mesiaci september.
HUNCOVCE
Kostol
- Výmena všetkých okien v lodi kostola, náklady spojené s výmenou boli hradené v minulom roku.
- Montáž dažďovej kanalizácie s napojením na obecnú, pripojenie odkvapových zvodov. Na
výkopové práce nám obecný úrad poskytol ľudí, ktorí pracovali v obci na aktivačných prácach.
ĽUBICA
Kostol
- Ukončenie reštaurátorských prác oltára a oltárnej architektúry pracovníkmi Oblastného
reštaurátorského ateliéru Levoča, prieskumné práce na kazateľnici súvisiace s prípravou projektu
na jej reštaurovanie.
- Nakoľko prestal fungovať doterajší pohon zvonenia a jeho oprava by si vyžiadala značné finančné
prostriedky, preto sme sa rozhodli pre prestavbu pohonu zvonenia všetkých troch zvonov vrátane
ovládania a montáže ložiskových puzdier na veľkom zvone. Zvolili sme ten istý spôsob zvonenia
ako v Kežmarku a aj práce realizovala tá istá firma, pretože sa jedná o osvedčený systém. Práce
boli uskutočnené v polovici júla.
Objekt Ľubica - gen. Svobodu 251
- V mesiaci jún sme pokračovali s opravou fasády objektu. Boli urobené omietky, osadili sa nové
parapety na oknách, vymenili odkvapové žľaby, urobil nový sokel a nakoniec sa objekt vymaľoval.
Keďže strešná atika bola tiež značne zvetraná a poškodená, rozhodli sme sa pre jej opravu.
RAKÚSY
Materská škola
- Kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie v celom objekte podľa vypracovaného projektu,
výmena zásuviek, vypínačov, svietidiel, skrinky istenia. Rekonštrukcia elektrickej prípojky, montáž
závesného kábla a výmena meracej skrine. Oprava omietok po rekonštrukcii, vyhotovenie revíznej
správy.
STRÁNE POD TATRAMI
Kostol
- Kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie v celom objekte, výmena zásuviek, vypínačov, montáž
nových svietidiel, istenia, motorickej zásuvky a svetla vo zvonici, oprava omietok po rekonštrukcii.
VRBOV
Kostol
- Zhotovenie elektrickej prípojky, montáž meracej skrine, projektová dokumentácia, vyhotovenie
revíznej správy. V uvedenom objekte doposiaľ nebola oficiálna prípojka. Z dôvodu možného
postihu za nelegálny odber, rozhodli sme sa pre jej realizáciu.
VEĽKÁ LOMNICA
Bytové jednotky
- Montáž odkvapových zvodov po krádeži.
Kostol
- Elektroinštalačné práce súvisiace s pripojením vežových hodín.
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- Výrub dvoch stromov v záhrade kostola, ktoré ohrozovali objekt a komunikáciu.
ROZPIS NÁKLADOV ZA JEDNOTLIVÉ PRÁCE:
Objekt
Gymnázium

Drevený kostol

Kežmarok

Lýceum
Hotelová
akadémia
Nový kostol
Fara

Huncovce

Kostol

Ľubica

Kostol
Byt. jednotky
Gen. Svobodu
251

Popis vykonaných prác

€

Rekonštrukcia kúrenia - projektová dokumentácia
- prípravné práce 1.etapa
Generálna oprava WC - pravá strana
Generálna oprava šatní TV (telesnej výchovy)
Reštaurovanie parapetu dievčenského chóru
Doplnenie EZS
Oprava organu
Reštaurovanie kníh a tlačí - knižnica
Oprava elektrorozvádzača - kotolňa
Oprava odkvapových zvodov (SV - strana)
Oprava omietok fasády - ukončenie (SV- strana)

3.159,45
2.478,18
44.454,89
10.229,55
26.435,00
109,60
2.727,00
5.195,36
49,80
95,20
17.953,97

Výmena vykurovacích telies (gamatiek) 3.etapa - ukončenie

7.038,19

Elektroinštalačné práce
Výmena vchodových dverí - vstup z dvora
Zateplenie budovy
Okenné parapety, odkvapové zvody
Elektrická prípojka, bleskozvod

472,67
960,58
3.713,00
605,71
169,41

Napojenie odkvapových zvodov
Kanalizácia exteriéru kostola

113,05
1.139,44

Montáž pohonu zvonov
Reštaurovanie oltára
Demontáž elektroinštalácie fasády
Oprava atiky
Oprava fasády

5.454,56
16.162,00
43,80
2.884,79
12.265,10

Rakúsy Stráne p. Vrbov Veľká
Tatrami
Lomnica

Materská
škôlka

Rekonštrukcia elektroinštalácie a el. prípojky

4.683,91

Kostol
a zvonica

Rekonštrukcia elektroinštalácie

2.575,15

Kostol

Elektrická prípojka

1.162,42

Kostol

Elektroinštalačné práce

65,80

Byt. jednotky

Oprava odkvapových zvodov

57,12

Spolu v €:

172.454,70

V cirkevnom zbore pracovali počas celého roka v trvalom pracovnom pomere traja zamestnanci,
z toho jeden na skrátený úväzok (6 hodinový). Do lyceálnej knižnice boli prijatí do pracovného pomeru od
01.05. štyria znevýhodnení uchádzači o zamestnanie. Šlo o pracovný pomer na dobu určitú (9 mesiacov),
na mzdu ktorých nám ÚPSVaR Kežmarok podľa §50i zasielal príspevok, týkajúci sa podpory regionálnej
a miestnej zamestnanosti. Okrem nich na aktivačnej činnosti prostredníctvom dobrovoľníckej služby (6
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mesiacov) pracovali v knižnici dve pracovníčky, pre odchod do pracovného pomeru jednej z nich od 06.08.
pracovala už len jedna . Ďalej v knižnici od 11.01. boli na absolventskej praxi dve absolventky, no tie celú
prax neabsolvovali, nakoľko jedna bola od 23.03. práceneschopná a druhá si od 14.05. našla prácu
v zahraničí. Od 04.10. vykonáva na farskom úrade absolventskú prax jedna absolventka.
Lesný hospodár pracoval počas celého roka na základe dohody o vykonaní práce.
V roku 2010 z celkových nákladov na mzdu a odvody pracovníčke knižnice prispieval BÚ VD
Prešov 30% a GBÚ Bratislava 50%.
PREVÁDZKOVÉ A REŽIJNÉ NÁKLADY :
Náklady
Voda
Elektrická energia
Plyn
Telefón, internet
Inkaso
Poistenie
Služba ochrany
Požiarna ochrana
Dopravné náklady
Odvoz odpadu
Revízie
Drobné opravy
Ad. pomôcky
Mzdy
Odvody
Dane
Iné výdaje
Čistiace potreby
Poplatky
Stravné lístky
Známky
Poplatky za
Softvér
Spolu v €:
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, auto – LH (lesný hospodár)
fara a lýceum
EZS, EPS, PO, elektrorevízie, bleskozvody
servis auta, opravy v objektoch
kancelárske potreby, toner, kopírka
pracovníkov zboru, lesného hospodára
zdravotná poisťovňa, sociálna poisťovňa
z nehnuteľností, príjmu
vecné a bohoslužobné
súdne, správne
príplatok zamestnávateľa 55%
poštovné , kolky
vedenie účtov, overovanie
ostatné služby, školenia
upgrade PÚ, mzdy, SZM – doména, čiarový kód

A MATERIÁLOVÉ VYBAVENIE:

Nákup
Auto batéria - Opel
Vysokotlakový čistič - WAP
Notebook – FÚ správca
Oltárne rúcho- Ľubica kostol
Koberec – Ľubica kostol
Plastový sud - fara
Nábytok – kuchynka, FÚ
Obrazový rám 2ks - FÚ
CD – rádio 2ks - kostoly
Sieťová karta – tlačiareň FÚ

NÁKLADY

€
56,50
331,50
538,99
36,00
18,72
29,79
1.223,32
112,10
271,60
243,46

€
1.375,21
675,91
3.969,53
7.467,96
935,97
2.804,89
2.011,61
147,00
204,00
1.657,44
131,66
958,17
726,70
754,21
32.181,37
10.648,78
1.715,80
121,32
110,45
308,19
2.277,73
345,30
118,87
125,12
248,89
72.022,08

PRI RÔZNYCH PRÍLEŽITOSTIACH:

Náklad
Akcie dorastu a mládeže
Volejbalový turnaj
Pingpongový turnaj
Vianočná nádielka detí
Deň konfirmandov
2. ples Kežmarských evanjelikov
Gratulačné kytice – akcie, životné jubileá
Pohostenia – občerstvenia pri rôznych
príležitostiach (koncerty, opera, návštevy
v zbore, zasadnutia, inštalácia)
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€
1.267,53
22,13
33,53
85,20
10,94
1.618,88
63,00
940,38

Stôl - auditórium
326,06
Spolu náklad v €:
3.188,04
Spolu náklad v €:
4.041,59
LESNÉ HOSPODÁRENIE:
Aj v roku 2010 sme hospodárili na lesnom majetku podľa predpísaného hospodárskeho plánu
platného od roku 2009.
V LHC Spišská Belá – lokalite Strážky, kat. území Kežmarok bola vykonaná výchovná ťažba
dreva v poraste 394 10. Celkom bolo vyťažených 253,28m3 drevnej hmoty smreka a jedle.
V samovýrobe bolo spracovanej 16,60m3 drevnej hmoty - vlákniny. Drevo po vyťažení bolo potrebné
priblížiť na skládku, no problém nastal počas letnej povodne, kedy došlo k poškodeniu koryta rieky
Poprad na mieste, v ktorom je presun dreva cez rieku povolený. No i napriek prísľubu správcu rieky, že
koryto v danom mieste upravia, napriek mnohým urgenciám sa tak nestalo, keďže v tom čase mali
vážnejšie problémy na iných miestach a aj nedostatok techniky na zvládnutie povodňovej situácie. No,
aby nedošlo ku krádeži dreva, boli sme nútení transport dreva cez rieku urobiť za pomoci lanovky, čím
došlo aj k zvýšeniu nákladov súvisiacich s jeho manipuláciou. Ihneď po priblížení na skládku sa drevo
odpredalo, príjem z ktorého predstavuje čiastku 9697,14€. Z ťažobných plôch sa následne odpratala
haluzina. V letných mesiacoch sa v poraste 394 20, 394 30 a 391 30 celoplošne vyžínali plochy okolo
mladých stromčekov od buriny a krovia na výmere 5,00ha a v mesiaci október sa v poraste 394 30
urobil ochranný náter vrcholcov stromčekov cervakolom proti obhrýzaniu lesnou zverou. V jeseni sa
ešte urobila prerezávka porastu 394 20 o výmere 3,5 ha. Zalesňovanie sa v tomto roku nerobilo.
V LHC Vysoké Tatry, katastrálnom území Tatranská Lomnica – lokalite Pod Fľakom bola
v poraste 1408 náhodná ťažba v objeme 10,01m3 drevnej hmoty, väčšinou vyvrátené a napadnuté
drevo škodcami. Drevo sa odpredalo ako netriedené, nakoľko šlo o náhodnú ťažbu a v malom objeme
za 139,54€. V poraste 1409 o výmere 3,00ha bola urobená prerezávka. Iná hospodárska činnosť
v tomto lesnom hospodárskom celku nebola.
Jednotlivé náklady na pestovateľskú a lesnú činnosť v oboch LHC boli nasledovné:
€
3.781,47
544,32
1.775,00
825,00
154,35
7.080,14
9.836,68

- ťažba, približovanie a spracovanie dreva
- upratovanie haluziny
- prerezávky
- vyžínanie plôch
- ošetrovanie mladých porastov
Spolu náklad:
Výnos spolu za oba LHC

Hospodárenie na lesnom majetku v správe zboru v ťažobnej a pestovateľskej činnosti počas
roku 2011 bude pokračovať podľa LHP (lesného hospodárskeho plánu) platného od roku 2009
nasledovne:
LHC – Spišská Belá - lokalita Strážky
ŤAŽOBNÁ ČINNOSŤ: Predpokladaná ťažba 440m3 drevnej hmoty. Z toho 200m3 obnovnej ťažby - dorub
v poraste 390 10. Výchovná ťažba 30m3 v poraste 390, 12,30m3 v poraste 392, 80m3 v poraste 393
a 100m3 v poraste 394 10.
PESTOVATEĽSKÁ ČINNOSŤ:
Zalesňovanie na výmere
Vyžínanie na výmere
Prerezávky na výmere
Upratovanie haluziny

2,00 ha
6,00 ha
4,60 ha
440 m3
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Ochrana proti obhrýzaniu zverou na výmere

3,00 ha

LHC – V. Tatry lokalita V. Tatry – Fľak
ŤAŽOBNÁ ČINNOSŤ:
Predpokladaná ťažba 150 m3 drevnej hmoty (podkôrny hmyz, vietor)
PESTOVATEĽSKÁ ČINNOSŤ:
Zalesňovanie na výmere
Vyžínanie na výmere
Prerezávky na výmere
Upratovanie haluziny
Ochrana proti obhrýzaniu zverou na výmere

0,00 ha
0,00 ha
0,00 ha
150 m3
0,00 ha

Súčasný stav lesných porastov v tomto celku si počas roka nevyžaduje žiadnu mimoriadnu
starostlivosť.
Predpokladané výnosy a náklady z hospodárenia na lesnom majetku sú zapracované do
rozpočtu na rok 2011.
OSTATNÉ NÁKLADY:
Účel
Ofery
Príspevok

Generálna podporoveň, teológov, vzdelávanie, Svetový luteránsky
zväz, Krpeľany,povodne, zahraničná misia
Dištriktuálny príspevok
Seniorálny príspevok
Cirkevný zbor – Nová Lesná – veža kostola
Členom zboru - povodne
Dom na polceste – V. Slavkov
Opera – Evanjelium podľa Jána
Pre rodinu po zosnulom R. Cingeľovi
BTM
Život a dielo Leonarda Stöckela
Náklady na lesnú činnosť

Lesné hospodárenie
Zborový list
Nákup kníh, predplatné časopisov, plagáty, kresťanská literatúra
Nákup na dohodu - ÚPSVaR (dobrovoľnícka služba)
Tvorba zákonných rezerv
Tvorba sociálneho fondu
Náhrada príjmu za nemoc
Odpisy hmotného majetku
Spolu náklad v €:

€
215,00
493,68
2.682,40
100,00
15.530,00
466,00
2.700,00
1.630,00
48,00
21,00
7.080,14
825,66
3.022,71
53,30
1.811,80
191,02
59,06
5.180,21
42.109,98

Získať finančné prostriedky na obnovu objektov a pamiatok sme sa pokúšali z dvoch zdrojov.
Z Ministerstva kultúry SR v Grantovom systéme pre rok 2010 boli žiadané prostriedky na štyri projekty,
a to projekt na obnovu fasády lýcea (ukončenie prác), reštaurovanie malieb parapetu dievčenského
chóru v drevenom kostole, reštaurovanie kazateľnice a ukončenie reštaurátorských prác oltára v kostole
v Ľubici. Podporené boli len dva projekty, projekt na reštaurovanie malieb parapetu dievčenského chóru
v drevenom kostole v sume 25000,- € a projekt na ukončenie reštaurátorských prác oltára v Ľubici
v sume 15000,- €. Na oboch projektoch sme sa podieľali spolufinancovaním sumou 5% z celkového
rozpočtu. Získať finančné prostriedky na opravu fasády lýcea aj zo zahraničia prostredníctvom nadácie
Gustav – Adolf – Werk ,,Frauenarbeit“ so sídlom v nemeckom Stuttgarte sa nám nepodarilo.
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VÝNOSY CIRKEVNÉHO ZBORU TVORILI NASLEDOVNÉ POLOŽKY:
Výnosy – Príjmy
Milodary od členov zboru
Ofery
Cirkevný príspevok (cirkevná daň)
Predaj cirkevnej literatúry
Príjem z oferníkov
Predaj nehnuteľností
Úroky z vkladov
Preplatky - (služby, ostatné)
Za zvonenie (rok 2010)
Milodar - vstupy do kostolov
Milodary od turistov
Milodar na knižnicu - vstupy a materiály
Ostatné milodary
Príjem zo zbierok – RADIM, povodne, Dom na polceste
Príjem za prenájom bytov, nebytových priestorov, pôdy
Príspevok MK SR - Grantový systém 2010
Príspevok na mzdu pracovníčky knižnice (VD + GBÚ)
Príspevky miest a obcí – opera (MsKS + MsÚ)
Herman – Nirman - Stiftung (Nemecko)
Príspevky od iných organizácií - AWT
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. 2010:

€
6.902,18
6.732,56
4.558,50
1.231,50
180,37
33.200,00
233,98
2.295,86
50,00
27.247,90
1.700,00
3.758,08
4.107,51
17.604,33
118.589,32
40.000,00
5.850,80
777,00
5.195,36
1.100,00
2.342,51
9.836,68
13.329,47
45,00
2.956,31
309.825,22

25.025,23

za nájom a služby, nesplatené súdne rozhodnutia, za stravné lístky –
zamestnanci, úver Trebišov, DPH

Záväzky cirkevného zboru nesplatené k 31. 12. 2010:

- 39.866,74

dodávatelia prác a služieb, nevyčerpané dovolenky zamestnancov za rok 2010,
nevyplatené mzdy za 12. mesiac 2010, odvody do SP a ZP za 12. mesiac 2010,
daňový úrad – rozdiel dane a daňového bonusu,

Rozdiel pohľadávok a záväzkov k 31.12.2010:
STAV HOSPODÁRENIA ZA ROK 2010:
Celkové výnosy zboru
Celkové náklady zboru
Hospodársky výsledok

14.841,51

€
309.825,22
293.816,39
16.008,83
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STAV FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
Pokladňa
Ceniny
Bežný účet Tatra banka
Terminovaný vklad 1
Terminovaný vklad 2
Spolu financie:

K

31. 12. 2010

€
2.734,68
768,00
38.408,68
51.122,52
26.500,00
118.533,88

V roku 2010 pracovala v zbore revízna komisia v zložení sestra Božena Ferencová, sestra Ing.
Viera Hanudeľová a brat MUDr. Emil Raffaj. Účtovníctvo počas celého roka viedla sestra Anna
Štecová, pokladňu sestra Erika Szabová.
Zborové presbyterstvo predkladá konventu tento návrh plánovaných úloh na rok 2011
Kežmarok
- Nový kostol
- mauzóleum - oprava strechy
- osvetlenie
- vymaľovanie
- vegetačné dielce okolo sakristie
- oprava schodov hlavného vchodu
- oprava okien v sakristii
- Lýceum
- reštaurovanie tlačí
- Fara
- náter strechy (garáž)
- výmena pivničných okien
- oprava sokla
- povrchové a terénne úpravy (od brány - vjazd do garáže) zámková
dlažba
- obrubníky okolo budovy – obsyp okolo budovy kamenivom
- Gymnázium - rekonštrukcia kúrenia – 1. etapa
Ľubica
- byty
- generálna oprava bytovej jednotky
- kostol
- prečalúnenie kľakadiel pred oltárom
Huncovce
- kostol
- vnútorné špalety okolo okien
Rakúsy
-škôlka
- rekonštrukčné práce, opravy (v prípade dostatku finančných
prostriedkov)
V roku 2011sa pokúsime získať finančné prostriedky z dotácie Ministerstva kultúry SR pomocou
nasledovných projektov, ktorých účelom je ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva:
Program 1. Obnovme si svoj dom
- podprogram 1.1: Obnova kultúrnych pamiatok
- reštaurovanie kazateľnice v kostole v Ľubici.
- podprogram 1.2: Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho
dedičstva -pokračovanie v oprave fasády lýcea
- oprava strechy dreveného kostola
Program 2. Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
- podprogram 2.1 Knižnice a knižničná činnosť (elektronické alebo mechanické
zariadenia a vybavenia objektov a priestorov
- lyceálna knižnica
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Na objektoch v správe zboru sa budú aj v tomto roku vykonávať pravidelné revízie vyhradených
technických zariadení prostredníctvom zmluvných partnerov, v prípade zistených nedostatkov ich
odstraňovanie.
Ďalej hospodársky výbor predkladá zborovému konventu rozpočet na rok 2011, ktorý zborové
presbyterstvo odporúča konventu na schválenie.
Správu vypracoval Ján Scholcz, kurátor a správca cirkevného majetku

6. Správa o činnosti Lyceálnej knižnice za rok 2010
Lyceálna knižnica bola nepretržite v prevádzke počas celého roka 2010. Jediným stálym
zamestnancom v knižnici zostáva naďalej p. Slavíčková. Od 1. 5. - 31. 10. 2010 boli v knižnici
prostredníctvom Úradu práce na tzv. dobrovoľnícku činnosť, 20 hod týždenne t.j. 4 hod denne 2
pracovníci - p. Rennerová a p. Jankurová (ukončila predčasne 6. 8. 2010, nakoľko si našla iné
zamestnanie.) Od 1. 5. do 31. 12. 2010 boli v knižnici zamestnaní prostredníctvom Úradu práce na
zmluvu 4 pracovníčky – p. Vaverčáková, p. Česánková, p. Molčányová a p. Grigľáková. Títo pracovníci
pokračujú až do 31. 1. 2011. Knižnica fungovala bez problémov a boli v nej vykonané tieto práce:
- Prednášky a exkurzie v slovenskom, nemeckom, anglickom a ruskom jazyku pre domácich a
zahraničných hostí a skupiny návštevníkov, vykonávala p. Slavičková, podľa potreby aj p.
Česánková a p. Grigľáková
- Výpožičky a konzultácie bádateľom z domova i zo zahraničia, s tým spojený výber požadovanej
literatúry z knižného fondu, jej poskytnutie na prezenčné štúdium, reprografické služby – xerox,
fotenie digitálnym fotoaparátom atď.
- Vybavovanie korešpondencie - písomné žiadosti bádateľov z domova i zo zahraničia,
prostredníctvom e-mailovej pošty, vykonávala p. Slavičková
- Katalogizovanie duplikátov a multiplikátov, ktoré sa nachádzajú v expozičnej miestnosti a aj vo
Veľkej knižnici. Táto činnosť sa vykonáva priebežne počas celého roka, nakoľko je to dlhodobejšia
záležitosť.
- Prepisovanie starých signatúr na nové, vyhľadávanie v konkordačných zošitoch, overovanie
správnosti. Táto činnosť bola dokončená a vykonávala ju p. Molčanyová.
- Dokončenie katalogizácie periodík, kalendárov a začatá katalogizácia darovaných kníh,
sumarizácia a sprehľadnenie. Prácu vykonávala p. Česánková s p. Vaverčákovou.
- Spracovanie máp, triedenie podľa krajín, evidencia v elektronickej forme a uloženie do
ochranných obalov. Prácu vykonávala p. Slavičková s p. Grigľákovou.
- O čistotu a poriadok v Lyceálnej knižnici, resp. v celej budove lýcea sa starali všetci zamestnanci
knižnice, takisto všetky práce spojené s jarným a jesenným upratovaním, umývanie okien,
starostlivosť o kvety a pod. vykonávali všetci zamestnanci knižnice.
Aj v roku 2010 prispela nemecká nadácia Hermann-Niermann-Stiftung z Düsseldorftu na
reštaurovanie kníh, a to sumou 5 195,36 €, za čo sme dali reštaurovať 8 historických tlačí a 6
pergamenových listín. Výber kníh, vybavenie potrebných tlačív a dokumentácie, zabezpečenie
reštaurovania v Slovenskej národnej knižnici v Martine zabezpečila p. Slavíčková. Potešujúcou správou
je aj fakt, že nemecká nadácia sa rozhodla aj naďalej podporovať Lyceálnu knižnicu , a to rovnakou
sumou, ubezpečil nás o tom p. Uwe Stiemke, predseda správnej rady nadácie, pri nedávnej návšteve.
V roku 2010 sme zaregistrovali 26 nových bádateľov, ktorí pravidelne chodili študovať do
prezenčnej študovne, mnohí z nich navštívili knižnicu viackrát. Tento rok môžeme opäť potvrdiť trend z
predchádzajúceho roka a to, že väčšinu bádateľov tvoria študenti vysokých škôl zo Slovenska, ale
samozrejme, že k nám chodia aj naďalej bádatelia zo zahraničia - Nemecko, Rakúsko, Poľsko,
Maďarsko atď.
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V roku 2010 sa za vstupné od návštevníkov, za predaj publikácií a rôzneho propagačného
materiálu vyzbieralo 3758,08 €, pre porovnanie v roku 2009 to bolo 3095,90 €. Väčšinu návštevníkov
tvorili organizované školské skupiny, či už stredoškoláci, vysokoškoláci alebo základné školy z celého
podtatranského regiónu, ale aj z Košíc, Prešova, Banskej Bystrice atď. Odhadujeme okolo 4000
návštevníkov z celého sveta, pretože okrem hostí z Nemecka, Rakúska, Maďarska, Poľska, Česka sme
mali aj hostí z USA, Kanady, Anglicka, Írska, Ukrajiny, Fínska, Švédska a Nového Zélandu, ale aj
z Talianska, Portugalska a Holandska.
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.
Lyceálnu knižnicu v roku 2010 navštívilo aj niekoľko významných osobností a veľvyslancov –
USA, Nemecka, Francúzska, naposledy v novembri to bol anglický veľvyslanec p. Michael Roberts,
ktorý bol zbierkami v knižnici nadšený. Aj v tomto roku sme sa podieľali na spoločných projektoch,
napr. v spolupráci so SNK Martin, na katalogizácii tlačí 16. stor., s Hradným múzeom na výstave
o svadbe, kde boli aj zapožičané naše exponáty. Takisto sme sa podieľali na seminári venovanému
dielu prof. Genersicha s medzinárodnou účasťou, ktorý sa konal koncom septembra. Čo sa týka kvality
a rozsahu služieb poskytujeme porovnateľný štandard, v rámci našich možností, so SNK v Martine a UK
v Bratislave. Lyceálna knižnica stále nie je dotovaná štátom, a tak aj naďalej všetky náklady spojené s
prevádzkou hradí Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok. Knižnica si získala istú časť verejnosti
a tí, ktorí už u nás boli, odchádzali spokojní s našimi službami, o čom svedčia zápisy v kronike návštev.
Správu vypracovala Katarína Slavíčková, poverená riadením Lyceálnej knižnice v Kežmarku
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7. Štatistický prehľad o pohybe ľudnatosti v zbore
muži /
chlapci
1.
2.
3.

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

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

12.
13.

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

ženy /
dievčatá
7

Spolu
2009
14

Spolu
2008
3

3

4

3 chlapci

4 dievčatá

6
324

3
838

9
1162

12
1112

6
1079

272
5
25
13
8
0
1

658
24
77
23
44
8
4

930
29
102
36
52
8
4

887
42
90
34
52
7
0

863
31
103
31
44
6
1

7
1
2
1
0
11
56 žiakov

1
2
0
0
2
17
60 žiakov

6
0
0
1
0
12
63 žiakov

745

748

749

171

185

186

127
18
9
17

134
22
12
17

137
21
11
17

28
35
35
46
19

35
39
35
17

35
33
35
44
18

5 krížne
1 krížne
2
1
0
7 mužov

0
4 ženy

1. roč. – 3 žiaci štvrtok o 1400 h
2. roč. – 2 žiaci štvrtok o 1400 h
3. roč. – 3 žiaci štvrtok o 1445 h
4. roč. – 3 žiaci štvrtok o 1445 h
5. roč. – 6 žiaci streda o 1430 h
6. roč. – 3 žiaci streda o 1430 h
7. roč. – 3 žiaci streda o 1515 h
8. roč. – 6 žiaci streda o 1515 h
9. roč. – 3 žiaci štvrtok o 1500 h
Hotelová akadémia: 4 žiaci
streda o 700 h
Gymnázium P.O.Hviezdoslava: 6 žiaci
streda o 700 h
SOU poľnohospodárske: 0 žiakov
Základná škola Ľubica
I. stupeň: 8 žiakov
utorok o 1330 h
II.stupeň: 4 žiaci
utorok o 1415 h
podľa sčítania ľudu v roku 2001
Počet členov cirk. zboru:
1064

Priemerná účasť na SB:

Kežmarok:
Ľubica:
Veľká Lomnica:
Domov dôchodcov:

14.

Spolu
2010

Priemerná účasť na:
adventných večierňach:
adventnom modlitebnom týždni:
pôstnych večierňach:
pôstnom modlitebnom týždni:
biblických hodinách pre dospelých:

Štatistický prehľad vypracoval Roman Porubän, zborový farár v Kežmarku
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