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

SPRÁVA O ŽIVOTE CIRKEVNÉHO ZBORU
ECAV NA SLOVENSKU KEŽMAROK
ZA ROK 2013,

prečítaná na výročnom zborovom konvente Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok, ktorý sa konal
9. februára 2014 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.

Matúš 7,24-27
24Každý,

kto počúva tieto moje slová a plní ich, podobný bude múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. 25A
prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, oborili sa na ten dom, ale nepadol, lebo bol na skale založený. 26A každý, kto
počúva tieto moje slová, a neplní ich, podobný bude mužovi-bláznovi, ktorý si postavil dom na piesku. 27A prišiel príval, privalili
sa rieky, strhli sa vetry, narazili na ten dom i padol a jeho pád bol veľký.

9. februára 2014 Kežmarok o 900 h.
Auditórium lýcea
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PROGRAM

BOHOSLUŽIEB:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Oslovenie
Predspev: Najsvätejší
Konfiteor
Pieseň:
207
Sláva, pozdrav, kolekta
Evanjelium:
Matúš 13,24-30
Vyznanie všeobecnej viery kresťanskej
Pieseň:
264
Kázeň (Matúš 7,24-27), oznamy a milodary
Pieseň:
636
Výročný zborový konvent za rok 2013
Pieseň:
357 / 1. verš
- Antifóna: 68
Buďte verní až do smrti, hovorí Pán.
Aby sme dostali veniec života.
- Kolekta
- Áronovské požehnanie
Pieseň:
357 / 2. a 3. verš
13. Ukončenie s podaním rúk
14. Organová hudba na záver

PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

VÝROČNÉHO ZBOROVÉHO KONVENTU

Otvorenie – privítanie, zb. dozorca Ernest Chritz
Prečítanie a schválenie programu
Zvolenie overovateľov zápisnice
Zvolenie sčítacej komisie
Schválenie zápisnice z minuloročného konventu
Diskusia ku kňazskej správe, ktorá bola konventuálom k dispozícii v písomnej podobe
Prijatie Jednotlivých správ zborovým konventom
Prijatie plánovaných úloh na rok 2014
Schválenie rozpočtu na rok 2014
Voľné návrhy
Záver, poďakovanie

NÁVRH

UZNESENÍ

Uznesenie 1/2014/K
Zbor. konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil zápisnicu z minuloročného výročného konventu.
Uznesenie 2/2014/K
Zbor. konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil predloženú správu o živote Cirkevného zboru ECAV na
Slovensku Kežmarok za rok 2013.
Uznesenie 3/2014/K
Zbor. konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil návrh plánovaných úloh na rok 2014, tak ako boli
predložené.
Uznesenie 4/2014/K
Zbor. konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil rozpočet na rok 2014, tak ako bol predložený.
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Úvod
Spoločnosť, v ktorej žijeme, dostáva rôzne prívlastky. Niektoré sú výstižné, iné sú zmätočné. Prepych, luxus,
pohodlie, vyhasínanie citov, progresívne stupňovanie ľudských potrieb, dravosť, konkurencia, rivalita, to všetko sú
črty spoločnosti, ktorá obľubuje konzum a rúti sa do čoraz väčšej pasivity. Ak sa opýtame konzumného človeka, kto
vôbec je, tak nám odpovie: Som ženatý, mám dve deti, hypotéku na dom, leasing na auto, mesačne zarábam toľko
a toľko a dovolenku som si užíval tam a tam. Kľúčovými slovami pre interpretáciu jeho životnej situácie sa stali
slovesá: mať, zarábať, spotrebovať, užívať si. Človek sa nakoniec v tomto obludnom systéme stáva len akýmsi
tovarom.
Známy nemecko-americký psychoanalytik, sociológ a filozof Erich Fromm na adresu človeka konzumnej
spoločnosti povedal: „Aký je veľmi chorý moderný organizujúci človek, odcudzený, narcistický, bez vzťahov, bez
skutočného záujmu o život, zaujímajúci sa len o prístroje, ktorého športové auto vzrušuje viac ako žena.“ Symbolom
ľudského šťastia, symbolom akéhosi pevného základu sa v dnešnej dobe stali materiálne veci. Konzum neraz
vnímame ako životný štýl, hodnotu či dokonca nutnosť. No taký človek si ani neuvedomuje, že nie on vlastní veci, ale
veci vlastnia jeho.
A v tejto situácii si kladiem otázku: Kde sa nachádzame my, ako cirkevný zbor, ako spoločenstvo ľudí, ktoré
sa hlási ku Kristovi, k Jeho evanjeliu, ktoré sa hlási k odkazu reformácie? Do akej miery sa nám darí odrážať
nechutný konzum spoločnosti, snažiaci sa nám vysvetliť, že nie ten základ (slovo evanjelia, slovo, ktoré sa stalo
telom), ale tento konzumný je ten pravý – orechový. Do akej miery sme si zvykli vo svojich cirkevných zboroch užívať
konzum a zabezpečiť si určité pohodlie? Čoraz viacej sa spoliehame, že to niekto za nás urobí, veď máme na to
v cirkvi ľudí. Do akej miery ochladli naše vzťahy navzájom, vzťahy s tými, ku ktorým sme poslaní? Do akej miery
sledujeme svoje záujmy a svoje ciele na úkor evanjelia, ktorým si naše konanie neraz zdôvodníme a ospravedlníme,
a tak sa viacej tešíme novému mobilu, tabletu, kávovaru, autu ako jednému hriešnikovi, ktorý našiel cestu ku Kristovi.
V podobenstvách o stratených veciach však čítame niečo iné. „Hovorím vám: taká radosť býva pred anjelmi
Božími nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie; Lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil; bol stratený, a našiel sa. A
začali sa veseliť. (L 15,10.24) Mať, zarábať, spotrebovať, užívať si – to bola filozofia márnotratného syna, ktorý
nakoniec skončil pri sviniach. Ale radosť z toho, že Boh nás ako hriešnikov vo svojej milosti a láske prijíma za svoje
deti, to je to, čo nám neraz chýba, to je to, z čoho sa nevieme radovať, to je to, čo sa v cirkvi stalo akousi vedľajšou
koľajou, pretože nás zaujímajú rôzne iné veci, plány a ciele, štatistické tabuľky, nič neriešiace, no pritom elegantne
sa tváriace dotazníky, zaujíma nás štruktúra cirkvi a popritom nám uniká to základné, na ktoré Ježiš poukazuje
slovami: „Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. (Mt 9,13)“
Som 16 rokov v službe Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV na Slovensku). 16
rokov som farárom v kežmarskom cirkevnom zbore a za toto obdobie vnímam túto skutočnosť ako vec, ktorá sa
dotýka mňa, nás všetkých a na ktorej je potrebné s Božou pomocou pracovať, a tak postupne eliminovať všetky
vplyvy dnešného dravého konzumného sveta, prenikajúceho čoraz viacej do života cirkvi a vytrhávajúceho ľudí
z duchovne aktívneho života. My tento svet, ktorý ponúka človeku rôzne atraktivity, nikdy nepredbehneme, ale svet
nás nemôže dobehnúť v tom, čo ponúka človeku Cirkev Ježiša Krista. A to je evanjelium Božej milosti, ktoré je
potrebné prijať, zvestovať a na ňom budovať svoj osobný život ako i život spoločenstva cirkevného zboru. Toto je ten
pevný základ, ktorý by sme nemali za žiadnych okolností opustiť, ale ustavične na ňom budovať a do stavby pozývať
nových ľudí, aby aj oni svoj život stavali na hodnotách, ktoré majú zmysel a ktoré človeka nesú v živote. Kto takto
buduje svoj život, tak podobá sa „múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. A prišiel príval, privalili sa rieky,
strhli sa vetry, oborili sa na ten dom, ale nepadol, lebo bol na skale založený.“
Neraz mám pocit, že zabúdame na to základné, o čom nám hovorí VII. článok Augsburského vyznania: že
kresťanská cirkev je „zhromaždením všetkých veriacich, kde sa evanjelium čistotne káže a velebné sviatosti
prisluhujú podľa evanjelia.“ Toto je ten pevný základ, odolávajúci náporom v minulosti, prítomnosti i v budúcnosti.
Evanjelium je dynamická sila, ktorá chce byť realizovaná v našom živote i v živote spoločenstva nášho cirkevného
zboru. Iba táto sila dokáže odolávať všetkým náporom a nástrahám dnešného sveta, ktoré sa nás snažia polapiť do
svojich pazúrov a zamotať nám natoľko rozum i myseľ, aby sme nakoniec stavali svoj dom na piesku. Kto podľahne
tomuto náporu, tak podobenstvo o dvoch staviteľoch nám hovorí, že taký človek sa podobá „mužovi – bláznovi, ktorý
si postavil dom na piesku. A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, narazili na ten dom i padol a jeho pád bol
veľký.“
Evanjelium a konzum – to nejde dokopy. To sú dva rozličné základy, dve rozličné sily, ktoré idú od seba.
Evanjelium alebo konzum – pred týmto rozhodnutím stojíme každý deň a stáli sme i v uplynulom roku, ktorý máme
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dnes bilancovať na pôde cirkevného zboru. Predpokladalo by sa, že cirkev – cirkevný zbor si predsa vyberie
evanjelium. Mala by to byť preň úplná samozrejmosť. Ak sa na cirkevný zbor pozeráme ako na rodinu, ako na
spoločenstvo, tak musíme povedať, že pre mnohé údy toho spoločenstva, rozhodnutie sa pre evanjelium nie je
samozrejmosťou. Častokrát touto samozrejmosťou je rozhodnutie sa pre konzum dnešného sveta. Takéto
rozhodnutie sa je však stavbou na piesku.

1. Bohoslužobný život zboru
a) Služby Božie
Je veľkým požehnaním v živote veriaceho človeka, keď vypočuté Božie slovo nepadne na kraj cesty, do
tŕnia, kamenia a bodľačia, ale keď padne do úrodnej pôdy a prinesie svoje ovocie v bežnom každodennom živote.
O tejto skutočnosti Pán Ježiš hovorí hneď v úvodnej vete podobenstva o dvoch staviteľoch: „ Každý, kto počúva tieto
moje slová a plní ich.“ Vypočuté slová na bohoslužbách človek môže plniť iba vtedy, keď padajú do úrodnej pôdy.
To znamená, keď na bohoslužbách sme vnímaví a pozorní, keď máme otvorené svoje srdce pre Boha, pre Jeho
slovo, ktoré nás chce meniť a formovať k obrazu Božiemu, keď nás to jednoducho bodne v srdci, ako ľudí po
Petrovej kázni v Jeruzaleme pri zoslaní Ducha Svätého (Sk 2,37).
Pre mňa osobne sú veľmi dôležité otázky: Čo s počutým slovom? Čo s ním urobíme? Do akej miery
dovolíme, aby to, čo počúvame, prinášalo v nás aj ovocie? Ak iba počúvame a nečiníme, tak sa podobáme mužovi
bláznovi, ktorý svoj dom postavil na piesku a keď prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry a oborili sa na ten dom,
tak padol a jeho pád bol veľký. My niekedy nechceme činiť Ježišovo slovo, pretože je pre nás nepríjemné. Ak ho
však nechceme realizovať vo svojom živote, tak stále budujeme svoj dom na piesku. Počúvať a premýšľať o Božom
slove, o Kristovom evanjeliu je síce pekné. Žasnúť nad jeho aktuálnosťou, ešte krajšie, ale ak ho nečiníme, tak je to
pre nás premárnený čas. Nedovoľme, aby sa služby Božie v našom živote stali premárneným časom, stavbou
duchovného domu na piesku. Apoštol Jakub nás v tejto súvislosti vyzýva: „ Buďte však činiteľmi slova, a nielen
poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba (Jk 1,22).“
KEŽMAROK:
Služby Božie v Kežmarku sa konali pravidelne každú nedeľu a každý cirkevný sviatok. Od Nového roka po 5.
nedeľu po Sv. Trojici (30. 06. 2013) sme sa stretávali v Novom kostole, od sviatku Cyrila a Metoda (05. 07. 2013) po
15. nedeľu po Sv. Trojici (08. 09. 2013) sme prichádzali do Dreveného artikulárneho kostola. Touto nedeľou sme
slávnostne otvorili i nový školský rok 2013/2014. Do rámca bohoslužieb sa zapojili deti krátkym programom. Od 16.
nedele po Sv. Trojici (15. 09. 2013) až po koniec občianskeho roka sme sa stretávali k počúvaniu Božieho slova
v Novom kostole.
Čas bohoslužieb je pravidelný, ako nám ho určuje zborový štatút. Každú nedeľu sa stretávame o 900 h.
K bohoslužbám na sviatky, ktoré pripadnú počas pracovných dní, sa stretávame večer o 1800 h. Štedrovečerné
služby Božie a Závierka občianskeho roka je o 1700 h. V uplynulom roku sme sa na všetkých bohoslužbách
nedeľných i večerných, okrem pôstnych a adventných večierní, k počúvaniu Božieho slova stretli v Kežmarku 67krát, čo je o dvakrát menej ako v roku 2012, vzhľadom na to, že niektoré cirkevné sviatky pripadli na nedeľu.
V úrade seniora Tatranského seniorátu som už tri a pol roka. Z toho mi vyplývajú aj povinnosti, ktoré sa
cirkevného zboru dotýkajú častým zastupovaním na nedeľných bohoslužbách. Chcel by som vás poprosiť v tomto
smere o trpezlivosť. Do konca funkčného obdobia mi zostáva ešte dva a pol roka. Viac ako polovica funkčného
obdobia je za mnou. Chcem sa vám poďakovať za trpezlivosť a ústretovosť, s ktorou službu seniora v mojej osobe
prijímate, a tak zároveň prijímate aj službu tých, ktorí ma počas mojej neprítomnosti zastupujú. Je to predovšetkým
sestra farárka Ľubica Mervartová, ktorá koná svoju službu na mieste seniorálneho kaplána, za čo jej srdečne
ďakujem a prajem veľa radosti v tejto službe, cez ktorú môže prijímať mnohé požehnanie pre svoj život. Jedenkrát
ma zastupoval brat farár Vereščák. V rámci kalendárneho roka bol som 16 - krát zastupovaný počas nedeľných
bohoslužieb a sviatkov.
Zastupovanie prebiehalo nasledovne
Jozef Vereščák
13. 01. 2013  1.nedeľa po Zjavení
Ľubomíra Mervartová:
06. 01. 2013  Zjavenie Krista Pána mudrcom
17. 02. 2013  1. pôstna nedeľa
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10. 03. 2013  4. pôstna nedeľa
01. 04. 2013  II. slávnosť veľkonočná
05. 05. 2013  5. nedeľa po Veľkej noci
26. 05. 2013  Svätá Trojica
09. 06. 2013  2. nedeľa po Sv. Trojici
11. 08. 2013  11. nedeľa po Sv. Trojici
18. 08. 2013  12. nedeľa po Sv. Trojici
15. 09. 2013  16. nedeľa po Sv. Trojici
22. 09. 2013  17. nedeľa po Sv. Trojici
27. 10. 2013  22. nedeľa po Sv. Trojici
17. 11. 2013  Predposledná nedeľa cirkevného roka
24. 11. 2013  Posledná nedeľa cirkevného roka
26. 12. 2013  II. slávnosť vianočná
V cirkevnom zbore sme v uplynulom roku prijali zvesť slova Božieho aj z úst brata farára Miroslava Erdingera
z Českobratské církve evangelické Praha – Kobylisy. Brat farár nám poslúžil na 10. nedeľu po Sv. Trojici (04. 08.
2012), keď v rámci bohoslužieb bola prislúžená sviatosť Večere Pánovej, ktorú sme prisluhovali spoločne.
Na ekumenických nemeckých službách Božích (06. 07. 2013) v rámci Karpatsko-nemeckých dní zvesťou
slova Božieho poslúžil študent teológie z Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Svit Milan Bartko. Zo strany
rímskokatolíckej cirkvi nebol záujem poslať svojho zástupcu na tieto bohoslužby, a tak pozdraviť Božím slovom
a krátkym zamyslením svojich veriacich. Napriek vysvetľovaniam brata Mikuláša Liptáka sa mnohým
rímskokatolíkom táto skutočnosť nepáčila.
Priemerná účasť na nedeľných službách Božích v Kežmarku v roku 2013 bola 120 poslucháčov. Oproti
minulému roku sa nám návštevnosť znížila o 10 poslucháčov. Keď som sa pozrel na našu nedeľnú účasť, tak medzi
niektorými bohoslužbami sú obrovské rozdiely. Jednu nedeľu nás príde do kostola 150 ľudí a na druhú iba 80. Nie
vždy si to viem vysvetliť. A tak by som chcel na vás apelovať a zároveň vás povzbudiť k pravidelnej účasti na
bohoslužbách. Mohol by som vymenovať rodiny, ktoré sa zúčastňujú iba sporadicky, alebo ktoré nedeľu čo nedeľu
putujú po celom senioráte a sú v inom cirkevnom zbore na bohoslužbách. Ak máme byť jednou rodinou, jedným
telom Kristovým, tak k tomu je potrebná pravidelná návšteva svojho domáceho cirkevného zboru. Tu máme
udržiavať teplo rodinného krbu. Ak nechodíme alebo putujeme zo zboru do zboru, tak ani nemôžeme rozumieť
problémom svojho domáceho cirkevného zboru a rovnako nemôžeme vidieť ani jeho riešenia.
Pán Ježiš nás dôrazne napomína slovami: „Každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, podobný bude
múdremu mužovi.“ Počúvaním Božieho slova, ktorému dovolíme, aby padlo do úrodnej pôdy nášho srdca, a tak
prinieslo bohatú úrodu, sa podobáme múdremu mužovi. Inak to nejde. A preto je dôležité prichádzať na bohoslužby,
do spoločenstva cirkvi a počúvať tam Božie slovo, ktorým reagujeme aj na aktuálne témy v spoločnosti či cirkevného
zboru. Veď Božie slovo je nám dané na to, aby nám prakticky poslúžilo do života, aby nás upozorňovalo na problémy
a ukazovalo cestu ako sa z nich dostať von.
Podobať sa múdremu mužovi – to znamená vydávať aj svedectvo o tom, čím žijem a hlavne s kým žijem.
Samozrejme, že myslím na Krista. Ak takéto svedectvo podávame tomuto svetu, tak tým aj oslavujeme nášho
nebeského Otca. Svedectvo múdreho muža, múdrej ženy je v dnešnom svete veľmi dôležité. Toto je misijný nástroj,
ktorým Boh oslovuje ľudí od Neho vzdialených. To znamená, že Boh si nás používa ako nástroj na oslovenie ľudí vo
svete. Ak máme prinášať svedectvo o Kristovom evanjeliu a Jeho hodnotách do tohto sveta, tak je potrebné tieto
hodnoty najprv prijať pre svoj život a nimi žiť. A práve to si vyžaduje prichádzať na bohoslužby a počúvať Božie
slovo. Sporadickým chodením do kostola sa podobáme mužovi bláznovi, ktorý si svoj dom – svoj život postavil na
piesku, na nestabilných veciach tohto sveta. Záver nášho podobenstva je jasný, čo sa stane s takým životom.
Priemerná účasť na všetkých, teda bežných nedeľných, slávnostných a iných službách Božích v roku 2013
bola 121 poslucháčov, čo je menej o 3 poslucháčov ako v roku 2012. Táto skutočnosť je spôsobená veľmi malou
účasťou na bohoslužbách vo sviatky: Veľkonočný pondelok (60 poslucháčov), Vstúpenie (69), Svätodušný pondelok
(72), Petra a Pavla (47), Cyril a Metod (72). Priemerná účasť návštevnosti služieb Božích aj s fíliami Ľubica a Veľká
Lomnica, kde sa pravidelne vykonávajú služby Božie, je 156 poslucháčov. Ak by sme mali vyjadriť návštevnosť
v percentách z prihlásených členov cirkevného zboru, ktorých evidujeme 767 k 31. decembru minulého roka vrátane
fílií, tak služieb Božích sa zúčastňuje 20,33% členov zboru.
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Texty k zvesti slova Božieho som si vyberal podľa agendálneho poriadku alebo vlastného uváženia k téme danej
nedele. Vždy bolo pre mňa typické, že svojimi kázňami som reagoval na vývoj v spoločnosti a na to, čo sa dialo vo svete
ale i v samotnej cirkvi. Som presvedčený o tom, že cirkev musí svoje stanoviská k rôznym spoločenským otázkam jasne
formulovať, pretože práve cez ne je dnešnému svetu podávané evanjelium. Jasné postoje, aj keď môžu vyvolať
v spoločnosti istý rozruch, sú veľmi dôležité, pretože kto iný by mal tomuto svetu povedať, čo je normálne a čo normálne
nie je, ak nie cirkev, ktorá tak koná v súlade s Božím slovom, v ktorom je zjavená Božia vôľa pre človeka i pre tento svet.
Cirkev si nemôže dovoliť vyjadrenia typu: „Pán Kotleba bol zvolený za župana Banskobystrického
samosprávneho kraja v demokratických voľbách, za tých istých podmienok ako ostatní predsedovia VÚC.“, ale mala
by jasne povedať, že k tejto skutočnosti nemalo dôjsť a keď k nej došlo, tak asi je niekde problém v spoločnosti. Ak
budeme bez akéhokoľvek kritického pohľadu akceptovať demokratické zvolenie neonacistu, kde to potom môže v
spoločnosti dôjsť. Aj Hitler bol demokraticky zvolený a aký to malo dopad pre celý svet. Cirkev je priam povinná
poukázať na to, že toto bol krok, ktorý sa nemal v slovenskej spoločnosti stať.
Pán Ježiš nám hovorí: „Každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich.“ To sa týka aj cirkvi. Aj ona počúva
slová Ježiša Krista a prináša ich do tohto sveta. No však Pán Ježiš týmito slovami chce povedať, že my s tým, čo
sme počuli, máme naložiť nie tak, ako nás napadne, ako sa nám páči, to znamená, že si vyberieme z Ježišových
slov iba to, čo nám vyhovuje a čo sa nám zdá dobré a cenné pre náš život, cirkev i spoločnosť. Ježiš nad svojím
slovom má zvrchovanú moc. On chce, aby toto slovo v celosti sa napĺňalo pri nás, v cirkvi i v spoločnosti, to
znamená, aby sa napĺňali i tie veci, ktoré nie sú nám dvakrát príjemné a pohodlné, a ktoré neradi robíme, pretože
odrazu vytŕčame z davu. Keď toto budeme uskutočňovať, tak cirkev nebude mať problém poukazovať aj na
nepríjemné veci v spoločnosti.
Na starozmluvné texty zaznela kázeň 13x, na evanjeliové 33x a na epištolické 21x. 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 (03. 02. 2013) – uskutočnil sa výročný zborový konvent za rok 2012; 4. nedeľa po Veľkej
noci (28. 04. 2013) – nedeľa Cantate s vystúpením spevokolu; Nedeľa po Vstúpení (12. 05. 2013) – nedeľa matiek
s vystúpením detí z nedeľnej besiedky; 7. nedeľa po Sv. Trojici (14. 07. 2013) – v cirkevnom zbore sa uskutočnila slávnosť
konfirmácie, na ktorej bolo konfirmovaných 5 dospelých ľudí; 10. nedeľa po Sv. Trojici – Kajúca (04. 08. 2013), na ktorej
kázal brat farár Miroslav Erdinger a keď sme spoločne pokrstili Nikolasa Gemzu; 15. nedeľa po Sv. Trojici (08. 09. 2013) –
začiatok školského roka; 19. nedeľa po Sv. Trojici (06. 10. 2012) – Poďakovanie za úrody zeme. Aj tu sa chcem
poďakovať za prípravu sestre kostolníčke, ale i všetkých ochotným darcom, ktorí priniesli to, čo im Pán Boh požehnal na
poli i v záhrade;
Večerné pôstne a adventné služby Božie sa konali vo štvrtok o 1800 hodine v auditóriu lýcea s priemernou
účasťou 29 ľudí, čo je o jedného menej ako v roku 2012.
Pôstny modlitebný týždeň sa v našom cirkevnom zbore minulého roku uskutočnil v čase od 4. do 8. marca
2013. Jednotlivým zamysleniami, ktorými nám poslúžila sestra farárka Ľubomíra Mervartová, sa niesla téma: Pod
Božou výchovou. Každý jeden večer bol venovaný nejakej biblickej starozmluvnej postave, na ktorej bolo poukázané,
ako si ju Pán Boh vychovával a viedol, aby v Božom diele záchrany izraelského národa ju mohol použiť ako nástroj
vo svojich rukách. A tak sme sa mohli stretnúť s postavami, ako bol Samuel, Dávid, Jób, Mojžiš a Daniel. To všetko
sú veľké postavy v dejinách spásy vyvoleného Božieho ľudu, cez ktoré mocne konal Boh a cez ktoré i dnes má nám
čo povedať, aby náš život bol rovnako použiteľný v službe Bohu, v službe pre našich blížnych a v službe
spoločenstva cirkevného zboru, v ktorom žijeme a ktorý je naším domácim cirkevným zborom.
V adventnom modlitebnom týždni (09. – 13. 12. 2013) sme sa zamýšľali nad témou: Pán Ježiš prišiel podľa
zasľúbenia. Boh príchod svojho Syna do tohto sveta oznamoval prostredníctvom prorokov, ktorí oznamovali svoje
proroctvá izraelskému národu. Keď sa naplnil čas, tak tieto proroctvá sa stali realitou v osobe Ježiša Krista, ktorého
Boh položil do betlehemských jaslí. Počas piatich večerov nám na jednotlivé témy poslúžili zvesťou slova Božieho
bratia farári z Tatranského seniorátu: 1. Pán Ježiš prišiel podľa zasľúbenia – Roman Porubän; 2. Príchod Pánov
dnes – Ján Matis; 3. Pán Ježiš prichádza v spoločenstve veriacich – Tibor Molnár; 4. Pán Ježiš príde na konci sveta
– Ľubica Sobanská; 5. Pán Ježiš príde ako Kráľ kráľov – Martin Zaťko. Priemerná účasť na adventnom modlitebnom
týždni bola 33 poslucháčov, čo je o jedného viac ako v roku 2012.
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 12 ľudí a 5 poslucháčov
tvoria naše sestry zo zborovej diakonie. V rámci týchto služieb Božích tu bola prislúžená trikrát Večera Pánova, a to
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v pôste, po Kajúcej nedeli a v advente. Osemkrát tu vykonala služby Božie sestra farárka Mervartová a štyrikrát brat
farár Porubän.
Nemecké služby Božie sa v našom cirkevnom zbore konali v minulom roku jedenkrát, a to pri príležitosti
karpatsko-nemeckých dní 6. júla 2013. Zvesťou slova Božieho nám poslúžili teológ z Cirkevného zboru ECAV na
Slovensku Svit Milan Bartko.
Organovým sprievodom počas celého roka nás sprevádzal Mgr. art. Peter Duchnický, ktorý dotvára
kompletný rámec bohoslužieb, umocňuje ich a dáva im krajšiu podobu, ktorá má rovnako misijný charakter. Ani si
nevieme celkom dobre predstaviť bohoslužby bez organového sprievodu. Vďaka Pánu Bohu, že v našom cirkevnom
zbore máme nielen kvalitné organy ale aj kvalitný organový doprovod vďaka kantorovi Mgr. art. Petrovi
Duchnickému. Túto skutočnosť si uvedomujem, aký je to rozdiel medzi hraním a hraním, keď prichádzam ako senior
do iných cirkevných zborov Tatranského seniorátu, kde sa mnohí kantori trápia. Cirkevná hudba odjakživa dopĺňala
rámec bohoslužieb a dávala im akýsi punc noblesy či nebeskej oslavy. Nie nadarmo sa hovorí, že organ je kráľom
hudobných nástrojov.
Za nápadité hudobné dotváranie bohoslužobného života sa chcem srdečne poďakovať a popriať Petrovi veľa
Božieho pokoja, ktorý by mu otváral nové možnosti komponovania, a tak dotvárania hudobnej stránky všetkých
bohoslužobných príležitostí v našom cirkevnom zbore.
Od novembra máme nového kantora z Veľkej Lomnice Romana Uhlára, ktorý doposiaľ hrával, kým sa zaučil,
len vo Veľkej Lomnici, ale od Pamiatky zosnulých hráva každú druhú nedeľu aj v Kežmarku. I jemu sa chcem
srdečne poďakovať, pretože v dnešnej dobe málo ľudí chce vykonávať kantorskú službu. Každý si hneď prepočíta,
čo všetko to obnáša. Kantorský stav v našej cirkvi nie je dvakrát lichotivý. Obyčajne hovorím, že skôr nájdem zlato
ako dobrého kantora. A tak je veľkou zodpovednosťou cirkvi, aby sme si vychovávali kantorov a povzbudzovali naše
deti, ktoré chodia do hudobnej školy k tejto náročnej službe. I pre Romana Uhlára preto vyprosujeme Božie
požehnanie, aby v živote nachádzal radosť z toho, že môže cez organový sprievod poslúžiť Bohu i ľuďom.
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 jej chcem poďakovať a popriať jej pevné zdravie, trpezlivosť a Božie požehnanie.
K Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kežmarok patrí 8 fílií, a to:
VEĽKÁ LOMNICA:
V roku 2013 sa v tejto fílii konali služby Božie pravidelne každú druhú nedeľu o 1030 h. s priemernou účasťou 11
poslucháčov, čo je rovnako ako v roku 2012. Na bohoslužbách sme sa spoločne stretli 27-krát, čo je o jedenkrát viac ako
v roku 2012.
V minulom roku v rámci služieb Božích bola na tejto fílii prislúžená 4-krát sviatosť Večere Pánovej. Dary milosti pri
stole Pánovom prijalo 41 ľudí (13M + 28Ž), čo je o 4 komunikantov viac ako v roku 2012.
Srdečne sa chcem poďakovať manželom Wenczelovcom za kostolnícku službu, ktorá si tiež vyžaduje veľkú
obetavosť týkajúcu sa nielen otvárania a zatvárania kostola, ale aj kosenia kostolnej záhrady a udržiavania poriadku.
Organovým sprievodom vo Veľkej Lomnici nám poslúžili počas celého roka Mgr. art. Peter Duchnický a Roman Uhlár
HUNCOVCE:
Služby Božie v tejto fílii sa v uplynulom roku nekonali.
STRÁNE POD TATRAMI:
V minulom roku sa v tejto fílii konali bohoslužby šesťkrát, a to: Predpôstna nedeľa: (10. 02. 2013), II. slávnosť
veľkonočná (01. 04. 2013), 1. nedeľa po Sv. Trojici (02. 06. 2013), 8. nedeľ po Sv. Trojici (21. 07. 2013), 1. adventná
nedeľa (01. 12. 2013) – v rámci služieb Božích bola prislúžená aj sviatosť Večere Pánovej; II. slávnosť vianočná (26. 12.
2013). V priemere sa týchto bohoslužieb zúčastnilo 17 ľudí. Pri organizovaní bohoslužieb sa chcem poďakovať bratovi
Wildnerovi a sestre Mrozekovej.
RAKÚSY:
Vo fílii Rakúsy sa služby Božie v minulom roku nekonali.
ĽUBICA:

Vo fílii Ľubica sa v uplynulom roku konali služby Božie pravidelne každé dva týždne a skoro vo všetky cirkevné
sviatky. K počúvaniu Božieho slova sme sa stretávali o 1030 h. Ak cirkevný sviatok pripadol na nejaký pracovný deň,
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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 37- krát.
Priemerná účasť na službách Božích v Ľubici bola 25 ľudí. Oproti roku 2012 sa zvýšila o 4 poslucháčov.
Ako po iné roky, aj tohto roku deti, ktoré navštevujú hodiny náboženskej výchovy na Základnej škole
v Ľubici, pripravili program na začiatok školského roka ( 08. 09. 2013) a na Štedrý večer (24. 12. 2013). V rámci
služieb Božích tu bola prislúžená 8x Večera Pánova. Dary milosti prijalo 198 ľudí – 60 mužov a 138 žien. Som rád,
že sviatosť Večere Pánovej sa stáva pravidelnou súčasťou bohoslužobného života filiálky Ľubica, pri ktorej si
uvedomujeme nielen potrebu pokánia a odpustenia, ale i spoločenstva so živým Kristom, ktorý sa nám ponúka
v posvätených daroch tela a krvi.
Kostolnícku službu v tejto fílii vykonávajú manželia Jendrušákovci, za čo im srdečne ďakujem. Prajem im,
aby táto služba ich naďalej napĺňala radosťou z vďačnosti za prijaté spasenie. Pokladníckou službou v tejto fílii nám
slúžia dlhé roky sestry Janka a Vierka Siskové, za čom im tiež patria úprimné slová vďaky. Nech ich Pán Boh naďalej
dáva dostatok sily a múdrosti k spravovaniu finančných milodarov tejto filiálky.
Organovým sprievodom počas minulého roku tu poslúžil Mgr. art. Peter Duchický a Roman Uhlár
VRBOV:

V uplynulom roku sa tu nekonali služby Božie.

TVAROŽNÁ:
V minulom roku sa tu nekonali služby Božie.
ŽAKOVCE:
V minulom roku sa tu nekonali služby Božie. Od konca roka 2009 evanjelický kostol prešiel kúpnopredajnou
zmluvou do vlastníctva Gréckokatolíckej cirkvi farnosť Žakovce.
b) Biblické hodiny:
Na biblických hodinách sa stretávame pravidelne každý štvrtok o 1800h. okrem pôstneho obdobia, letných
prázdnin a adventu. V roku 2013 sme pokračovali rozoberaním novozmluvnej knihy Skutky apoštolov, ktorá nám
hovorí o vzniku a šírení kresťanskej cirkvi vo svete a zároveň nám podáva svedectvo o apoštoloch a ich misijných
cestách. Skutky apoštolské sú zaujímavé aj tým, že nehovoria len o samých pozitívach, ale rozprávajú aj o
problémoch prvotnej cirkvi, ktoré vznikali vďaka rôznym filozofickým smerom a učeniam, ovplyvňujúcim formujúce sa
kresťanstvo.
Kniha Skutkov apoštolských je pokračovaním Lukášovho evanjelia. Lukáš ako autor tejto knihy, nás celou
knihou sprevádza. Vyjadrené dnešnou rečou – robí nám turistického sprievodcu na poznávacom zájazde z
Jeruzalema cez Judsko, Samáriu, Sýriu, ostrov Cyprus, mnohé mestá malej Ázie, Makedónie, Grécka až po
veľkolepé mesto Rím, kde zomiera apoštol Pavel. Na tejto ceste sme svedkami najrôznejších udalostí od kázania,
zázrakov, mnohých obrátení až po väzenie. Stopy apoštola Petra môžeme sledovať v Jeruzaleme, Judsku i Samárii
a apoštola Pavla zase v Sýrii cez Cyprus do Galácie, Makedónie až po Rím. Rovnako sme si mohli všimnúť aj
rozpory, ktoré vznikali medzi Petrom a Pavlom. Aspoň si na chvíľu človek uvedomí, že tieto osoby, ktoré neraz
glorifikujeme, boli tiež len hriešni ľudia z mäsa a kostí a rovnako prijímali pre svoj život Božiu milosť a záchranu
v Kristovi.
Poznať Skutky apoštolov je veľmi dôležité pre kresťana, aby sa naučil ako budovať svoj život na Kristovi, na
tom pevnom základe. Cez čítanie jednotlivých príbehov môžeme vnímať, ako ľudia prijímali ohlasované evanjelium,
a tak si budovali svoj duchovný dom. No zároveň môžeme vnímať s akými problémami sa stretávali apoštolovia pri
ohlasovaní Krista ako Mesiáša, ako záchrancu. Cez toto slovo vidíme postupný rast cirkvi Kristovej, ktorá budovala
na Ježišovom slove a prinášala svoje ovocie tým, že sa starala o vdovy a siroty a podporovala chudobné cirkevné
zbory, ktoré zakladali apoštolovia.
Praktický život kresťana môžeme pozorovať na samotnom apoštolovi pohanov, ako nazývali Pavla, ktorý je
nám v duchovnom napredovaní i praktickom konaní veľkým vzorom. Jeho život bol najprv životom, ktorý sa podobal
mužovi bláznovi. Ako zarytý judaista s najvyšším možným vzdelaním bol presvedčený, že prenasledovanie
kresťanov, to je jeho poslanie, čím si vybuduje dom na skale. Opak bol pravdou. Tento dom sa nakoniec zrútil
a Pavel musel prehodnotiť celý svoj život a zmeniť svoju cestu, aby mohol začať budovať na pevnom základe,
ktorým bol vzkriesený Kristus. Ten do Jeho života zasiahol na ceste do Damašku. Tu nastal bod zlomu, keď
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z prenasledovateľa kresťanov sa stáva kresťan prinášajúci do pohanského prostredia radostnú správu o záchrane
hriešneho človeka.
Od januára sme postupne rozoberali texty od 4. kapitoly. Hovorili sme si o tom, ako Peter a Ján boli zlapaní
a predvedení pred židovskú Veľradu, kde podali nádherné svedectvo o Kristovi, ktoré zakončili slovami: „Lebo my
nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli.“ Napriek hrozbám a zastrašovaniu, evanjelium sa ďalej šírilo, a to
aj vďaka tomu, že veriaci v Jeruzaleme sa modlili za apoštolov, keď boli uvrhnutí do väzenia. 5. kapitola nám hovorila
známy príbeh o Ananiášovi a Zafíre, ktorých život skončil kvôli neúprimnosti srdca a klamstvu. Potom sme si
poukazovali na tú skutočnosť, ako bolo v prvotnej cirkvi potrebné zvoliť si diakonov, aby sa apoštoli mohli venovať
svojmu poslaniu – zvestovaniu evanjelia. 6. a 7. kapitola nám rozprávala príbeh prvého kresťanského mučeníka –
Štefana, čo si pripomíname aj na II. slávnosť vianočnú. V 8. kapitole sme sa stretli s apoštolom Filipom, ktorý pokrstil
kráľovského dvorana etiópskej kráľovnej Kandáky. 9. kapitola nám rozprávala o ceste apoštola Pavla do Damašku,
jeho obrátení a stretnutí sa s Annaniášom, ktorý ho pokrstil. 10. kapitola bola akousi prelomovou, kde sme mohli
sledovať ako židokresťan – Peter, prichádza k pohanovi Kornéliovi. Prekonanie náboženských predsudkov o čistom
a nečistom bolo pre šírenie kresťanstva veľmi dôležité. V 11. kapitole sa už dozvedáme ako Peter podáva správu
o pokrstení pohanov a o prvopočiatkoch kresťanskej cirkvi v Sýrskej Antiochii, kde si učeníci po prvýkrát dali meno
kresťan.
Prvopočiatky kresťanskej cirkvi sme sledovali aj prostredníctvom troch spracovaných videofilmov, ktoré nás
voviedli obrazom do prostredia, kde sa tieto udalosti odohrávali. Biblické hodiny pre dospelých sa v uplynulom roku
uskutočnili 26 x s priemernou účasťou 17 poslucháčov, čo je o troch poslucháčov menej ako v roku 2012.
Mali by sme si uvedomiť, že bez vzdelávania sa v slove, nemožno postaviť dom na skale. Ako cirkev, ktorá
sme dostávali prívlastok, že sme cirkvou slova, tak neraz o toto slovo nemáme záujem. To Slovo (Kristus), ktoré je
cesta, pravda i život (J 14,6), to slovo, ktoré nám hovorí, ako dobre nás pozná, to Slovo, ktoré nás núti k činu
a poslušnosti, iba to Slovo môže byť pre nás skalou, na ktorej sa dá vybudovať dom. Biblické hodiny toto Slovo Krista ponúkajú.
c) Krst svätý
Prvou sviatosťou, ktorú naša cirkev prisluhuje je Krst svätý. Je potrebné, aby si rodičia, ktorí prinášajú ku
Krstu svätému svoje dieťa, uvedomili, že samotný krst z dieťaťa nespraví kresťana. V cirkevnom zbore máme
rodičov, ktorí dali pokrstiť svoje dieťa, ale viacej ho nepriviedli do spoločenstva cirkvi, na nedeľnú besiedku, dokonca
ho neprihlásili ani na vyučovanie náboženstva. V takomto prípade Krst svätý vôbec nie je zárukou toho, že
z pokrsteného dieťaťa sa stane kresťan. Tu je veľmi dôležité, ako vážne rodičia a krstní rodičia zoberú poslednú
krstnú otázku, ktorá znie: „Sľubujete, že budete vy, rodičia i krstní rodičia, vychovávať dieťa v tejto kresťanskej viere;
sľubujete? Odpoveď: Sľubujeme.
Pri pastorálnych rozhovoroch, keď rodičia prichádzajú požiadať o Krst svätý pri narodení druhého dieťa, sa
ich pýtam, či to myslia vážne, keď prvé dieťa nevychovávali vo viere v Ježiša Krista. Krst svätý nie je čarovná mágia,
pri ktorej sa z pohana automaticky stáva kresťan. Takéto rozhovory bývajú obyčajne dosť nepríjemné, ale ako cirkev
by sme sa nemali tváriť, že je všetko v poriadku a krstiť hlava nehlava. Asi by sme mali viacej uplatňovať cirkevnú
disciplínu, ako to bolo v prvotnej cirkvi a ako to máme zakotvené aj v ústave ECAV. Zborové presbyterstvo by sa
malo zaoberať aj takýmito témami, ktoré sú pre fungovanie zboru veľmi dôležité. Rovnako aj spoločenstvo
cirkevného zboru, by malo týchto ľudí napomínať v láske v duchu Kristovho evanjelia.
Každý rodič a krstný rodič, ktorý odpovie na poslednú otázku pri Krste svätom: Sľubujem!, mal by si
uvedomiť, aký záväzok preberá na svoje plecia. Ak svoj sľub nedodrží, tak Pán Ježiš na túto skutočnosť odpovedá
podobenstvom o dvoch staviteľoch takto: „ten dom padol a jeho pád bol veľký.“ Tu nejde iba o večnosť, ktorá sa
môže pre matrikových kresťanov zdať príliš ďaleká a vo svojej filozofii si chcú užívať tohto sveta, koľko sa len dá. Tu
ide aj o časnosť. Tieto slová majú platnosť aj pre časný život. Pokiaľ žijeme v tomto svete rovnako môžeme zažiť tú
skutočnosť, že náš pád bude veľký. Vidieť to môžeme na deťoch v uplatňovaní 4. Božieho prikázania: „Cti otca
i matku svoju, aby si dlho žil na zemi.“ Ako si deti majú ctiť a vážiť svojich rodičov, keď neboli k tomu vedení? Je to aj
pre kresťanskú výchovu, ktorej sa im v živote nedostávalo.
V uplynulom roku sme v našom cirkevnom zbore pokrstili 20 ľudí. Z toho bolo 10 chlapcov, 9 dievčat, 1 žena.
Teší ma, že sme minulého roku mohli 6 detí pokrstiť v rámci služieb Božích. Krst svätý ako sviatosť má svoje
vrcholné miesto na bohoslužbách, pretože spoločenstvo cirkvi prijíma pokrsteného za svojho člena a zároveň toto
spoločenstvo nesie zaň aj zodpovednosť. Verím, že do budúcnosti, sa uskutoční čím viacej Krstov svätých v rámci
služieb Božích.
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d) Konfirmácia
Vzhľadom na to, že detí, ktoré mali byť v minulom roku konfirmované, je málo, spájali sme dva ročníky
dokopy, a to prakticky znamenalo, že v roku 2013 nebude v cirkevnom zbore konfirmácia. Keď som sa pozeral do
matriky konfirmovaných, tak takáto situácia by sa vyskytla v kežmarskom cirkevnom zbore po prvýkrát a rok 2013 by
bol bez konfirmačnej slávnosti. Nestalo sa tak. Odrazu na konfirmáciu sa prihlásili piati dospelí, ktorí v priebehu
niekoľkých mesiacov absolvovali konfirmačnú prípravu v rozsahu konfirmačnej látky tak, ako je predpísaná v ECAV.
Slávnosť konfirmácie sa uskutočnila v Drevenom artikulárnom kostole v 7. nedeľu po Sv. Trojici (14. 07. 2013), ktorej
sa zúčastnili 1 muž a 4 ženy.
Konfirmačná príprava detí v minulom roku prebiehala pravidelne každý pondelok o 1500 h. v zborovej
miestnosti. Najväčší neduh, ktorý sa za posledný rok objavuje v správaní konfirmandov je, že poniektorí si vôbec
nenosia učebnice na hodinu konfirmačnej prípravy, nehovoriac už o tom, že by mali mať so sebou Biblie
a Evanjelický spevník. Potom, keď potrebujeme niečo nájsť v Biblii, tak ju obyčajne má len farár a ku tomu ešte
jeden konfirmand. Vrcholom toho všetkého je, že keď ich aj napomeniem, napriek tomu si knihu na budúcu hodinu
nedonesú a podobne to funguje i na ďalších hodinách. Takíto žiaci celú hodinu za stolom sedia ako niekde v krčme.
Po napomenutí to funguje na päť minút, a potom sa to znovu opakuje. Arogancia s akou pristupujú poniektorí
k vyučujúcemu je dehonestujúca nielen jeho postavenie, ale i celý vyučovací proces. Takéto správanie sa objavuje
predovšetkým u tých detí, kde sa rodičia nezúčastňujú bohoslužobného a cirkevného života a na službách Božích sa
ukážu raz do roka na Štedrý večer. Je prirodzené, že pre dieťa je potom konfirmačná príprava nič nehovoriaca,
oberajúca ho o čas, ktorý mohol stráviť niekde inde s kamarátmi.
Od školského roka 2013/2014 dostali konfirmandi slovníčky, kde sa im zapisuje účasť na bohoslužbách,
ktorá v minulosti bola u konfirmandov veľmi sporadická alebo skoro žiadna. Na pár výnimiek táto skutočnosť
pomohla, ale u väčšiny z nich je účasť taká istá ako bola predtým. Svoje povinnosti neberú vážne a žiaľ, že neraz ich
v tom podporujú rodičia, keď prídu za farárom a povedia: Čo to všetko od nich chcem! Cirkevnoprávne predpisy
v časti: Cirkevnozborová prax – konfirmácia, jasne hovoria o tom, aké sú povinnosti konfirmanda. Jednou z nich je
pravidelná účasť na službách Božích. Som rozhodnutý, že nebudem konfirmovať tých, ktorých účasť zo všetkých
bohoslužobných príležitostí v rámci roka bola menšia ako 70%. Týmto problémom by sa mohol otvorene zaoberať aj
konvent cirkevného zboru, pretože by nám malo záležať na tom, koho konfirmujeme, a tak prijímame za dospelého
člena cirkvi.
Na druhej strane musím pochváliť konfirmandov z Ľubice, ktorí sa pravidelne zúčastňujú bohoslužobného
života aj s rodinnými príslušníkmi a zodpovednejšie sa aj pripravujú na konfirmačné vyučovanie. To je možno aj
jeden z dôvodov, prečo návštevnosť bohoslužieb v Ľubici nám oproti minulému roku narástla.
e) Večera Pánova
Večera Pánova v cirkevnom zbore v Kežmarku spolu s fíliami sa v roku 2013 prisluhovala 32-krát, čo je o 5 krát viac ako v roku 2012. V rámci služieb Božích v Kežmarku to bolo 11-krát, mimo služieb Božích 1-krát (Veľký
Piatok). 3-krát dary Večere Pánovej prijali obyvatelia Domova dôchodcov Náruč a 3-krát sa Večera Pánova
prisluhovala na stretnutí dôchodcov, ktoré organizovala ZbD CZ ECAV na Slovensku Kežmarok. Vo Veľkej Lomnici
v rámci služieb Božích bola prislúžená Večera Pánova 4-krát, v Ľubici 9-krát a 1-krát sa prisluhovala Večera Pánova
v Stráňach pod Tatrami.
Dary milosti v roku 2013 aj s fíliami prijalo spolu 1228 hodovníkov (o 48 hodovníkov viacej ako v roku 2012),
a to 406 mužov (o 5 menej ako v roku 2012) a 822 žien (o 53 viacej ako v roku 2012). Večera Pánova za posledné
roky má stále stúpajúcu tendenciu v počte zúčastnených komunikantov. Táto skutočnosť je potešujúca. Minulého
roku som skonštatoval, že ženy majú klesajúcu tendenciu pri prijímaní Večere Pánovej. Neviem, či som ich natoľko
vyprovokoval, ale toho roku ich pristúpilo k stolu Pánovmu viacej ako po minulé roky. Dúfam, že to nie je len kvôli
štatistike, ale predovšetkým kvôli uvedomeniu si Božej milosti, ktorá sa nám cez ponúkané dary sprostredkováva.
Ak človek má budovať svoj dom na pevnej skale, tak je potrebné pristupovať k sviatostiam. Prečo? Pán Ježiš
hovorí: „Každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich.“ Večera Pánova je viditeľným slovom, ktorá nám
sprostredkúva pod spôsobom posväteného chleba a posväteného vína pravé telo a pravú krv Pána Ježiša Krista.
Krst svätý je počiatočnou sviatosťou v živote človeka, ktorá sa neopakuje. Oproti tomu Večera Pánova je
pokračujúcou sviatosťou, ku ktorej má kresťan pristupovať znovu a znovu – to znamená po celý svoj život. Tento
charakter Večere Pánovej možno vidieť v jej minulom, prítomnom i budúcom význame.
Význam Večere Pánovej vzťahujúci sa k minulosti je ten, že je to pamiatka, ktorou si pripomíname udalosti
poslednej večere Ježiša Krista s jeho učeníkmi a zároveň ktorou si pripomíname Jeho zástupnú smrť na kríži.
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Lámaný chlieb predstavuje lámané telo Kristovo a víno predstavuje Jeho preliatu krv. Význam vzťahujúci sa k našej
prítomnosti je ten, že skúmame svoj život vo svetle Kristovho kríža a toho, čo musel za nás pretrpieť. Apoštol Pavel
nám hovorí: „Skúmaj sa teda, človeče, a tak jedz z chleba a pi z kalicha; lebo kto nehodne je a pije, odsúdenie si je a
pije, lebo nerozoznáva telo Pánovo (1K 11,28.29).“ Jadrom prítomného významu Večere Pánovej je naše
spoločenstvo so živým Kristom. V daroch tela a krvi sa stretávame priamo s Ním. Chápanie spôsobu, akým Kristus je
prítomný pri Večeri Pánovej, však nakoniec rozdelilo kresťanskú cirkev. Význam vzťahujúci sa k našej budúcnosti je
ten, že jedného dňa túto večeru budeme jesť už ako zachránení, v sláve kráľovstva Božieho, kde budeme oblečení
do bieleho rúcha a kde už nebude hriechu a ničoho, čo nás sužovalo v tejto časnosti.

2. Pastorizácia
a) Pastorálne návštevy
Za uplynulý rok som urobil 67 pastoračných návštev v domácnostiach, o ktorých si vediem v bohoslužobnej knihe
záznamy. Oproti roku 2012 je to o 3 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.
b) Zborová diakonia
V roku 2013 mala zborová diakonia 6 členiek, ktoré navštevovali 8 domácností cirkevníkov ECAV Kežmarok.
Najdôležitejším poslaním pri návštevách je povzbudenie Božím slovom, modlitbou a piesňami.
V prípade hospitalizácie sme svojich blízkych navštevovali aj v nemocnici. Pravidelne každý druhý utorok v
mesiaci sa konali služby Božie v domove dôchodcov Náruč. Náštevnú službu sme vykonávali aj mimo tohto dňa,
pretože v súčasnosti je v domove dôchodcov 20 kresťanov evanjelického vierovyznania. Ako je už dlhoročným
zvykom, aj v tomto roku sme pred Vianocami pripravili balíčky, ktorými sme potešili obyvateľov DD. Brat farár spolu s
deťmi pripravili pre všetkých obyvateľov vianočné vystúpenie, z ktorého mali všetci veľkú radosť.
Počas Smrtnej nedele, Kajúcej nedele a tretej adventnej nedele sa konali služby Božie s prislúžením Večere
Pánovej v zborovej miestnosti. Po ukončení bolo pre zúčastnených pripravené posedenie s občerstvením a tiež malé
pozornosti, pripravené ženami, ktoré sa zúčastňujú utorkového cvičenia.
Pri okrúhlych výročiach dôchodcov cirkevného zboru sme posielali pozdravy s duchovným povzbudením.
Hospodárenie: k 31.12.2012 sme mali v pokladni 329,70 €. V roku 2013 sme prijali milodary vo výške 333,90
€, výdaj za rok 2013 bol 186,49€, k 31.12. 2013 nám v pokladni ZbD zostalo 477,11 €.
Správu vypracovala: Mária Kitová, vedúca Zborovej diakonie v Kežmarku.

3. Práca misijná
a) Aktivity zboru
03. januára 2012 o 1900 h sa uskutočnil v auditóriu lýcea koncert s názvom: Malá vianočná hudba. Na tomto
koncerte sa nám predstavilo kvarteto Ad gloriam Dei s hosťami.
26. januára 2013 na podnet brata Ondreja Sutora z Levoče sa stretlo predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV na
Slovensku Kežmarok (R. Porubän a E. Chritz) a niekoľko presbyterov s predsedníctvom Evanjelickej cirkvi a. v. na
Slovensku (M. Klátik – gen. biskup a I. Lukáč – gen. dozorca) za účasti riaditeľa Generálneho biskupského úradu
ECAV na Slovensku D. Vagaského v evanjelickom kostole v Tvarožnej.
27. januára 2013 – v rámci ekumenického týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorého témou bolo: Čo žiada od
nás Boh, sa uskutočnil v Ľubici v spoločenskom dome CULTUS koncert skupiny Thimoty. Na príprave tohto
koncertu sa podieľali všetky kresťanské cirkvi, ktoré sú zastúpené v obci Ľubica a to Rímskokatolícka cirkev,
Gréckokatolícka cirkev, Pravoslávna cirkev a Evanjelická cirkev augsburského vyznania.
3. februára 2013 sa v cirkevnom zbore pod vedením predsedníctva cirkevného zboru Mgr. Romana Porubäna –
zborového farára a Ernesta Chritza uskutočnil výročný zborový konvent Cirkevného zboru ECAV na Slovensku
Kežmarok za rok 2012.
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8. februára 2013 sa uskutočnil 5. ples kežmarských evanjelikov, prostredníctvom ktorého sa vyzbieralo na materskú
škôlku vo Švábovciach 800,- €. Prípitkom nás pozdravil brat Jozef Horváth a po večeri ako každý rok ples začal
vystúpením spoločenských tancov.
4. – 8. marca 2013 prebiehal ako každý rok v auditóriu lýcea pôstny modlitebný týždeň. Jednotlivým zamysleniami,
ktorými nám poslúžila sestra farárka Ľubomíra Mervartová, sa niesla téma: Pod Božou výchovou.
4. – 12. marca 2013 sa uskutočnil výlet do Izraela a Jordánska. Z Tatranského seniorátu sa ho zúčastnilo 17 ľudí.
Z toho 10 ľudí bolo z nášho cirkevného zboru.
17. marca 2013 sa uskutočnilo v našom cirkevnom zbore stretnutie dôchodcov aj s prislúžením Večere Pánovej.
Toto stretnutie sa konalo na Kvetnú nedeľu, ktorá hovorí o vstupe Pána Ježiš Krista do svätého mesta Jeruzalem.
5. apríla 2013 sme sa zúčastnili v Mestskom kultúrnom stredisku v Kežmarku divadelného predstavenia INRI, ktoré
stvárnilo ľubické experimentálne divadlo Exteatro pod vedením Marcela Hanáčka.
6. apríla 2013 sa konal IX. ročník stolnotenisového turnaja CZ ECAV na Slovensku Kežmarok. Tak ako po minulé
roky sme sa stretli v telocvični Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. Tento ročník, čo sa týka počtu hráčov
i divákov, bol najviac zastúpený. Počet všetkých účastníkov bol 90, z toho bolo 45 hráčov.
7. apríla 2013 sa uskutočnil o 1430 h. konvent Tatranského seniorátu v CZ Švábovce za účasti dištriktuálneho
biskupa VD ECAV na Slovensku Mgr. Slavomíra Sabola. Konvent začal bohoslužbami, na ktorých zvesťou slova
Božieho poslúžil domáci brat farár Martin Zaťko. Rokovanie prebiehalo v priestoroch kultúrneho domu.
11. apríla 2013 – sa uskutočnila v auditóriu lýcea prezentácia knihy od Alfréda Grosza: Povesti spod Tatier, ktorú
zorganizovali Tatranský okrášľovací spolok a Vydavateľstvo Marenčin PT v spolupráci s miestnym Cirkevným
zborom ECAV na Slovensku Kežmarok.
3. mája 2013 – sa v našom cirkevnom zbore uskutočnilo seniorátne kolo XII. ročníka Biblickej olympiády. Deti
z jednotlivých cirkevných zborov sa stretli v zborovej miestnosti, kde ich privítala sestra farárka Ľubica Sobanská
z Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Slovenská Ves, ktorá im popriala v mene seniora Tatranského seniorátu,
ktorý bol v tom čase odcestovaný v Prahe, veľa Božej múdrosti pri vypracovávaní písomných zadaní jednotlivých
testov.
19. mája 2013 – sa uskutočnilo stretnutie modlitebného spoločenstva Tatranského seniorátu v študovni Lyceálnej
knižnice v Kežmarku. Na tomto stretnutí prítomných privítal vedúci spoločenstva Ing. Mikuláš Lipták, a potom dal
slovo bratovi farárovi Michalovi Findrovi, ktorý nás prostredníctvom pútavej prezentácie previedol témou: Doba,
v ktorej žijeme – nová tolerancia.
1. júna 2013 cirkevný zbor zorganizoval na Deň detí pre rodičov s deťmi výlet na dolný Gemer. Najprv sme sa
zastavili v Jaskyni Domica, ktorá je najväčšia jaskyňa Slovenského krasu. Potom sme navštívili mesto Rožňavu,
odtiaľ sme sa presunuli do jedného z našich najkrajších kaštieľov v Betliari. Po prehliadke kaštieľa sme sa opäť vrátili
do Rožňavy, kde sme sa zastavili v miestnom cirkevnom zbore.
2. júna 2013 v zborovej miestnosti sa uskutočnilo stretnutie s Jakubom Končekom z misijnej organizácie Hlas pre
Krista, ktorý prítomným predstavil, čím sa táto organizácia zaoberá a zároveň poprosil o modlitebnú i finančnú
podporu.
4. júna 2013 v Drevenom artikulárnom kostole sa uskutočnil koncert speváckeho zboru Musical Mission Team z Bob
Jons univerzity z USA. Toto spevácke a zároveň i hudobné teleso amerických študentov do nášho cirkevného zboru
zavítalo už po štvrtýkrát. V podaní Musical Mission Teamu sme si mohli vypočuť rôzne spirituály, gospely a
inú kresťanskú hudbu.
13. júna 2013 – Vyhlásenie výsledkov 48. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže obohatenej o autorov zo
zahraničia, ktorí tvoria po slovensky, spojené so stretnutím ocenených autorov s odbornou porotou a seminárom z
literárnej histórie, tentokrát vzdalo hold 170. výročiu vzniku spisovnej slovenčiny a 630. výročiu kežmarského
školstva,
ktorého
život
sa
odohrával
predovšetkým
na
slávnom
kežmarskom
lýceu.
16. júna 2013 – sme si pripomenuli v Drevenom artikulárnom kostole 1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na
územie dnešného Slovenska hudobným dielom od Michala Haydna Missa in honorem sti. Cyrilli et Methodii.
23. júna 2013 kroky nielen spevokolistov smerovali do popradského evanjelického kostola, kde bolo stretnutie
spevokolov Tatranského seniorátu s témou Cyril a Metod – ich vplyv na slovenskú literatúru a samozrejme s
prezentovaním sa jednotlivých spevokolov.
3. júla 2013 spevokol už tradične zakončil svoju spevácku sezónu pri posedení na fare.
4. júla 2013 – 4. júla 1613 sa v Tvarožnej uskutočnilo prípravné stretnutie k zasadnutiu Spišsko-podhradskej synody.
Túto udalosť si Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok, ktorého filiálkou je Tvarožná a Tatranský seniorát
pripomenul po 400 rokoch na spomienkových službách Božích.
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7. júla 2013 – v Drevenom artikulárnom kostole sa uskutočnil koncert Jaroslava Nohavicu v spolupráci so žilinskou
Agentúrou G-ART s.r.o., ktorý je slovenskému publiku známy z rokov nežnej revolúcie, a to predovšetkým piesňami
poukazujúcimi na nedemokratický spôsob vládnutia komunistov, považujúcich vieru v Boha za prežitok určený k
likvidácii.
14. júla 2013 – sa v našom cirkevnom zbore uskutočnila slávnosť konfirmácie.
6. – 7. júla 2013 bol v Kežmarku pre Karpatských Nemcov znovu pripravený ich Sviatok kultúry a stretávania.
V sobotu predpoludním mali ako obvykle úvodné ekumenické bohoslužby.
15. – 19. júla 2013 - v príjemnom prostredí Liptova na Lazisku v Drevenici pod Sitieňom mohlo prežiť 21 účastníkov
konfirmačného tábora dni plné zábavy, vzájomného spoznávania sa, ale aj duchovnej kondície, ktoré hovorili
o Novom živote s Ježišom Kristom.
28. júla 2013 – sa uskutočnil v popradskej Aréne Dištriktuálny deň Východného dištriktu ECAV na Slovensku. Do
tohto podujatia sa zapojili mnohé ženy z nášho cirkevného zboru tým, že pripravili chutné koláče k občerstveniu
účastníkov dištriktuálneho dňa.
29. júla 2013 – som sa spolu s riaditeľkou Múzea Kežmarok Mgr. Erikou Cintulovou zúčastnil jednania
s bratislavským rabínom Baruchom Myersom a riaditeľom Židovského múzea prof. PhDr. Pavlom Mešťanom, DrSc.
ohľadom prípravy Dňa Židovskej kultúry v Kežmarku a ich aktívnej účasti na tomto dni.
4. augusta 2013 – na 10. nedeľu po Sv. Trojici – tzv. Kajúcu – náš cirkevný zbor navštívil farár z Českobratskej cirkvi
evangelickej Praha – Kobylisy Miroslav Erdinger s manželkou Eliškou. Na bohoslužbách nám poslúžil zvesťou slova
Božieho.
4. augusta 2013 popoludní o 1500 h. sa uskutočnilo v zborovej miestnosti v Poprade stretnutie Modlitebného
spoločenstva Tatranského seniorátu, na ktorom sa zúčastnilo aj niekoľko členov z nášho cirkevného zboru. Toto
stretnutie sa nieslo témou: Modlitba v diakonii a v živote staršieho človeka. Na tomto stretnutí nám poslúžil
prednáškou brat farár Miroslav Erdinger.
11. augusta 2013 sa uskutočnilo stretnutie dôchodcov.
19. augusta 2013 za účasti riaditeľky Múzea Kežmarok Mgr. Eriky Cintulovej, prednostu mestského úradu Ing.
Ladislava Faixa, seniora Tatranského seniorátu Romana Porubäna a Ing. arch. Miloslava Neumanna sa uskutočnilo
na mestskom úrade stretnutie s primátorom mesta Kežmarok Ing. Igorom Šajtlavom ohľadom technického
zabezpečenia prípravy pamätníka židovským obyvateľom.
27. augusta 2013 sa uskutočnil v Drevenom artikulárnom kostole koncert Petra Lipu a Petra Cmoríka. Bolo to
zaujímavé spojenie dvoch generácií bluesu a jazzu.
31. augusta 2013 sa uskutočnil v našom cirkevnom zbore Zborový deň, ktorý bol venovaný manželstvu. Prečo práve
manželstvo? Pretože dnešná spoločnosť túto ustanovizeň čoraz viacej deformuje a aj na základe matričných
záznamov sme svedkami toho, ako mladí ľudia nežijú vo vzťahu muž a žena, ale vo vzťahu druh a družka.
8. septembra 2013 na 15. nedeľu po Sv. Trojici sme slávnostne na službách Božích v Drevenom artikulárnom
kostole začali nový školský rok 2013/2014.
14. septembra 2013 sa uskutočnil v našom cirkevnom zbore Deň Tatranského seniorátu, ktorý bol venovaný 1150.
výročiu príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Účastníci tohto stretnutia sa zhromaždili v Drevenom
artikulárnom kostole, kde prebiehal spoločný úvodný program.
15. septembra 2013 sa uskutočnilo v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Svätý Kríž – Lazisko stretnutie
artikulárnych zborov. Tohto podujatia sa zúčastnili cirkevníci a ich duchovní z Istebného, Leštín, Kežmarku,
Hronseku a domáceho cirkevného zboru.
17. septembra 2013 sa v Drevenom artikulárnom kostole a následne v Novom kostole uskutočnil organový koncert
v rámci 43. ročníka Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola, ktorý cirkevný zbor organizoval v spolupráci
so Štátnou filharmóniou Košice.
10. októbra 2013 sa v Tvrdošíne konalo zasadnutie Riadiacej skupiny Drevené chrámy v slovenskej časti
Karpatského oblúka, ktorého sa z cirkevného zboru zúčastnil domáci brat farár R. Porubän a správca J. Scholcz.
10. novembra 2013 v auditóriu lýcea sa uskutočnilo školenie presbyterov Tatranského seniorátu (TAS). Z Biblickej
školy z Martina sme medzi nás pozvali brata Tomáša Gulána, ktorý sa zamýšľal nad apoštolským vyznaním viery, čo
je ďalšia čiastka Malého i Veľkého katechizmu.
18. novembra 2013 sme v Kežmarku zažili dlho očakávaný Deň židovskej kultúry, ktorý vyvrcholil odhalením
pamätníka, ktorý má všetkým pripomínať naše synagógy, židovských obyvateľov a obete holokaustu.
23. novembra 2013 sa uskutočnil v telocvični T2 na Tvarožnianskej ulici volejbalový turnaj, ktorý usporiadali
mládežníci cirkevného zboru.
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1., 8. a 15. decembra 2013 sa uskutočnili z podnetu riaditeľa Základnej umeleckej školy A. Cígera Jána Levockého
adventné duchovné koncerty v priestoroch kostolov kresťanských cirkví. Do tohto projektu sa zapojili tieto cirkvi:
Bratská jednoty baptistov, Evanjelická cirkev a. v. a Gréckokatolícka cirkev.
9. – 13. decembra 2013 v našom cirkevnom zbore prebiehal adventný modlitebný týždeň, ktorý bol venovaný téme:
Pán Ježiš prichádza. Jednotlivými zamysleniami nám poslúžili bratia a sestry farárky z Tatranského seniorátu.
15. decembra 2013 sa uskutočnilo adventné stretnutie dôchodcov aj s prislúžením Večere Pánovej v zborovej
miestnosti lýcea
21. decembra 2013 sa uskutočnili v Drevenom artikulárnom kostole Spišské Vianoce s vystúpením detí zo Základnej
školy na Hradnom námestí. Do programu sa zapojil aj spevokol cirkevného zboru zaspievaním piesne. Prítomných
pozdravil domáci brat farár a poukázal na význam blížiacich sa vianočných sviatkov.
22. decembra 2013 sa uskutočnila v auditóriu lýcea vianočná besiedka s programom detí navštevujúcich hodiny
náboženskej výchovy a detskej besiedky. Svojím programom nám deti priblížili obsah Vianoc.
22. decembra 2013 zborová diakonia pozdravila pred blížiacimi sa vianočnými sviatkami obyvateľov Domova
dôchodcov Náruč milým darčekom. Deti im pripravili krátke pásmo pozostávajúce z vianočných básní, scénky
a piesne. Božím slovom prítomných pozdravil domáci brat farár Roman Porubän.
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 a v meste Kežmarok pôsobím ako člen kultúrnej komisie. Na biskupskom úrade VD ECAV na Slovensku som člen
Muzeálnej rady VD, člen senátu Dištriktuálneho súdu VD a presbyter VD. V uplynulom roku som viedol ako senior
Tatranský seniorát ECAV na Slovensku. Z titulu tejto funkcie som sa pravidelne zúčastňoval porád v Zbore biskupov
ECAV na Slovensku. Ako člen predstavenstva a. s. Tranoscius sa pravidelne zúčastňujem zasadnutí predstavenstva tejto
spoločnosti.
10. februára 2013 zasadnutie Predstavenstva a. s. Tranoscius v Liptovskom Mikuláši
15. februára 2013 zúčastnil som sa Dištriktuálnej pastorálnej konferencie, ktorá sa uskutočnila v CZ ECAV na
Slovensku Partizánska Ľupča.
25. februára 2013 bol som prítomný na rokovaní Vnútromisijného výboru Tatranského seniorátu, ktorý sa stretol
v Poprade v zborovej miestnosti CZ
26. februára 2013 poslúžil som prednáškou v Štítniku, v Gemerskom senioráte na Seniorálnej pastorálnej
konferencii na tému: Postoj ECAV k židovskej otázke počas II. svetovej vojny.
27. februára 2013 zúčastnil som sa pracovného stretnutia v Dubnici nad Váhom ohľadom prípravy softvéru na
spracovanie agendy farského úradu (Bohoslužobná kniha, pastorálne návštevy, matriky a podobne).
15. marca 2013 zasadnutie Predstavenstva a. s. Tranoscius v Liptovskom Mikuláši
16. marca 2013 zúčastnil som sa zasadnutia Presbyterstva Východného dištriktu ECAV na Slovensku v Prešove.
15. apríla 2013 stretnutie s cirkevníkmi z Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Poprad - Matejovce ohľadom
vedenia účtovníctva cirkevného zboru.
16. apríla 2013 zasadnutie kandidačného presbyterstva Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Poprad k obsadeniu
uprázdneného miesta zborového farára.
22. apríla 2013 zúčastnil som sa Všeobecnej pastorálnej konferencii evanjelických duchovných, ktorá sa konala vo
Zvolene na tému: Veda a viera. Prednáškou poslúžil RNDr. Jiří Grigar.
23. apríla 2013 sa uskutočnilo v Kežmarku zasadnutie presbyterstva Tatranského seniorátu, ktoré som viedol.
28. apríla 2013 zasadnutie Predstavenstva a. s. Tranoscius v Liptovskom Mikuláši, ktoré pripravovalo Valné
zhromaždenie a. s. Tranoscius.
29. apríla 2013 zasadnutie Valného zhromaždenia a. s. Tranoscius v Liptovskom Mikuláši
4. mája 2013 zúčastnil som sa zasadnutia Presbyterstva Východného dištriktu ECAV na Slovensku v Prešove.
6. mája 2013 stretnutie s primátorom mesta Kežmarok Ing. Igorom Šajtlavom ohľadom prípravy dní židovskej kultúry
a odhalenia pamätníka na mieste, kde pôvodne stála židovská synagóga.
10. mája 2013 zúčastnil som sa porady v Zbore biskupov ECAV, ktorá sa konala na biskupskom úrade Západného
dištriktu vo Zvolene.
18. mája 2013 zúčastnil som sa zasadnutia Dištriktuálneho konventu Východného dištriktu ECAV na Slovensku,
ktorý sa konal v Prešove.
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24. mája 2013 zúčastnil som sa v Bratislave zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku ohľadom
podania správy o chátrajúcich a málo používaných kostoloch v ECAV.
26. mája 2013 na nedeľu Sv. Trojice som sa zúčastnil volebného konventu k obsadeniu miesta zborového farára
v CZ ECAV na Slovensku Poprad, na ktorom som poslúžil aj zvesťou slova Božieho.
29. mája 2013 prebehlo jednanie s novou riaditeľkou Slovenskej národnej knižnice Ing. Katarínou Krištofovou, PhD.
ohľadom ďalšej spolupráce na spracovávaní kníh 16. storočia a reštaurovaní starých tlačí.
28. a 29. júna 2013 som sa zúčastnil zasadnutia Synody ECAV na Slovensku, ktorá sa konala v Cirkevnom zbore
ECAV na Slovensku Myjava.
12. a 13. júla 2013 som sa zúčastnil Misijných dní Východného dištriktu ECAV na Slovensku, ktoré sa konali
v Liptovskom Mikuláši v areáli Akadémie ozbrojených síl, kde som počas dvoch dní poslúžil prednáškami:
Antisemitizmus, Lutherov postoj k Židom, Holokaust a deportácie.
29. júla 2013 v Bratislave som sa zúčastnil jednania s rabínom Baruchom Myersom a riaditeľom Židovského múzea
Prof. PhDr. Pavlom Mešťanom ohľadom organizácie dní Židovskej kultúry a ich účasti na týchto dňoch.
19. augusta 2013 stretnutie s primátorom mesta Kežmarok Ing. Igorom Šajtlavom ohľadom prípravy Dní židovskej
kultúry a odhalenia pamätníka na mieste, kde pôvodne stála židovská synagóga.
26. augusta 2013 som zvolal v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Spišská Nová Ves kandidačné presbyterstvo
k obsadeniu uprázdnenej kňazskej stanice.
29. augusta 2013 zúčastnil som sa zasadnutia Dištriktuálneho presbyterstva Východného dištriktu ECAV na
Slovensku, ktorý sa konal v Prešove.
1. septembra 2013 poslúžil som v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Sabinov na zborovom dni prednáškou:
Lutherov postoj k Židom.
9. septembra 2013 zúčastnil som sa školenia na Biskupskom úrade Východného dištriktu ECAV na Slovensku
v Prešove ohľadom BOZP.
20. septembra 2013 zasadnutie Predstavenstva a. s. Tranoscius v Liptovskom Mikuláši
22. septembra 2013 na 17. nedeľu po Sv. Trojici som sa zúčastnil volebného konventu k obsadeniu miesta
zborového farára v CZ ECAV na Slovensku Spišská Nová Ves, na ktorom som poslúžil aj zvesťou slova Božieho.
1. októbra 2013 spolu s dozorcom TAS Ing. Milanom Zacherom sme sa zúčastnili kandidačnej porady na voľbu
biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku v Prešove.
5. októbra 2013 vykonal som sobáš v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Štrba, vzhľadom na to, že domáci brat
farár bol na zájazde v Izraeli.
27. októbra 2013 za účasti biskupa VD ECAV na Slovensku Mgr. Slavomíra Sabola, zúčastnil som sa vizitácie
v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Levoča, vzhľadom na problémy, ktoré v tomto zbore nastali.
28. októbra 2013 stretnutie s primátorom mesta Kežmarok Ing. Igorom Šajtlavom ohľadom prípravy Dní židovskej
kultúry a odhalenia pamätníka na mieste, kde pôvodne stála židovská synagóga.
29. októbra 2013 zasadnutie presbyterstva Tatranského seniorátu.
8. novembra 2013 zúčastnil som sa zasadnutia Dištriktuálneho presbyterstva Východného dištriktu ECAV na
Slovensku, ktorý sa konal v Prešove.
9. novembra 2013 ako prednášateľ zúčastnil som sa školenia presbyterov Dunajsko-nitrianskeho seniorátu, ktoré sa
uskutočnilo v Hontianskej Vrbici, kde som poslúžil prednáškou: Zbor v spolupráci s farárom a keď to nejde, ako to
riešiť.
22. novembra 2013 zúčastnil som sa Dištriktuálnej pastorálnej konferencie Východného dištriktu v Novom
Smokovci.
25. novembra 2013 zúčastnil som sa porady v Zbore biskupov ECAV, ktorá sa konala na biskupskom úrade
Západného dištriktu vo Zvolene.
29. novembra 2013 zasadnutie Predstavenstva a. s. Tranoscius v Liptovskom Mikuláši
13. decembra 2013 zúčastnil som sa zasadnutia Ústredného organizačného výboru k príprave IV. evanjelických
cirkevných dní, ktoré sa konalo v Spišskej Novej Vsi.
14. decembra 2013 stretnutie s dozorcom Východného dištriktu ECAV na Slovensku Ing. Jánom Brozmanom
ohľadom problémov v CZ Levoča.
16. decembra 2013 som zvolal v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Levoča presbyterstvo ohľadom zlého
hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami cirkevného zboru.
20. decembra 2013 som zvolal v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Poprad-Veľká kandidačné presbyterstvo
k obsadeniu uprázdnenej kňazskej stanice.
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c) Modlitebné spoločenstvo
Tešíme sa, že nás Pán Boh vidí, počuje a má veľmi rád. Preto sa On tak teší, keď k Nemu prichádzame –
s našimi starosťami aj radosťami. A my sa tešíme, že počúva naše prosby a s láskou a múdrosťou ich vypočuje –
spôsobom pre nás najlepším. Preto Mu dôverujeme, keď nás povzbudzuje vo svojom Slove (Filipským 4,6): O nič
nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich
modlitbách a prosbách.
Preto sa pravidelne stretávame ako Modlitebné spoločenstvo a popri úprimnom spoločenstve Jemu
predkladáme naše žiadosti. Stretávame sa pred bohoslužbami (ako je to pravidelne oznamované) každú nedeľu
o 8:15 v lýceu. Trochu sa tam porozprávame, prečítame si z Tesnej brány a v modlitbe potom prosíme o požehnanie
bohoslužieb (aj tých detských) a o aktuálne záležitosti. Sme vďační Bohu za Jeho milostivé vypočutie.
Aj v iných zboroch v Tatranskom senioráte fungujú takéto (často väčšie) spoločenstvá. Aspoň 3x do roka sa
mnohí z nich snažíme stretnúť v niektorom zbore. Na Svätodušnú nedeľu – dňa 19. mája 2013 – bolo jedno takéto
stretnutie aj u nás v Kežmarku – na tému Súčasná doba a tolerancia. Veľmi dobre nám vtedy poslúžil brat Michal
Findra z Popradu – s prednáškou na túto aktuálnu tému. Ďalšie takéto stretnutia boli minulého roku ešte aj
v Poprade a Gerlachove.
Pozývame srdečne aj ďalších na naše pravidelné nedeľné stretnutia, aby sme sa potešili v milom
spoločenstve. A hlavne na to, aby sme tam prosili Boha, aby sa On nad nami zmiloval a nás v Jeho láske
požehnával dobrými darmi.
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, ku ktorej sú sústredené jednotlivé príspevky. Veľkonočný
zborový list sa zaoberal témou „Ježiš Kristus- dokonalá obeť“, v ktorom sme poukázali na dôležitosť Kristovej obete na
golgotskom kríži. Reformačný Zborový list sa venoval Duchovnému rastu prostredníctvom čítania Božieho slova, čo
korešponduje s reformačnou zásadou „Sola scriptura“ – jedine Písmo (Biblia). V tomto čísle sme sa venovali
nezmyselnosti odpustkovej praxe, na ktorú poukázala reformácia. Vianočný zborový list sa zaoberal témou „Pokory a
skromnosti“. Tým sme chceli poukázať, že aj Pán Ježiš hoci bol Božím Synom, vzdal sa svojej hodnosti, vzal na seba
podobu služobníka, podobný sa stal nám ľuďom a keď sa zjavil ako človek , ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do
smrti na kríži.
Na tvorbe zborového listu väčšinou pracuje redakčná rada v zložení: Nora Baráthová, Barbora Kaprálová, Oľga
Kormanová, Mikuláš Lipták, Roman Porubän a Jaroslav Šleboda (grafická úprava). V zborovom liste nachádzate už roky
pravidelné rubriky ako je: Povedali o...., Slovom i obrazom, Z internetu a posledná strana obálky patrí niektorému kostolu
v Tatranskom senioráte s jeho stručnou históriou. Okrem toho nás pravidelne zborový list oboznamuje s históriou
cirkevného zboru a významnými osobnosťami, ktoré pôsobili v cirkevnom zbore a meste Kežmarok. Boli by sme radi, keby
ste nám posunuli, čo by ste si chceli v ďalších číslach Zborového listu prečítať. Určite by to uľahčilo prácu redakčnej rade.
Veľkosť Zborového listu – jedného čísla sa za posledné roky ustálila na 52 strán. Je to ťažké a náročné nielen na
napísanie, ale aj na grafické spracovanie. Naplniť zmysluplným obsahom 52 strán, dá nám určite zabrať. V minulom roku
sme tak vydali zborový list na 164 stranách (Veľkonočné a Reformačné číslo malo až 56 strán).
V mene cirkevného zboru srdečne ďakujem všetkým, ktorí doposiaľ spolupracovali na vydávaní Zborového listu.
Nie je to práca jednoduchá a pri jeho finalizovaní a posledných korektúrach neraz je potrebné obetovať nielen jednu noc.
Boli by sme radi, keby sme dostali nejaké príspevky od vás, alebo aspoň podnety na obsahovú tvorbu nových Zborových
listov. Nech Pán Boh i naďalej všetkých prispievateľov terajších i potencionálnych napĺňa múdrosťou, aby Zborový list bol
požehnaním pre cirkevný zbor.
e) www stránka (www.ecavkk.sk)
Počas celého roka 2013 bola v prevádzke webová stránka cirkevného zboru, o ktorú sa staral Miroslav Božek, za
čo mu srdečne ďakujem. Stránka je podľa možností pravidelne aktulizovaná, kde si môžete prečítať 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. Okrem toho nájdete na webovej stránke aj fotogalériu z rôznych
podujatí v cirkevnom zbore. Veľké množstvo informácií tu nájdu i turisti, cestovné kancelárie, ale i obchodní partneri.
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V uplynulom roku sme zaznamenali 9867 prístupov, čo je o 3.231 prístupov viacej ako v roku 2012 (Stav
počítadla k 31. decembru 2013: 52.163 prístupov). V priemere na deň to predstavuje, že na našu stránku si kliklo 27 ľudí,
čo je o 9 ľudí viacej ako v roku 2012.
Chcel by som vás poprosiť, keby ste sa na aktualizácii stránky cirkevného zboru podieľali viacerí a prinášali
správy z jednotlivých misijných podujatí, ktoré sa dejú v cirkevnom zbore či už v spevokole, na mládeži, detskej besiedke,
diakonii a podobne. Aj príprava takýchto informácií na webovú stránku s výberom fotografií zaberá niekedy dosť veľa
času. A ak má byť webová stránka živá, tak by sa mala meniť minimálne 1 krát do týždňa, aby bolo na čo pozerať a čo si
prečítať. To je priama výzva pre vás. Ako bude ďalej vyzerať táto stránka, to nezáleží len na správcovi (M. Božek)
a farárovi, ale na nás všetkých. Čím viacej ľudia nájdu na tejto stránke informácií o živote cirkevného zboru, tak tým viacej
to môže byť pre nich aj určitým pozvaním, ako sa zapojiť do spoločenstva cirkvi, kde nájsť svoje miesto služby a podobne.
f) Cvičenie pre ženy
Ženy z nášho cirkevného zboru sa stretávajú pravidelne v utorok na cvičení v telocvični gymnázia pod
vedením Alžbety Vaverčákovej a Justíny Sutorovej. Cvičenia sa zúčastňuje v priemere 12 žien. Úvod patrí modlitbe,
prosbe o Božiu milosť pre posilnenie telesných a duševných síl. Cvičenie trvá jednu hodinu. Po cvičení odchádzajú
ženičky do kuchynky v lýceu na teplý čajík, kde si vymieňajú názory a skúsenosti, pripravujú darčeky pre dôchodcov
nášho cirkevného zboru. Chceme týmto pozvať aj ďalšie ženy na naše cvičenie.
Správu pripravila: Justína Sutorová
g) Kresťanský klub dôchodcov
Aj v roku 2013 náš seniorský klub pokračoval v stretávaní sa tak, ako to máme zaužívané v stredu o 1400 h.
v kuchynke lýcea. Každé stretnutie začíname piesňou a modlitbou. Rozprávame sa o svojich zážitkoch, novinkách,
prípadne starostiach, ktoré sme zažili cez týždeň. Potom nastupujú hry, čaj, káva a tiež nejaký koláčik. Niekedy sa aj
s chuťou zasmejeme. No rozoberáme, nie ohovárame, aj vážne témy: kto chodí do kostola, kto pribudol nový a žieny
ho nepoznajú.
Pozývame všetkých seniorov medzi nás. Nebojte sa a príďte.
Správu pripravila: Božena Ferencová
h) Spevokol
Zborový spevokol sa v roku 2013 stretával pravidelne každú stredu o 1800 h v auditóriu lýcea pod vedením
brata farára Romana Porubäna okrem letných prázdnin. Skúšky začínajú krátkym zamyslením nad Božím slovom
a modlitbou, ktorú si pravidelne pripravujú niektorí členovia zborového spevokolu (M. Lipták, E. Chritz, J. Bachleda),
za čo im patrí srdečné poďakovanie. Potom pokračujeme hlasovou rozcvičkou, opakovaním starých a nácvikom
nových piesní. V tomto roku nám pribudol jeden hlas do sopránu, a to sestra Vierka Krupková.
Počas roka svoju prácu spevokol prezentoval 20 vystúpeniami, čo je o päť vystúpení menej ako v roku 2012.
Počet aktívnych členov spevokolu sa v tomto roku zastabilizoval. Bolo by potrebných ešte niekoľko dobrých
hlasov do sopránu – vyššieho ženského hlasu. Na sopráne je postavená vedúca melódia celého chorálu – celej
skladby, a preto tento hlas je veľmi dôležitý. Touto cestou by som chcel poprosiť ženy, ktorým Pán Boh dal dar
spevu, aby prišli medzi nás, našli si čas a obetovali ho v službe zborového spevokolu pre nášho nebeského Otca.
Všetkým členom zborového spevokolu patria úprimné slová vďaky za dlhoročnú službu, ktorou môžeme
prispieť k duchovnému rastu spoločenstva nášho cirkevného zboru.
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TABUĽKA
Bohoslužby v Kežmarku:
28. 03. 2013
29. 03. 2013
31. 03. 2013
28. 04. 2013
31. 10. 2013
01. 12. 2013
24. 12. 2012
25. 12. 2012

-

P o h r e b y:

Zelený štvrtok
Veľký piatok
Veľkonočná nedeľa
Nedeľa Cantate
Pamiatka reformácie
1. nedeľa adventná
Štedrý večer
1. sviatok vianočný

14. 09. 2013 −

-

Klára Burkovičová

S o b á š e:

Iné príležitosti:
23. 06. 2013
28. 07. 2013
15. 09. 2013
08. 12. 2013
21. 12. 2013

AKTIVÍT ZBOROVÉHO SPEVOKOLU

Stretnutie spevokolov TAS
Dištriktuálny deň v Poprade
Stretnutie artikulárnych zborov
Adventný duchovný koncert
Spišské Vianoce v Kežmarku

20. 04. 2013 Igor Koč
Martina Hrušovská
27. 04. 2013 Ondrej Hanudeľ
Jana Sulírová
29. 06. 2013 Luis Alberto Rivera Pedraza
Alena Balogová
20. 07. 2013 Róbert Hosa
Petra Kršková
03. 08. 2013 Igor Kováč
Marcela Slivková
19. 10. 2013 Matúš Labuda
Barbora Maniaková

4. Práca výchovná
a) Náboženská výchova
Deti na vyučovanie náboženstva aj v minulom roku chodili do lýcea. 1. – 4. ročník sa stretával vo štvrtok
o 1500 h. a viedla ho pani učiteľka Mária Šimanská, za čo jej srdečne ďakujem. 5. a 6. ročník sa stretával v stredu
o 1430 h., 7. a 8. ročník sa stretával v stredu o 1515 h. a 9. ročník v školskom roku 2012/2013 sa stretával v utorok o
1515 h a v školskom roku 2013/2014 v stredu o 1515 h. Vyučovanie viedol Roman Porubän, zborový farár.
Náboženská výchova v školskom roku 2012/2013 pre stredné školy sa neuskutočňovala vzhľadom na to, že
nikto sa neprihlásil na vyučovanie náboženskej výchovy. V školskom roku 2013/2014 sa náboženská výchova na
stredných školách vyučuje v stredu na nultej hodine o 700 h. v na farskom úrade v lýceu. V tomto školskom roku sa
na vyučovanie náboženstva na stredných školách prihlásili dvaja žiaci.
Vyučovanie náboženstva v Ľubici prebieha v utorok, ktoré vedie brat farár Roman Porubän. Prvý stupeň
navštevujú 3 žiaci a preberajú učivo z učebnice Chlebík. K tejto učebnici je vypracovaný aj pracovný zošit, ktorý
mapuje preberané učivo. Druhý stupeň preberá témy podľa učebnice pre 7. ročník: Viera v živote kresťana. K tejto
učebnici máme tiež k dispozícii pracovný zošit. Na druhom stupni sa zúčastňuje náboženskej výchovy 9 žiakov.
Od školského roka 2009/2010/2011/2012/2013/2014 sa náboženská výchova na základných školách začala
klasifikovať. Niektoré deti, ale aj rodičia, si myslia, že známky z hodín náboženstva budeme dávať za milý úsmev,
modré oči, upravené vlasy, nalakované nechty a .... Je tragédiou, že niektoré deti nevedia ani len základné veci ako
je Desať Božích prikázaní, Všeobecná viera kresťanská a Otče náš. A potom sa mi stane, že rodič príde za mnou
a povie: „Pán farár, ale moja dcéra bude mať sólovú trojku na vysvedčení z náboženstva.“ A ja na to odpoviem:
„Keby sa učila, tak by ju nemala.“ Trojka v mojom hodnotení je, ako keby učiteľ na inom predmete dal päťku, pretože
keď som sa dotyčnému dievčaťu položil akúkoľvek otázku, tak nevedelo na ňu odpovedať a nakoniec nevedelo ani
Otče náš a to je už šiestačka. Je smutné, že neraz samotní rodičia z predmetu Náboženská výchova robia predmet,
ktorý je pre ich deti zbytočný a zaťažujúci. Nechápem, prečo potom deti prihlasujú na náboženskú výchovu.
V tomto školskom roku vydal Tranoscius a. s. ako naše cirkevné nakladateľstvo nové učebnice aj
s pracovnými zošitmi pre druhý stupeň. Ak by som mal zhodnotiť spracovanie týchto učebníc, tak mám k nim dosť
veľké výhrady. Už dlho sme očakávali nové učebnice a všeličo sme si od nich sľubovali. No však jednotlivé témy
obsahujú rozsiahle texty, z ktorých si deti nevedia vybrať to, čo je v celom učive dôležité. V príliš veľkých „omáčkach“
sa stráca podstata preberaného učiva. Ak učiteľ dieťaťu nepovie, čo presne bude od neho požadovať, tak obyčajne
z toho rozsiahleho textu deti nevedia vyčítať, čo je dôležité. Škoda, že sme túto šancu pri príprave nových učebníc
nevyužili profesionálnejšie, ale vydali učebnice len preto, aby niečo bolo vydané. Na druhej strane musím pochváliť
prípravu pracovných listov. Tie sú urobené kreatívnym spôsobom.
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b) Detské služby Božie
Detské služby Božie (nedeľná besiedka) sa z Božej milosti v roku 2013 konali takmer každú nedeľu podľa
vopred pripraveného rozpisu okrem jednej nedele v mesiaci a letných prázdnin, a to 29-krát. DSB prebiehali počas
hlavných služieb Božích v zborovej miestnosti budovy Lýcea. DSB počas celého roka viedla ses. Slávka Jankurová s
pomocou Kristíny a Miroslavy Božekovej a Silvie Kratochwillovej. Ani tohto roku deti neboli delené do skupín.
Dôvodom nie je len vyšší počet detí predškolského veku, ale aj dlhodobá neprítomnosť ses. Evy Ciriakovej
z rodinných dôvodov.
Podľa evidencie dochádzky sa DSB zúčastnilo aspoň raz v roku až 23 detí. Priemerný počet detí bol 9 (MD
– 8, VD – 1).
Už štvrtý rok sa DSB zúčastňujú aj rodičia či babičky tých najmenších. Ich prítomnosť je pre nich istotou
a zároveň pomocou pri zvládaní rôznych manuálnych aktivít. Avšak pre dospelých to v prvom rade znamená mať
skúsenosť z prežívania spoločenstva so svojimi deťmi pri Božom slove, modlitbe a piesni v kruhu rovesníkov, čo
buduje aj ich vzťahy navzájom.
Hlavným cieľom, náplňou DSB je výklad biblickej lekcie – spoznávanie Pána Boha ako nášho Otca,
Spasiteľa a Ducha Svätého a aplikovanie Jeho slova v každodennom živote detí. Biblická lekcia je spojená
s mnohými aktivitami (modlitby, spev, kreslenie, vystrihovanie, modelovanie, diskusie, hry, výroba darčekov pre
mamičky a babičky, nacvičovanie programu na Deň matiek a na Vianočnú besiedku ).
V roku 2013 sa pri vyučovaní detí na DSB preberali témy zo Starej zmluvy – príbehy Abraháma, Izáka
a Jákoba, z Novej zmluvy podľa sviatkov cirkevného roka – narodenie, ukrižovanie Pána Ježiša, zoslanie Ducha
Svätého a témy s názvom Pane, nauč nás modliť sa. Pri vyučovaní detí boli použité materiály z Detskej misie
a biblické DVD zo štúdia Nádej Boží Baránok, Ježiš je víťaz a Malý pastier.
Na záver správy chcem vyjadriť vďaku Pánu Bohu za to, že Jeho milosť ešte stále trvá a aj v našom CZ
môžu rodičia či iní rodinní príslušníci využívať príležitosť viesť svoje deti k tomu, aby prospievali múdrosťou,
vzrastom a boli milí Bohu aj ľuďom. Zároveň ďakujem všetkým, ktorí Božími darmi ochotne slúžia pri zvestovaní
evanjelia aj tým najmenším.
Správu vypracovala: Eva Ciriaková
c) Práca s dorastom a mládežou:
Rok 2013 bol veľmi zaujímavým rokom pre mládež v Kežmarku. Takým zvláštnym. Začali sme ho tradične
spolu na prelome rokov 2012/13 v zborovej miestnosti spolu s pani kaplánkou Zaťkovou a jej švábovskými
dorastencami, pokračovali pravidelnými mládežami v sobotu o druhej a dokonca sa v apríli prvý krát v histórii štyria
z nás zúčastnili Konferencie pre pracovníkov s mládežou, ktorá sa každoročne koná v Žiline. Považovala som to za
skvelú prípravu zvyšných troch zúčastnených na leto, ktoré malo nasledovať, pretože po prvýkrát som mala na celé
leto odísť preč a zodpovednosť dočasne prenechať iným. V máji som odišla na tri mesiace do Ameriky, kde som bola
ako dobrovoľník na táboroch pre dorast. Verím, že to bolo Božie vedenie, že som sa tam ocitla a aj spätne môžem
hodnotiť, že som bola v správnom čase na správnom mieste a Pán Boh ma tam skutočne cez to leto chcel mať. Keď
som sa však vrátila, situácia na mládeži bola inakšia ako som dúfala. Teraz to už hodnotím inak, ale vtedy som bola
sklamaná a smutná. Za celé leto sa v podstate stretávali minimálne a ani vzájomné vzťahy medzi nimi neboli
najlepšie. Veci sa ale ani mojim návratom nijako nezlepšili.
Až kým ma neprijali na Školu pre pracovníkov s mládežou (ŠPM) v Žiline, ktorá je pod organizáciou TCK
Kompas, ktorých mottom je „Životom inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich a pomáhať im pri výchove ďalšej
generácie nasledovníkov Krista v cirkvi“. V rámci ŠPM zabezpečujú medzi iným aj jednu víkendovku v mesiaci,
počas ktorej sa usilovne učíme veci o Bohu, ako správne čítať Bibliu, ako si pripraviť tému alebo hru a ako v tom
celom nezabudnúť, že najdôležitejší je môj osobný vzťah s Bohom. Veľmi skvelou časťou je aj fakt, že každý má
svojho osobného mentora, ktorý ho vedie, radí mu a dbá na jeho rast.
Odvtedy, čo tam chodím, sa veľa vecí v mojom živote začína meniť. Pán Boh mi ukazuje oblasti, na ktorých
ešte musím pracovať, zákutia môjho hriešneho srdca, to ako moja pýcha a postoj môjho srdca ovplyvnili tak strašne
veľa a do veľkej miery spôsobili, že sme sa na mládeži veľmi neposúvali (ba naopak, že som bola často zákonnícka
a tým som skresľovala pohľad o charaktere Boha). Aj preto ma Pán Boh musel z toho bludného kruhu vytrhnúť
a poslať na dlhšie niekde ďaleko, aby som nezávisle od starého prostredia mohla zistiť kto som a aká som, aby to
staré zaužívané padlo a aby som bola opäť schopná nezaslepená kolotočom pracovných povinností vidieť pravdu.
Ukazuje mi, až aká veľká je Jeho láska k ľuďom a dáva mi ich vidieť novým spôsobom. Takže toto je v skratke
správa o mládeži za rok 2013. Rok, v ktorom sa v podstate nič neudialo, a predsa sa udialo tak veľa. Na prvý pohľad
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úplné fiasko, ale verím, že je to začiatok niečoho nového. Ešte presne neviem čoho, ale veľmi prosím, aby mi Pán
Boh ukazoval svoju vôľu a verím, že On ju veľmi rád zjaví a bude umocňovať v jej napĺňaní.
Správu pripravila: Lenka Liptáková

5. Hospodárenie cirkevného zboru za rok 2013
Každoročné písanie a zostavovanie hospodárskej správy vychádza z určitých podkladov, ktoré sú základom pre jej
napísanie a z ktorej sa dá podať správa o hospodárení zboru. Takýmto podkladom je pre nás je účtovná závierka, ktorá
poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie, ako je získavanie finančných
prostriedkov a ich následné použitie do jednotlivých oblastí v zbore. Zároveň v úvode tejto správy sa chcem poďakovať
všetkým, ktorí prispeli či už materiálnou, finančnou, alebo akoukoľvek formou pri hospodárskom zveľaďovaní a raste
zboru.
KEŽMAROK
Gymnázium
- Dlhodobé vylievanie chemických koncentrátov do kanalizačného odpadu z učebne chemického laboratória
bolo príčinou poškodenia odpadu medzi druhým a prvým nadzemným podlažím (priestor zborovne), čím dochádzalo
k zamokaniu stropu a stien. Pôvodný rozožratý kovový odpad sa musel vysekať, ten sa nahradil novým plastovým,
odolným voči chemickým látkam. Po rekonštrukcii sa opravila podlaha a steny v rekonštruovanej časti. Práce boli
realizované v mesiaci február, počas jarných prázdnin.
Hotelová akadémia
- Pre nevyhovujúci technický stav svietidiel v telocvični boli staré svietidlá nahradené za nové
metalhalogenidové, ktoré sú hlavne kvalitnejšie a úspornejšie. Spolu sa vymenilo šesť kusov, zároveň bol vymenený
aj ovládací panel ich zapínania a časť elektroinštalácie.
- Vedenie školy nás na základe vykonanej kontroly a zápisu regionálneho hygienika požiadalo o opravu
sociálneho zariadenia – spŕch vedľa telocvične, z dôvodu nevyhovujúcich hygienických podmienok. Preto sme počas
letných prázdnin pristúpili ku generálnej oprave. Pôvodné zariadenie spŕch, priečky, obklady zo stien, ako aj všetky
vodovodné a kanalizačné rozvody boli demontované. Po demontáži bol urobený nový rozvod vody, kanalizácie
a elektroinštalačný rozvod. Vymurovali sa nové priečky, vyrovnali steny, na podlahy sa urobil poter s hydroizoláciou.
Na takto pripravené podklady stien a podláh boli urobené obklady a dlažby. Zároveň v týchto priestoroch bol znížený
strop pomocou sadrokartónu, do ktorého boli osadené svietidlá a odvetrávanie priestoru. Na záver boli urobené
maliarske nátery a osadené sanitárne prvky.
- Druhou pripomienkou kontroly bol nevyhovujúci stav podlahy v telocvični. Pôvodná podlaha je veľmi prašná,
a to z dôvodu veľkého množstva uvoľnených parkiet, ktoré by mohli byť aj príčinou úrazu pri cvičení. Po urobení
rozpočtu bola oslovená firma zaoberajúca sa touto činnosťou, ktorá navrhla aj spôsob opravy. Práce mali byť
realizované do konca roka, no po dohode s vedením školy samotná realizácia sa uskutoční počas jarných prázdnin
roku 2014. Doposiaľ boli urobené len prípravné práce a nakúpil sa materiál.
Drevený kostol
- Záverečnou treťou etapou sme pokračovali v realizácii opravy strechy na drevenom kostole, a to konkrétne
opravou troch striešok prisadených k hlavnej stavbe. Tento projekt bol podporený z prostriedkov dotácie MK SR na
obnovu pamiatok. Tak, ako v predchádzajúcich etapách, aj teraz po odstránení starej krytiny bol upravený krov
v častiach odkvapov, na ktorý sa namontovali odkvapové háky. Pod nové latovanie bola vložená prevetrávacia fólia.
Po osadení medených lemov k múru boli striešky pokryté ručne štiepaným šindľom. Všetky nové drevené prvky boli
vopred ošetrené voči hubám a drevokaznému hmyzu. Pre zvýšenie odolnosti šindľovej strechy voči poveternostným
vplyvom bola urobená konzervácia krytiny pomocou dvojitého náteru náterovou hmotou „Karbolineum extra“ odtieň
palisander a jantár svetlohnedý v pomere 1:1 pre prvý náter a druhý náter v odtieni jantár svetlohnedý. Nakoniec sa
namontovali nové odkvapové žľaby a zvody. Práce boli realizované v mesiacoch august až november. A tak
môžeme veriť, že minimálne tri desaťročia nebude potrebný zásah do strechy v takomto rozsahu. No údržbou a
pravidelným náterom sa dá životnosť strechy podstatne predĺžiť.
- Pravidelná revízia zabezpečovacieho systému, požiarnej signalizácie a hasiacich prístrojov. V tomto roku bola
urobená revízia elektroinštalácie, zistené drobné nedostatky boli zároveň odstránené.
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- Častou zmenou klimatických podmienok v kostole dochádza k poškodzovaniu organa, preto bol nevyhnutný
servisný zásah do časti traktúry, klaviatúr a vodiacich klincov a následné jeho naladenie.
Lýceum
- Pravidelnou revíziou zabezpečovacieho systému bolo zistené, že jeho zálohovací zdroj nespĺňa podmienky
prevádzky, preto bola nutná jeho výmena. Taktiež bola urobená revízia požiarnej signalizácie a hasiacich prístrojov,
nedostatky boli automaticky odstránené.
- Po zahájení vykurovania v budove a uvedení kotlov do prevádzky, po krátkom čase sme zistili, že z kotlov
uniká voda a sú prepálené, čím vzniklo riziko, že celú vykurovaciu sezónu nevydržia. Nakoľko šlo o kotly, ktoré sú
pôvodné od času samostatného vykurovania objektu, rozhodli sme sa pre ich výmenu, čím došlo k čiastočnej
rekonštrukcii kotolne. Pôvodné stacionárne kotly boli odstránené, ako aj časť rozvodov kúrenia kotolne. Nahradené
boli dvoma závesnými kondenzačnými kotlami značky ATAG, ku ktorým sme museli prispôsobiť rozvody kúrenia,
plynových prípojok, napájania kotlov vodou, ako aj odvod kondenzátu do kanalizácie. Pôvodný odvod spalín z kotlov
tomuto typu kondenzačných nevyhovoval, preto sme museli do starého odvodu spalín v komíne urobiť nové
vyvložkovanie. Súčasťou výmeny bola aj výmena vhodného snímača a regulátora interiérovej teploty k týmto kotlom.
Práce boli realizované v druhej polovici novembra.
Nový kostol
- Revízia zabezpečovacieho systému a hasiacich prístrojov.
- Oprava poškodenej vitríny pred kostolom. Do súčasnej vitríny bol vsadený kovový rám s dvoma otváracími
krídlami. Ako výplň sme použili nerozbitný polykarbonát, nakoľko sklená výplň bola viackrát rozbitá.
Objekt fary
- Nemilé prekvapenie nás čakalo začiatkom januára na objekte fary, kde došlo ku krádeží troch medených
odkvapových zvodov, a to do výšky prvého napojenia. Nové zvody sme už dali urobiť z plechu s lakoplastovou
úpravou, a to z dôvodu, aby neboli lákadlom pre ďalšiu krádež.
- Pokračovalo sa v úprave pivničných priestorov, odstránené boli zvyšné omietky stien a urobilo sa v nich nové
sociálne zariadenie.
HUNCOVCE
Bistro
- Značne poškodená strecha a dlhodobé zatekanie do objektu v dvorovej časti bolo podnetom na jej generálnu
opravu. Z pôvodnej strechy bola odstránená celá lepenková krytina z bitagitu, ako aj odkvapové žľaby, zvody,
háky, oplechovanie atiky a komínov. Do otvoreného debnenia strechy pod tepelnú izoláciu z rockwolu o hrúbke 16
cm bola uložená parofólia. Tepelná izolácia bola prekrytá asfaltovou lepenkou, na ktorú bol namontovaný doskový
raster s fóliou a kontralaty. Povrch strechy bol prekrytý pásmi z plechovej krytiny upravenej lakoplastom. Po vyrobení
otvoru do stropu bol doň osadený strešný výlez. Odstránený bol aj pôvodný strešný svetlík, kde následne bola
urobená dosková konštrukcia pre 3ks nového okenného svetlíka. V časti odkvapovej hrany bol namontovaný
odkvapový plech. Oplechovaná bola celá atika a oba komíny. Nový odkvapový systém z lakoplastu bol urobený
v celej opravovanej časti.
Kostol
- Oprava strešnej krytiny poškodenej vetrom.
ĽUBICA
Cultus
- Zhrdzavená plechová strecha z uličnej časti po ošetrení bola natretá dvojitým náterom.
Byty - gen. Svobodu 253/135
- V bytovej jednotke (Mrkvová) boli vymenené staré okná za nové euro-okná a vchodové dvere so svetlíkom,
vyrobené z euro-hranolu IV 68 s povrchovou úpravou Remers v hnedom odtieni. Okenné výplne sú z izotermického
dvojitého skla 4-18-4. Otváranie pomocou celoobvodového kovania MACO. Odkvapové lišty rámov a okenných
krídel značky Gutman. Osadené boli aj vnútorné parapety. Vymenené boli dva menšie a dva väčšie okná.
- V bytovej jednotke (Šoltysová) bol vymenený starý závesný kotol ústredného vykurovania za nový
kombinovaný kotol Protherm 24 KTZ so vstavaným zásobníkom teplej vody s objemom 45 l. S uvedenou výmenou
súviseli aj práce s pripojením, a to pripojenie na pôvodný rozvod vody a rozvod kúrenia, ako aj úprava plynovej
prípojky. V byte bol zároveň namontovaný izbový termostat Simens RDH 10.
21

- V bytovej jednotke (Vilímová) bolo nutné urobiť zásah najmä do systému kúrenia, kúpeľne a čiastočne aj do
omietok stien a drevených prvkov z dôvodu, že predchádzajúci nájomca zanechal byt v neobývateľnom stave.
V celom byte sa doplnili radiátory vykurovania, napojil nový kotol s ohrevom vody. V kúpeľni sme museli vymeniť
vaňu a časť obkladov. Doplnili sa sanitárne prvky, sprevádzkovala sa elektroinštalácia. Opravou prešli aj vnútorné
omietky, hlavne v kuchyni a vstupnej chodbe.
Byty - gen. Svobodu 251/133
- V bytovej jednotke (Hurajtová) výmena vchodových dverí do bytu.
- V bytovej jednotke (Mešarová) výmena vchodových dverí do bytu.
V týchto bytoch došlo k výmene z dôvodu, že pôvodné interiérové dvere boli vymenené za exteriérové.
- V bytovej jednotke (Jendrušák) oprava kovania vchodových dverí do bytu a servis kotla po opätovnom
spustení do prevádzky.
RAKÚSY
Materská škola
- Aj v tomto roku sme počas prázdnin v mesiaci júl pokračovali v prácach na obnove objektu, konkrétne
výmenou okien na celom objekte. Do vybúraných otvorov starých okien boli osadené tak ako v iných objektoch nové
euro-okná, vyrobené z euro-hranolu IV 68 s povrchovou úpravou Remers v hnedom odtieni. Okenné výplne sú
z izotermického dvojitého skla 4-18-4. Otváranie pomocou celoobvodového kovania MACO. Odkvapové lišty rámov
a okenných krídel značky Gutman. Dvojité tesnenie okien značky PRIMO. Po urobení okenných špaliet, osadené boli
vonkajšie a vnútorné parapety. Priestor okolo okien sme vymaľovali. Celkom sme vymenili trinásť kusov okien.
VEĽKÁ LOMNICA
Kostol
- Oprava strešnej krytiny. Výmena poškodených eternitových šablón za plechové. Vymenených alebo
doplnených bolo 16 kusov.
Bytové jednotky Tatranská ul.
- Byt č. 1 (AWT) Oprava bytovej jednotky súvisiaca s prasknutím radiátora. Výmena radiátora, napojenie na
potrubie, montáž ventilov, termostatickej hlavice, oprava podlahy a stien po zatečení.
- Byt č. 2. Skončením nájmu z dôvodu úmrtia nájomcu a uvoľnením tohto bytu sa následne urobila obhliadka
priestorov. Zistili sme, že tento byt je ešte v pôvodnom vybavení, a to zo 60-tych rokov. Zastaralá elektroinštalácia,
pôvodné vykurovanie, rozvody vody a kanalizácie, obklady, staré PVC podlahy na chodbách a v kuchyni,
poškodené okná a dvere. Pre ďalší prenájom tohto bytu bola nutná jeho generálna oprava, pre ktorú sme sa
rozhodli. Hoci na našich objektoch vymieňame okná za drevené, na tomto objekte sme použili plastové, a to
z dôvodu, že v byte č.1 nájomca už vymenil okná za plastové. Súčasťou výmeny okien bola výmena vnútorných
a vonkajších parapiet vyrobených tiež z plastu. Nasledovala rekonštrukcia rozvodu vody, kanalizácie a rozvodov
kúrenia. Osadené boli nové vykurovacie telesá Korádo s termostatickými hlavicami, rozvody kúrenia pomocou
medených rúrok. Výmena kotla kúrenia za nový kondenzačný Protherm 24 KOZ-Tiger si vyžiadala aj vyvložkovanie
kmína. V kotle je zabudovaný aj zásobník teplej vody. Úpravu si vyžiadali aj plynové prípojky ku kotlu a sporáku
v kuchyni. Kompletnou rekonštrukciou prešla aj celá elektroinštalácia. Urobené boli komplet elektroinštalačné
rozvody vrátane slaboprúdových prípojok pre telefón, domáci zvonček, televíziu a reguláciu teploty pomocou
termostatu. Osadený bol nový elektrický rozvádzač s istením, ako aj všetky nové zásuvky a vypínače. V chodbových
priestoroch a kúpeľni boli namontované svietidlá. Po urobení obkladov, dlažby a úprave stropu pomocou
sadrokartónu, v kúpeľni bola osadená nová vaňa, kombinované WC, umývadlová zostava so skrinkami
a príslušenstvom k nim (batérie, ventily, sifóny). Stropy v priestoroch boli oteplené pomocou polystyrénu, ukotvené
k pôvodnému stropu a upravené pomocou lepidla a sieťky. Na upravený strop a steny v celom byte bola urobená
škrabaná omietka. Na podlahu v kuchyni bola uložená plávajúca podlaha a na podlahu v chodbe bola uložená
keramická dlažba. Po očistení, vybrúsení parketových podláh a montáži obvodových líšt, plochy podláh boli ošetrené
lakom. V celom byte boli osadené nové dvere. Súčasťou opravy tohto bytu bola aj oprava spoločnej chodby.
Odstránené bolo staré linoleum, nahradené keramickou dlažbou a opravené steny chodby.
- Pri oprave bytu č.2 bolo zistené, že do objektu na viacerých miestach zateká. Po dôkladnejšej obhliadke
krytiny sme zistili, že plechová krytina je prehrdzavená, narušené sú jednotlivé spoje okolo strešných vykierov a
v nadstavbovej časti strechy. Aby nazmar neprišla investícia do opravy bytovej jednotky, rozhodli sme sa pre
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generálnu opravu strechy. Aj keď to bolo pred koncom roka, začali sme s realizáciou prác, nakoľko boli veľmi
priaznivé poveternostné podmienky. Po zakúpení a uskladnení materiálu na celú strechu, začalo sa aj so samotnou
realizáciou. Časť prác bola urobená ku koncu roka a zvyšok prác sa urobí začiatkom nasledujúceho. Na objekte boli
vymenené žľaby a zvody zo západnej a severnej strany, ktoré doposiaľ neboli menené.
Nebytové priestory – bývalá fara
- V priestoroch garáže bola spevnená podlaha pomocou betónu a kari siete. Dopojili sa dažďové zvody na
kanalizáciu, tým sme čiastočne eliminovali množstvo vody okolo kostola.
- Na objekte (bývalá fara) sme taktiež doplnili dažďové žľaby a zvody, aby sa zabránilo zamokaniu stien na
objekte.
Samostatnou investičnou realizáciou bola výstavba pamätníka židovskej synagógy. K zámeru realizácie sa
zaviazalo zborové presbyterstvo, ktoré odsúhlasilo, aby cirkevný zbor ako investor zastrešil jeho výstavbu. Návrh
projektu, ako aj celé technické zabezpečenie a dozor prevzal na seba Ing. arch. Miloslav Neumann, za čo mu patrí
poďakovanie. Celkový náklad spojený s realizáciou predstavuje sumu 6.480,74 €.
ROZPIS NÁKLADOV ZA JEDNOTLIVÉ PRÁCE:
Objekt

Popis vykonaných prác

Gymnázium

Oprava kanalizačného potrubia

Hotelová
akadémia

Výmena svietidiel v telocvični
Oprava soc. zariadenia – sprchy
Generálna oprava podlahy v telocvični

Kežmarok

Drevený kostol
Lýceum
Nový kostol
Fara

Huncovce

Bistro

Ľubica

Byty

Rakúsy

Materská
škola

Kostol
Cultus

Gen.
Svobodu

€

Oprava strechy
Dažďové žľaby a zvody
Oprava organu
Reštaurovanie kníh a tlačí - knižnica
EZS – výmena zdroja
Rekonštrukcia kotolne
Oprava informačnej tabule
Oprava odkvapových zvodov
Oprava pivničných priestorov

Oprava strechy – dvorová časť

1.045,85
1.676,00
7.400,95
16.511,42
11.242,20
2.692,80
540,00
5.200,00
98,64
12.525,40
145,00
252,00
957,17

12.014,40

Oprava strechy
Náter strechy
Výmena okien - byt Mrkvová
Výmena kotla ÚK - byt Šoltysová
135
Oprava - byt Vilímová: rekonštrukcia kúrenia
rekonštrukcia kúpeľne, WC, úpravy bytu
Výmena vchodových dverí - byt Hurajtová
133 Výmena vchodových dverí - byt Mešárová
Oprava dverí, servis kotla ÚK - byt Jendrušák

24,00
601,16
3.572,82
2.048,31
1.334,66
2.530,62
66,00
66,00
166,64

Veľká
Lomnica

Výmena okien
Opravy špaliet

5.912,54
540,43

Kostol

Oprava strešnej krytiny

156,00
322,49
1.964,09
1.202,89
5.555,48
2.753,34
8.875,46
804,96
9.907,20

Byty
Tatranská

č.1 Oprava kúrenia
Výmena okien
Rekonštrukcia vodovodu a odpadu
č.2
Rekonštrukcia vykurovania
Rekonštrukcia elektroinštalácie
Rekonštrukčné práce
Oprava dažďových žľabov a zvodov
Oprava strechy - výmena strešnej krytiny
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Objekt
Nebytové
priestory

Popis vykonaných prác
Stavebné úpravy garáži
Montáž dažďových žľabov a zvodov

€
290,30
1.031,04

Jilemnického

Spolu v €:

122.028,26

V cirkevnom zbore pracovali počas celého roka v trvalom pracovnom pomere štyria zamestnanci.
Z toho dvom pracovníkom prispel ÚPSVaR v Kežmarku finančnou čiastkou, a to konkrétne sumou 323,85 € na
prevádzkové náklady pre zamestnanca pracujúceho na chránenom pracovisku a sumou 2.895,92 € na mzdu a odvody
pre zamestnanca zamestnaného ako znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 č.5/2004 o službách
zamestnanosti. Oba projekty boli finančne podporované počas celého roka. Taktiež na mzdu a odvody pre zamestnanca
knižnice prispieval počas celého roka čiastkou 30-tich percent BÚ VD Prešov a 50-tich percent GBÚ Bratislava.
Lesný hospodár pracoval počas celého roka bez nároku na mzdu.
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, autobus
lýceum
EZS, EPS, PO, elektrorevízie, bleskozvody
auta, opravy v objektoch, prevádzkový spotrebný materiál
kancelárske potreby, toner, kopírka
pracovníkov zboru
zdravotná poisťovňa, sociálna poisťovňa
z nehnuteľností
vecné a bohoslužobné
ostatné
príplatok zamestnávateľa 55%
poštovné, kolky
vedenie účtov
ostatné služby, školenia, RTVS
upgrade PÚ, mzdy, sk.doména, webhosting, antivírusový program

A MATERIÁLOVÉ VYBAVENIE:

Nákup
3 ks USB - 16 GB
Zálohovací disk USB - 64 GB
Archivačná skriňa - FÚ
Váza 2 ks - kostol Ľubica

NÁKLADY
€
23,94
31,92
328,80
16,20

PRI RÔZNYCH

Náklad
Deň matiek
Pingpongový turnaj
Vianočná nádielka detí
Zborový deň
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€
1.949,87
833,94
4.274,74
8.599,26
987,93
2.661,40
1.929,90
147,36
231,02
1.554,87
102,96
1.304,02
272,66
439,85
25.169,26
8.601,35
1.692,95
153,66
95,23
6,96
1.473,00
144,03
78,55
257,51
307,30
63.269,58

PRÍLEŽITOSTIACH:

€
33,00
18,89
45,00
96,50

Nákup
Vitrína výstavná 2ks - kostoly KK
Reprobox - kostol V. Lomnica
Stojan reprobox - kostol V. Lomnica

Spolu náklad v €:

€
264,00
585,00
50,00

1.299,86

Náklad
Gratulačné kytice - akcie, životné jubileá
Pohostenia - koncerty, návštevy zasadnutia
1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda
Volejbalový turnaj
Veľkonočné a vianočné pozdravy
Deň detí
Výlet konfirmandov
Spišskopodhradská synoda Tvarožná
Odhalenie židovského pamätníka
Spolu náklad v €:

€
211,51
81,45
250,62
42,79
66,00
371,30
2.333,65
240,00
390,00
4.180,71

LESNÉ HOSPODÁRENIE:

( LHC – LESNÝ HOSPODÁRSKY CELOK)

Objemová ťažba drevnej hmoty pre následný predaj v LHC Spišská Belá - lokalite Strážky, kat. území
Kežmarok v roku 2013 nebola vykonaná. Spracovaných bolo len 4m3 drevnej hmoty v poraste 394 10, a to
odstránenie vývratov formou samovýroby. Za vyťažené drevo sme prijali 4,97 €. Za ďalšiu spracovanú drevinu
v samovýrobe, ktorú bolo potrebné odstrániť z lesného porastu sme prijali 28,12 €. Šlo prevažne o samovoľne
rastúce listnaté dreviny, hlavne liesku a ihličnany z prerezávok.
V tomto LHC v mesiacoch jún a júl bolo urobené celoplošné vyžínanie okolo mladých porastov a to
konkrétne v poraste 394 30 o výmere 0,75ha v náklade 165,- €, v poraste 390 10 – 390 30 – 394 20 o výmere
3,10ha v náklade 678,90 €.
Ďalej boli urobené prerezávky v poraste 391 20 o výmere 1,10ha v náklade 363,- €,
v poraste 390 30 o výmere 3,07ha v náklade 800,- €. V jesenných mesiacoch boli porasty 394 30 a 391 11 o výmere
4,17ha ošetrené proti obhrýzaniu stromčekov lesnou zverou ochranným náterom cervakol v náklade 174,- €. V celom
poraste 390 10 boli dosadené stromčeky, ktoré boli poškodené nadmerným suchom po výsadbe a obhryzené zverou
na ploche 2ha. Celkový náklad na obnovu bol v náklade 340,- €.
V LHC Vysoké Tatry, katastrálnom území Tatranská Lomnica - lokalite Pod Fľakom, porast 1408 bola
urobená ťažba v objeme 117,07m3 drevnej hmoty. Drevo po stiahnutí na skládku bolo odpredané za sumu 6.438,85
€. Náklady spojené s ťažbou boli v sume 1.756,05 €. Po tejto ťažbe sa celý porast upratal od haluziny v objeme
115m3, cena prác predstavuje čiastku 259,90 €. V porastoch 1408 30 a 1408 10 o výmere 2ha bolo urobené
vyžínanie okolo porastov v celkovej sume 438,- €. Ďalej porast 1408 o výmere 1ha bol ošetrený proti obhrýzaniu
stromčekov lesnou zverou v sume 70,- €.
Jednotlivé náklady na pestovateľskú a lesnú činnosť v oboch LHC boli nasledovné:
Cena bez DPH v €

- ťažba, približovanie a spracovanie dreva
- upratovanie haluziny
- prerezávky porastov
- ostatná pestovná činnosť
- vyžínanie plôch
- ochrana porastov proti zveri
Spolu náklad:
Výnos spolu za oba LHC

1.756,05
259,90
1.163,00
340,00
1.281,90
244,00
5.044,85
6.465,94

Dňa 17. septembra bolo zvolané zhromaždenie vlastníkov pozemkov poľovného revíru Krížová Ves, ktorého
súčasťou sú aj naše lesné pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Kežmarok, v LHC Spišská Belá lokalita Strážky. Účelom zhromaždenia bolo prehodnotenie nájomných zmlúv s Poľovníckym združením Kereswald,
ktorý zmluvne vykonáva výkon poľovného práva na týchto pozemkoch. Na tomto zhromaždení boli dohodnuté nové
podmienky nájomnej zmluvy a Zmluva o prevencií vzniku škôd a riešení vzniknutých škôd spôsobených zverou a na
zverí. Dúfame, že na základe tejto zmluvy sa nám aspoň čiastočne podarí eliminovať škody na lesných pozemkoch.
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V roku 2013 z lesných pozemkov vložených na hospodárenie do Pozemkového spoločenstva - družstva
Ľubica bol vyplatený výnos v podiele na celkovom zisku v sume 569,18 €.
Hospodárenie na lesnom majetku v správe zboru v ťažobnej a pestovateľskej činnosti počas roku 2014 bude
pokračovať podľa LHP (lesného hospodárskeho plánu) platného od roku 2009 nasledovne:
LHC – Spišská Belá - lokalita Strážky
ŤAŽOBNÁ ČINNOSŤ: Predpokladaná ťažba 220m3 drevnej hmoty – náhodná ťažba. Z toho 150m3 v poraste 394 10,
50m3 v poraste 392 a 20m3 v poraste 393. Predpokladané náklady na ťažbu 3.300,- €.
PESTOVATEĽSKÁ ČINNOSŤ:
Príprava plôch na zalesňovanie
Zalesňovanie
Vyžínanie
Prerezávky na výmere
Upratovanie haluziny
Ochrana proti obhrýzaniu zverou na výmere

0,50 ha
0,50 ha
4,50 ha
5,00 ha
220,00 m3
4,00 ha

Predpokladané náklady na pestovateľskú činnosť sú 4.485,20 €. Predpokladaný príjem z predaja dreva v sume
11.000,- €.
LHC – V. Tatry lokalita V. Tatry – Fľak
ŤAŽOBNÁ ČINNOSŤ: Predpokladaná ťažba 150m3 drevnej hmoty (podkôrny hmyz, vietor). Predpokladané náklady na
ťažbu 2.250,- €.
PESTOVATEĽSKÁ ČINNOSŤ:
Vyžínanie na výmere
Prerezávky na výmere
Upratovanie haluziny
Ochrana proti obhrýzaniu zverou na výmere

2,00 ha
26,02 ha
150 m3
2,00 ha

Predpokladané náklady na pestovateľskú činnosť sú 9.450,60 €. Predpokladaný príjem z predaja drevnej hmoty
v sume 7.500,- €.
Skutočný hospodársky výsledok za oba LHC bude závislý od rozsahu náhodnej ťažby a ceny dreva v roku 2014.
Celkové výnosy a náklady z hospodárenia na lesnom majetku v oboch LHC sú zapracované do rozpočtu na
rok 2014.
OSTATNÉ NÁKLADY:
Účel
Ofery
Príspevok

Gen. podporoveň, teológov, vzdelávanie, Svetový luteránsky zväz,
rómska misia, diakonia
Dištriktuálny príspevok
Seniorálny príspevok
Misia v Zambii
Evanjelická materská škôlka Švábovce
CZ – Spišské Podhradie
Slavošovce – reštaurovanie oltára
Náklady na lesnú činnosť

Lesné hospodárenie
Zborový list
Nákup kníh, predplatné časopisov, plagáty, kresťanská literatúra, vstupenky
Propagačné materiály – reklamné tašky
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€
280,00
500,94
1.647,23
650,00
800,00
100,00
100,00
5.044,85
1.584,55
7.976,71
2.076,00

Účel
Pamätník – židovská synagóga
Tvorba zákonných rezerv
Tvorba sociálneho fondu
Náhrada príjmu za nemoc
Odpisy hmotného majetku
Spolu náklad v €:

€
6.480,74
1.622,87
149,23
49,65
3.249,00
32.311,77

Pre rok 2013 boli vypracované a podané žiadosti na Ministerstvo Kultúry SR dve žiadosti z dotačného
systému, v ktorých sme žiadali finančné prostriedky na opravu fasády lýcea, opravu strechy dreveného kostola.
Podporený bol jeden projekt a to konkrétne v programe:
1. Obnovme si svoj dom - podprogram 1.2. Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
- pokračovanie v oprave strechy dreveného kostola sumou 12.000,- €.
V podporenom projekte sme sa podieľali finančnou čiastkou piatich percent z celkového rozpočtu projektu.
VÝNOSY CIRKEVNÉHO ZBORU TVORILI NASLEDOVNÉ POLOŽKY:
Výnosy – Príjmy
Milodary od členov zboru
Ofery
Cirkevný príspevok (cirkevná daň)
Predaj cirkevnej literatúry
Príjem z oferníkov
Úroky z vkladov
Preplatky - (služby, ostatné)
Mimoriadne výnosy
Za zvonenie
Milodar - vstupy do kostolov
Milodary od turistov
Milodar na knižnicu - vstupy a materiály
Milodar na zborový list
Ostatné milodary
Príjem za prenájom bytov, nebytových priestorov, pôdy
Príspevok MK SR - Dotačný systém 2013
Príspevok na mzdu pracovníčky knižnice (VD + GBÚ)
Herman – Nirman - Stiftung (Nemecko)
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku
Príjem z lesného hospodárenia
ÚPSVaR Kežmarok
Príjem z akcií v zbore
Účastnícke poplatky pri akciách v CZ
Výnosy spolu v €:

€
5.733,00
7.837,26
4.497,00
1.193,19
2.528,38
1.414,82
2.795,80
2.703,49
65,00
35.206,60
2.000,00
5.056,30
244,28
5.076,08
137.273,64
12.000,00
5.947,60
5.200,00
1.707,77
7.035,12
3.219,77
999,37
1.573,80
251.308,27
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Pohľadávky cirkevného zboru nesplatené k 31. 12. 2013:
za nájom a služby – vydané faktúry, ÚPSV a R Kežmarok, PHM,
úver Grécko katolícka cirkev Žakovce, DPH
Záväzky cirkevného zboru nesplatené k 31. 12. 2013:
dodávatelia prác a služieb - došlé faktúry, nevyčerpané dovolenky
zamestnancov za rok 2013, nevyplatené mzdy za 12. mesiac 2013,
odvody do SP a ZP za 12. mesiac 2013, daňový úrad – rozdiel
dane a daňového bonusu
Rozdiel pohľadávok a záväzkov k 31.12.2013:
STAV HOSPODÁRENIA ZA ROK 2013:
Celkové výnosy zboru
Celkové náklady zboru
Hospodársky výsledok

43.505,00
16.948,96

26.556,04

€
251.308,27
223.090,18
28.218,09

STAV FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV K 31. 12. 2013
Pokladňa 1
Pokladňa 2
Ceniny
Bežný účet Tatra banka
Terminovaný vklad 3 - ročný
Terminovaný vklad
Garantovaná investícia
Vklad do dlhopisového fondu, 3 - ročný
Spolu financie:

€
2.244,72
2.724,89
798,30
15.872,17
20.000,00
12.000,00
20.001,11
30.000,00
103.641,19

Účtovné doklady za rok 2013 boli kontrolované dňa 27.01.2014 revíznou komisiou v zložení sestrami:
Martinou Božekovou, Ing. Vierou Hanudeľovou a Slávkou Jančuškovou. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.
Účtovníctvo a pokladňu na farskom úrade počas roka viedla sestra Anna Štecová, druhú pokladňu viedla sestra
Erika Szabová.
Zborové presbyterstvo predkladá konventu tento návrh plánovaných úloh na rok 2014:
Kežmarok

- nový kostol
- lýceum
- fara
- gymnázium

V. Lomnica

- kostol
- byty

Huncovce
Rakúsy

- Bistro
- materská škola

Ľubica

- bytové jednotky
- kostol

- výroba vyšších kľakadiel pred oltárom
- mauzóleum – exteriér fasáda
- veža – debnenie vo veži, žalúzie
- rekonštrukcia vykurovania
- rekonštrukcia vodovodnej prípojky
- výmena vstupných dverí
- oprava schodísk
- osekanie sokla a celoobvodový výrez dlažby v interiéri
- oprava strechy hospodárskej budovy
- orezanie stromov
- oprava fasády
- oprava sociálnych zariadení
- demontáž komína
- rekonštrukcia bytovej jednotky po Gnebusovi
- orezanie stromov

Tak, ako v predchádzajúcich rokoch, aj teraz z navrhnutých prác budú do výšky rozpočtu realizované tie,
ktoré budú vybrané ako prioritné.
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Taktiež pre rok 2014 bola podaná žiadosť pre získanie finančných prostriedkov z dotácie Ministerstva
kultúry SR pre nasledovný projekt:
Program 1. Obnovme si svoj dom
- podprogram 1.2: Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
- pokračovanie v oprave fasády lýcea, výmena okien a dverí.
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 2014, ktorý zborové presbyterstvo
odporúča konventu na schválenie.
Správu vypracoval Ján Scholcz, kurátor a správca cirkevného majetku

6. Správa o činnosti Lyceálnej knižnice za rok 2013
Lyceálna knižnica bola nepretržite v prevádzke počas celého roka 2013. Jediným stálym zamestnancom v
knižnici zostáva naďalej p. Slavíčková. Prostredníctvom Úradu práce bola zamestnaná po celý rok p. Bekešová,
tento pracovný projekt je na 2 roky, takže aj na nasledujúci rok 2014 bude pracovať v knižnici. Knižnica fungovala
bez problémov a boli v nej vykonané tieto práce:
 Prednášky a exkurzie v slovenskom, nemeckom, anglickom a ruskom jazyku pre domácich a zahraničných hostí
a skupiny návštevníkov, vykonávala p. Slavičková a p. Bekešová.
 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., vykonávala p. Slavičková a p. Bekešová.
 Vybavovanie korešpondencie - písomné dopyty bádateľov z domova i zo zahraničia, prostredníctvom e-mailovej
pošty, vykonávala p. Slavičková.
 Katalogizácia darovaných kníh, vykonávala p. Slavičková.
 Prepisovanie katalogizačných záznamov do elektronickej formy, vytlačenie a úprava do formátu katalogizačného
papierového lístka, triedenie podľa abecedy, vykonávala p. Bekešová.
 Výber a súpis tlačí 16. storočia v rozsahu 100 zväzkov každé 3 mesiace, na štúdium pre Slovenskú národnú
knižnicu v Martine, ktorá pracuje na katalógu tlačí 16. storočia. Po zmenách na postoch riadiacich pracovníkov
SNK sa toto spracovanie konečne rozbehlo podľa našich predstáv, lebo doteraz to bol nekonečný príbeh a za 14
rokov spracovali veľmi malé množstvo tlačí. Všetky práce spojené s preberaním tlačí, zmluvy o výpožičke,
spätná kontrola a uloženie do fondu vykonala p. Slavičková s pomocou p. Bekešovej.
O čistotu a poriadok v Lyceálnej knižnici, resp. v celej budove lýcea sa starala p. Bekešová. Všetky práce
spojené s jarným a jesenným upratovaním, umývanie okien, dverí, leštenie skiel na expozičných vitrínach,
starostlivosť o kvety a pod. vykonávala p. Bekešová a p. Slavičková.


Aj v roku 2013 prispela nemecká nadácia Hermann-Niermann-Stiftung z Düsseldorftu na reštaurovanie kníh,
a to sumou 5200,- €, za čo sme dali reštaurovať 4 rukopisy zo 16. storočia, 2 inkunábuly z 15. storočia, 2 tlače 16.
storočia a 1 pergamenovú listinu zo 17. storočia. Výber kníh, vybavenie potrebných tlačív a dokumentácie,
zabezpečenie reštaurovania v Slovenskej národnej knižnici v Martine zabezpečila p. Slavíčková. Žiaľ, v decembri
2013 nám nadácia oznámila, že v roku 2014 nám nepriznali dotáciu na reštaurovanie kníh, vzhľadom na zlú finančnú
situáciu tejto nadácie. Zároveň nám prisľúbili, že koncom roka 2014 opätovne prehodnotia našu žiadosť na
reštaurovanie kníh, ale bolo by to aktuálne až nasledujúci rok 2015.
V roku 2013 pravidelne chodili študovať do prezenčnej študovne bádatelia, mnohí z nich navštívili knižnicu
viackrát alebo na dlhšie študijné obdobie, napr. bádateľka z Budapešti tu strávila celý týždeň. Väčšinu bádateľov
tvoria študenti vysokých škôl zo Slovenska, ale chodia aj naďalej bádatelia zo zahraničia - Nemecka, Rakúska,
Poľska, Maďarska atď. Toho roku sme zaznamenali zvýšený počet tzv. internetových bádateľov, ktorí sa spoja
s nami prostredníctvom internetu, konzultujú autorov, diela, roky, tlačiarov apod. Ak ich zaujme nejaké dielo, ktoré
nie je zverejnené on-line na stránkach iných knižníc a nachádza sa iba u nás, tak buď prídu osobne alebo im takéto
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dielo resp. jeho určitú časť, v rámci reprografických služieb, zdigitalizujeme (upravíme do elektronickej formy)
a posielame poštou, teda neprichádzame priamo do kontaktu s bádateľom. Toto je celosvetový trend a nevyhla sa
tomu ani naša knižnica.
V roku 2013 sa za vstupné od návštevníkov, milodary, za predaj publikácií a rôzneho propagačného
materiálu vyzbieralo 5056,30 €, čo je skoro o 1500,-€ viac ako je priemer za posledné roky. Tento nárast bol
spôsobený čiastočne aj zvýšením vstupného, ktoré bolo nemenné 10 rokov. 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 3600 návštevníkov z celého sveta,
pretože okrem hostí z Nemecka, Rakúska, Maďarska, Poľska, Česka sme mali aj hostí z USA, Kanady, Anglicka,
Írska, Švajčiarska, Švédska, ale aj z Francúzska, Rumunska, Izraela, Austrálie, Nového Zélandu, dokonca
z Argentíny a južnej Afriky. Už minulého roku sme zaregistrovali záujem turistov z Ukrajiny a Ruska a nebolo tomu
inak ani v roku 2013.
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 2013 navštívilo aj niekoľko významných osobností. Okrem politických ako napr.
poslankyňa NR SR R. Zmajkovičová, si knižnicu prezrel aj p. J. Banáš – spisovateľ alebo dcéra Júliusa Satinského,
ktorá bola účastníčkou krátkeho 2-dňového sympózia, ktoré sa konalo na želanie jej organizátorov (Humboldtova
univerzita Berlin a Komenského univerzita Bratislava) v študovni lyceálnej knižnice. Aj v tomto roku sme sa podieľali
na spoločných projektoch, či už s mestom alebo s Múzeom Kežmarok, veď napr. taký Literárny Kežmarok
a prehliadka lyceálnej knižnice, je už neoddeliteľnou súčasťou akcií mesta. Výstava o Novom evanjelickom kostole
alebo výstava počas EĽRO o cechu zlatníkov, zámočníkov a hodinárov, by určite neboli také atraktívne bez
zapožičania našich archívnych materiálov a zbierkových predmetov. Takisto sa menila expozícia knižnice –
v súčasnosti sú vystavené okrem iného aj biblie z rôznych storočí a v rôznych jazykoch, zaujímavá je časť venovaná
alchýmii a medicíne, pri dejinách školy sú ukážky unikátnych zošitov študentov lýcea, ktoré doslova vyrážajú dych
najmä školákom. Čo sa týka kvality a rozsahu služieb poskytujeme porovnateľný štandard, v rámci našich možností,
so SNK v Martine a UK v Bratislave, čo sú knižnice na vysokej profesionálnej úrovni a ktoré na rozdiel od nás, sú
podporované štátom. Keďže lyceálna knižnica nedostáva štátnu dotáciu, aj naďalej všetky náklady spojené s
prevádzkou hradí Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok. V roku 2013 sa knižnica uchádzala o dotáciu na
reštaurovanie kníh, opravu fasády lýcea, výmenu okien a dverí, avšak Nadácia VUB tieto projekty nepodporila.
Knižnica je stále atraktívna pre istú časť verejnosti a tí, ktorí už u nás boli, odchádzali spokojní s našimi službami,
o čom svedčia zápisy v kronike návštev. Tí, ktorí ste u nás ešte neboli, ste srdečne vítaní.
Správu vypracovala Katarína Slavíčková, poverená riadením Lyceálnej knižnice v Kežmarku
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7. Štatistický prehľad o pohybe ľudnatosti v zbore za rok 2013
muži /
chlapci
1.

Krsty:

2.

Konfirmácia:
Večera Pánova:

3.

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

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

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

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

12.

Počet členov cirk. zboru:
Priemerná účasť na SB:

13.

Spolu
2013
20

Spolu
2012
17

Spolu
2011
16

10

10

-/10

1/9

1/406

4/822

5
1228

8
1180

5
1169

309
13
60
3
15
5
0
1

584
28
138
5
30
32
2
3

893
41
198
8
45
37
2
4

755
37
307
0
36
34
10
1

922
28
123
0
40
50
5
1

6
0
0
0
0
12
40 žiakov

6
0
1
0
0
12
44 žiakov

7
1
4
0
0
12
55 žiakov

767

759

753

173

179

173

120
25
11
17

130
21
11
17

125
20
9
19

35
33
24
27
17

10
27
32
33
34
20

9
34
38
27
40
20

4 krížne
0
1
0
0
5 mužov
1. roč. – 4 žiaci
2. roč. – 2 žiaci
3. roč. – 2 žiaci
4. roč. – 3 žiaci
5. roč. – 3 žiaci
6. roč. – 4 žiaci
7. roč. – 3 žiaci
8. roč. – 6 žiaci
9. roč. – 3 žiaci

11.

ženy /
dievčatá

0
0
7 žien
štvrtok o 1400 h
štvrtok o 1400 h
štvrtok o 1400 h
štvrtok o 1400 h
streda o 1430 h
streda o 1430 h
streda o 1515 h
streda o 1515 h
utorok o 1515 h

1 žiak
streda o 700 h
1 žiak
streda o 700 h
0 žiakov
12 žiakov
3 žiaci
utorok o 1330 h
9 žiakov
utorok o 1415 h
sčítanie ľudu v roku 2001  1064
sčítanie ľudu v roku 2011  912

Kežmarok:
Ľubica:
Veľká Lomnica:
Domov dôchodcov:

Priemerná účasť na:
14.

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

Štatistický prehľad vypracoval Roman Porubän, zborový farár v Kežmarku
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ZÁPISNICA

z výročného konventu cirkevného zboru ECAV na Slovensku v Kežmarku,
konaného dňa 3. februára 2013 v rámci hlavných služieb Božích v auditóriu budovy Lýcea
Výročný konvent bol zvolaný na hlavných službách Božích dňa 20. 1. a 27. 1. 2013.
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny /64 konventuálov/

Predsedanie:

Mgr. Roman Porubän, zborový farár-senior TAS
Ernest Chritz, zborový dozorca

Zapisovateľ:

Eva Ciriaková

Program:

1. Otvorenie – privítanie.
2. Prečítanie a schválenie programu zb. konventu.
3. Zvolenie overovateľov zápisnice, mandátnej a sčítacej komisie.
4. Schválenie zápisnice z minuloročného konventu.
5. Diskusia ku kňazskej správe, ktorá bola konventuálom k dispozícii v písomnej
podobe.
6. Prijatie jednotlivých správ zborovým konventom.
7. Prijatie plánovaných úloh na rok 2013.
8. Schválenie rozpočtu na rok 2013.
9. Voľné návrhy.
10. Záver zbor. konventu, poďakovanie.

1. Výročný zborový konvent otvoril br. zborový dozorca privítaním konventuálov.
2. Zbor. dozorca prečítal program zbor. konventu, ktorý bol konventuálmi jednomyseľne schválený bez
pripomienok.
3. Za overovateľov zápisnice boli jednomyseľne zvolení ses. Prelichová Ivana a br. Kulhomer Karol, za členov
mandátnej a sčítacej komisie boli jednomyseľne zvolení br. Kaprál Roman a ses. Slavíčková Katarína.
4. Kópiu zápisnice z minuloročného výročného konventu obdržal každý konventuál spolu s kňazskou správou za
rok 2012 týždeň vopred na hlavných službách Božích dňa 27. 1. 2013.
UZNESENIE č. 1/2013/K:
Zbor. konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil zápisnicu z minuloročného výročného konventu.
Hlasovanie:
za
– 62 (2 odišli – Krigovskí Pavol a Danka)
proti
– 0
zdržal sa
– 0
5. Diskusia ku kňazskej správe:
- ses. Baráthová vyjadrila vďaku a zároveň skonštatovala, že tak perfektnú správu už dávno nečítala, je to
čítanie na pokračovanie, človek sa dozvie veci, ktoré nevedel, že sa v CZ dejú. Ďalej uviedla, že v CZ
vychádza Zborový list, ktorý v porovnaní s tými, ktoré pozerá, síce nie je najlepší, ale patrí medzi tie lepšie.
Skonštatovala, že Zb. list robia tí istí ľudia, pričom poprosila prítomných, aby viacerí prispeli svojimi
príspevkami. Najbližšie sa chystá Veľkonočné číslo, môžu sa vyjadriť čo sa im páči a čo nie.
- ses. Križanová uviedla, že chceme žiť ako rodina, preto sa spýtala či by sa na službách
Božích mohli ohlasovať sobáše. Podľa nej by ľudia z CZ radi prišli na sobáš, bolo by to pekné. Br. zbor. farársenior uviedol, že to nie je problém a sobáše bude ohlasovať. Zároveň ohlásil prvý sobáš, ktorý sa bude konať
27. apríla (br. Ondrej Hanudeľ)
- br. zbor. farár-senior ku kňazskej správe za rok 2012, ktorú obdržal každý konventuál týždeň vopred ku
preštudovaniu, pripravil videoprezentáciu toho, čo sa udialo v uplynulom roku ako podnet na diskusiu. Po
vyčerpávajúcej prezentácii bola diskusia jednomyseľne ukončená.
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6. Prijatie jednotlivých správ zborovým konventom:
UZNESENIE č. 2/2013/K:
Zbor. konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil predložené správy.
Hlasovanie:
za
– 62
proti
– 0
zdržal sa
– 0
7. Prijatie plánovaných úloh na rok 2013:
UZNESENIE č. 3/2013/K:
Zbor. konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil návrh plánovaných úloh
na rok 2013, tak ako boli predložené.
Hlasovanie:
za
– 62
proti
– 0
zdržal sa
– 0
8. Schválenie rozpočtu na rok 2013:
UZNESENIE č. 4/2013/K:
Zbor. konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil rozpočet na rok 2013, tak ako bol predložený.
Hlasovanie:
za
- 62
proti
- 0
zdržal sa
- 0
9.

Voľné návrhy: žiadne

10.

Na záver brat zborový dozorca poďakoval konventuálom za účasť. Rovnako sa
poďakoval aj br. zbor. farár-senior, ktorý skonštatoval, že taký bezproblémový priebeh by si priala aj
generálna cirkev na svojich rokovaniach Synody. Na záver br. zbor. farár-senior poprial prítomným
konventuálom, aby to čo videli na videoprezentácii sa ich naďalej dotýkalo, aby sme všetci spoločne
nezaspávali na vavrínoch a šli dopredu, pretože stagnáciu diabol vždy dokáže využiť. Poprosil tých, čo verne
slúžili, aby vytrvali a všetkým nápomocným pracovníkom srdečne poďakoval a poprial Božiu múdrosť pri
všetkých rozhodovaniach, aby CZ mohol napredovať.

V Kežmarku, dňa 3. 2. 2013
zborový farár

overovateľ

zbor. dozorca

zapisovateľ
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overovateľ

POZNÁKMY:
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POZNÁKMY:
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POZNÁKMY:
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