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1.Duchovná správa za rok 2010
I.
1. Úvodná časť.
„A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví, rozhojňujte sa stále v diele
Pánovom, vediac, že vaša práca nie je márna v Pánovi.“ 1K 15,58
Apoštol Pavel povzbudzuje kresťanov v Korinte, aby boli pevní vo viere,
mali jasno v biblickom učení, neustále duchovne rástli a nedali sa odradiť neúspechmi, ani ťažkosťami, s ktorými sa stretajú v živote. Táto apoštolova rada
je aktuálna aj pre nás. Aj v našom cirkevnom zbore máme veľa obdarovaných
ľudí, ktorí radi navštevujú služby Božie, počúvajú Božie slovo, túžia duchovne rásť a mať jasno v otázkach viery. Malá časť z celkového počtu členov cirkevného zboru sa zapojila do duchovnej práce v cirkevnom zbore a vytrvalo
v nej pokračuje, ako budeme počuť zo správ jednotlivých skupín, ktoré sú aktívne v našom cirkevnom zbore. Iní sa po krátkom čase služby stiahli do súkromia a máme aj takú skupinu ľudí, ktorí akoby sa báli slúžiť svojimi darmi Pánu
Bohu.
Všetkým nám apoštol Pavel pripomína, že Pán Boh nás obdaroval darmi,
aby sme si nimi navzájom slúžili. Naša práca pre Božie kráľovstvo nie je márna, aj keby sa nám to niekedy zdalo. Každá služba, aj tá najnepatrnejšia sa Pánu
Bohu ráta a prispieva k nášmu duchovnému rastu a vzájomnému budovaniu.
Či už je to pomoc pri práci s deťmi, konfirmandmi, mládežou, či zapojenie sa
do služby v spevokole alebo drobnou ochotnou prácou na údržbe našich kostolov a cirkevných budov, všetko má svoju hodnotu v Božích očiach.
Ak ste aj v uplynulom roku s láskou vykonali niečo pre tento cirkevný zbor
a nikto si to nevšimol, nikto vám nepoďakoval alebo to okomentoval nevhod-

nými slovami, určite ste boli z toho
smutní. Možno vás vtedy napadlo, že
ste sa nadarmo namáhali, keď nikto
neocenil vašu prácu. Chcem Vám však
povedať, že aj keď si to nikto z nás nevšimol a nepovzbudil vás, Pán Boh to
zaregistroval. On o vás vie. On je vždy
pripravený zoslať svoje požehnanie.
Toto apoštolovo povzbudenie je
pre všetkých nás, aby sme slúžili svojimi darmi, vzájomne sa budovali, boli
pevní vo viere, mali jasno v učení, vediac, že naša námaha, naša práca, nie
je márna v Pánovi.
1. Bohoslužobný život.
Bohoslužobný život bol u nás sústredený okolo zvesti Božieho slova a
prisluhovania sviatostí. Dialo sa tak
na nedeľných službách Božích, strednotýždňových biblických hodín, na
adventných a pôstnych večerných služieb Božích, pri stretaní sa okolo stola Pánovho, na detských besiedkach a
stretnutiach mládeže.
Hlavné služby Božie sme v kostole
v Poprade mávali v nedele a sviatky.
Priemerná účasť na službách Božích
sa pohybuje cca 220 ľudí.
Služby Božie v dcérocirkvi Spišská Sobota sa konali pravidelne v poslednú nedeľu v mesiaci, na Pamiatku
posvätenia chrámu, Štedrý večer a Silvestra. Priemerná návštevnosť služieb
Božích bola cca 14 ľudí.
Služby Božie v dcérocirkvi Stráže sa konali pravidelne v prvú nedeľu v mesiaci, na sviatky - na Nový rok,
na 1. slávnosť Veľkonočnú, 1. slávnosť
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svätodušnú, a 1. slávnosť Vianočnú.
Pôstne služby a adventné služby
Božie sa konali v kostole v Poprade a
návštevnosť bola cca 40 ľudí.
a) Spoločenstvo evanjelickej
mládeže nášho cirkevného zboru sa
pravidelne stretávalo počas roka 2010
každý piatok o 18.00 hod večer v zborovej miestnosti na Ulici 1. mája v Poprade. Počet členov mládeže je približne 10 ľudí. Program stretnutí začína privítaním prípadne hrou na odbúranie bariér, spevom – chválami
a modlitbami, výkladom písma, (prípadne prezentáciou, audiotextovou
nahrávkou a inými formami), diskusiou, rozhovormi a modlitbami v skupinkách, voľným programom, a hrami. Témy a výklad Biblie boli zamerané na budovanie viery a spoločenstva,
nepreberali súvislé celky, skôr sa snažili o individuálny prístup a témy vyberali podľa vhodnosti, prípadne aktuálnych problémov a žiadostí.
Počas roka naďalej rozvíjali spoluprácu s okolitými mládežami (predovšetkým so Štrbou a Batizovcami),
s ktorými zorganizovali viacero akcií,
spoločných stretnutí mládeží, konfidňov a pomáhali mládežníckemu farárovi Michalovi Findrovi pri práci
s mládežou v našom tatranskom senioráte. Vnímajú potrebu aj v tomto roku spolupracovať s mládežami
z nášho seniorátu, vymieňať si vzájomné skúsenosti, ale aj obohacovať
sa, tvoriť živé telo Ježiša Krista.
Od septembra po rozhovoroch s

bratom Stanislavom Gurkom začali
na mládež sporadicky chodiť niektorí chlapci z Domu na Polceste z Veľkého Slavkova. Vnímame to ako veľmi dobré, nakoľko chlapci môžu zažiť spoločenstvo s nami, môžeme sa
s nimi zdieľať o našej viere a povzbudzovať ich v ich životných zápasoch .
Stredy večer boli pravidelne vyčlenené chlapčenskej skupinke. Stretávali sa 3-4 z mládeže, poväčšine v domácnostiach, zdieľali sa navzájom v
osobných zápasoch, čítali spolu Bibliu. Tento čas považujú za veľmi dôležitý pre osobný rast a pre priestor, kde
sú prijímaní takí, akí v skutočnosti sú,
kde poznávajú nielen svoje silné, ale
aj slabé stránky a pády. V tomto stretávaní aj napriek občasnej pracovnej
zaneprázdnenosti plánujú pokračovať aj v roku 2011. Potešením pre nás
bolo aj stretávanie sa dievčat počas
letných prázdnin a vytvorenie takého
druhého dievčenského spoločenstva.
Dievčatá majú troška iné problémy
ako chlapci a boli sme veľmi radi, že aj
oni si vytvorili priestor na osobné rozhovory a vzájomné zdieľanie sa. Žiaľ,
po začiatku školského roka táto dievčenská skupinka zanikla, ale tie 2 mesiace podľa reakcií stáli za to a zanechali stopu v ich duchovnom živote.
Ku koncu roka chlapci zo stredajšej skupinky rozbehli na podnet brata Stanka Gurku jeden mini misijný
projekt. Chlapci v Dome na Polceste
vo Veľkom Slavkove majú každú nedeľu doobeda spoločenstvo, modlitby, výklad písma – obdoba našich Slu-

žieb Božích. Spolu so bratom Stanom
sa dohodli, že im budú na týchto nedeľných stretnutiach vypomáhať s výkladom písma a prípravou témy. Je to
opäť niečo nové v živote našich mládežníkov, nová situácia, do ktorej vykročili, a v modlitbách dúfajú, že aspoň troškou prispejú k šíreniu Božieho kráľovstva. Častokrát je to boj so
sebou samým, so svojím egom, zaprieť sám seba a povýšiť potreby iného človeka a jeho duchovný rast nad
svoje vlastné pohodlie a lenivosť. Napriek ťažkostiam, ktoré sú s tým spojené veria, že časom aj táto námaha
prinesie ovocie.
V priebehu roka 2010 sa naši mládežníci zúčastnili resp. spolupodieľali na príprave nasledovných akcií:
Február - Spoločná seniorátna mládež v Štrbe - téma partnerské vzťahy
Február - Víkendovka s konfirmandmi Kežmarské žľaby
Marec - Pomoc pri organizovaní
konferencie modlitebného spoločenstva v našom zbore
Apríl - Spoločná seniorátna mládež v Poprade
Máj - Konfideň v Hranovnici
Júl - Letný konfitábor Július – , na
ktorom sa zúčastnili aj konfirmandi
z nášho cirkevného zboru a mládežníci pomohli s jeho realizáciou
August - Letný festival Campfest –
na ranči Svarín pri Kráľovej Lehote
August - Letný tábor Červenica –
v spolupráci s mládežou zo Štrby
September - Spoločná seniorátna
mládež v Poprade na tému prestúpiť,
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- sestre Žofii Gajdošovej za upratovanie kostola a kvetinovú výzdobu,
- sestrám, ktoré upravujú a aranžujú kvety v kostole a za výzdobu bohoslužobných priestorov pri rôznych
príležitostiach a slávnostiach.

či neprestúpiť?
Október - Konfideň v Kežmarku
December - Konferencia SEM-u vo
Veľkom Slavkove
December - Adventná kvapka krvi
Mládežníci sa takisto počas uplynulého roka zapájali do práce v zbore, na Službách Božích sme sa
prezentovali čítaním textov v rámci liturgie.
Vedúci mládeže brat JUDr.
Rastislav Dindoš hodnotí uplynulý rok ako veľmi rušný. Mládežníci sa
zúčastnili množstva akcií a zažili veľa
vecí, budovali sa ako spoločenstvo
nielen v radostných, ale aj v smutných
chvíľach. Veria, že aj cez ich životy
môže Pán Boh konať svoje dielo.
Ďakujem bratovi JUDr. Rastislavovi Dindošovi za jeho prácu,
ochotu a čas, ktoré venuje práci s mládežou, za vypracovanie správy o činnosti mládeže ako aj všetkým mládežníkom za ich ochotu spolupracovať
na zborových a seniorátnych programoch.

2. Sviatosti.
Sviatosti boli prisluhované podľa
príkazu Pána Ježiša Krista. Sprostredkovávajú nám Božiu milosť, odpustenie hriechov a posilňujú na ceste viery, lásky a nádeje.
a) Krst svätý. V roku 2010 sme
prislúžili sviatosť krstu svätého 17 deťom (6 chlapci a 11 dievčat). Pri krste detí sa snažíme podľa CPP o to, aby
evanjelickí rodičia boli konfirmovaní.
b) Večera Pánova. Svätá Večera
Pánova bola prisluhovaná celkom 26
krát. Okrem chrámu Božieho aj jednotlivo v domácnostiach (3), v nemocnici (4) a v domove dôchodcov
(4). Večeru Pánovu prijalo 1092 žien a
481 mužov, čo je spolu 1573 komunikantov.

Ďakujem:
- sestre Alene Chlebovcovej za
vedenie účtovníctva a administratívnych záležitostí v kancelárii FÚ CZ,
- sestrám kurátorkám Ingeborg
Paulíniovej a Gizele Nitschovej za ich
starostlivú prácu,
- sestre kantorke Márii Krajniakovej za kantorskú službu,
- bratovi kostolníkovi Ivanovi Sendeckému za kostolnícku prácu
a vzornú starostlivosť o kostol,

3. Konfirmácia detí sa v našom
zbore konala 16. mája a konfirmovaných bolo 13 detí, z toho 5 chlapcov a 8
dievčat. Skúška konfirmandov sa konala oddelene od konfirmácie v piatok
pred konfirmáciou. Príprava na konfirmáciu trvá dva roky a od konfirmadov a konfirmandiek v zmysle 3. Božieho prikázania a CPP predpisov vyžadujeme účasť na službách Božích.
Boli by sme radi, keby rodičia a starí rodičia konfirmandov boli v tomto
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príkladom svojim deťom i vnúčatám.
4. Pristúpili
a
vystúpili
z cirkvi.
V uplynulom roku sme nezaznamenali žiadny výstup z cirkvi.
5. Bohoslužobné výkony.
a) Sobáše. Sobášených bolo 9
párov, z toho 3 páry evanjelické a 6
zmiešaných. Pred uzavretím manželstva vedieme rozhovory o význame kresťanského manželstva. Snažíme sa o to, aby si manželia boli vedomí zodpovednosti, ktoré berú na seba
kresťanským manželstvom. Pri sobáši sme darovali mladomanželom Bibliu ako dar CZ.
b) Pohreby. V nádeji vzkriesenia sme sa rozlúčili s 10 bratmi, 9 sestrami, spolu 19. Snažíme sa, aby tieto rozlúčky boli dôstojné, aby sme slovami nádeje evanjelia povzbudili pozostalých smútiacich. Sestra Anna
Lichvárová slúži spevom sólovej piesne, a spolu so sestrou Darinou Jarošovou vypomáhajú spevom spoločných
piesní.
6. Biblická a vnútromisijná
práca v zbore prebieha pri našich bohoslužobných stretnutiach s dospelými, mládežou a deťmi.
a) Biblické hodiny sa konali pravidelne vo štvrtok s výnimkou letných
prázdnin. Vykladali sme na nich vybrané Žalmy. CZ má svojich milovníkov Božieho slova, ktorí radi na-

vštevujú biblické výklady. Priemerná
účasť je cca 18 ľudí. Privítali by sme na
našich biblických hodinách všetkých,
ktorí túžia rásť v poznávaní Božieho
slova.
b) Zborový spevokol pod vedením sestry dirigentky Eriky Blažkovej slúžil piesňami pri rôznych zborových slávnostiach ale aj mimo pôdy
CZ. Má cca 32 členov a schádza sa pravidelne každý týždeň v stredu a má
naštudované cca 45 piesní a cca 15 sólových skladieb. Vážime si službu bratov a sestier zo spevokolu, ktorá je živým svedectvom o ich láske k duchovnej piesne, o ich aktívnej činnosti v rámci cirkevného zboru.
Počas roku 2010 slúžil spevokol na
výročných slávnostiach okrem nášho
CZ i na slávnostných službách Božích
v Dunajskej Lužnej pri posviacke obnoveného kostola, na slávnostných
službách Božích v Partizánskej Ľupči
pri pamiatke posvätenia zborovej budovy a kostola.
Na slávnosť Svätej Trojice v deň
pamiatky posvätenia nášho chrámu
pripravili koncert spolu s pozvanými
hosťami.
Skupina Agapé navštívila v októbri CZ Dačov Lom a Príbelce, kde
si brat farár Vincent Blažko pripomínal sedemročné účinkovanie v CZ Dačov Lom a Sucháň. V Príbelciach navštívili sestru farárku Zuzanu Alcnauerovú, ktorá pôsobila v našom zbore
spolu s manželom ako kaplánka. Na
pozvanie sestry farárky Ľubici Soban5

skej navštívili fíliu Vojňany, kde slúžili pri pamiatke posvätenia chrámu.
Skupina Agapé poslúžila spevom aj
v CZ Hronsek.
Spevokol si na svojich spoločných
stretnutiach pripomína aj životné jubileá svojich členov.
Ďakujem za obetavú službu sestre dirigentke Erike Blažkovej a jej
manželovi, bratovi farárovi Vincentovi Blažkovi za spoluprácu na príprave
piesní, scenára koncertu a najmä nových textov piesní a všetkým spevákom a speváčkam, ktorí ochotne slúžia spevom Pánu Bohu i nám.
c) Spoločenstvo evanjelických
žien (SEŽ) si v roku 2010 pripomenulo 10. výročie svojej činnosti v CZ. Pôsobnosť SEŽ sa prejavila v mnohých
oblastiach cirkevného života v uplynulom roku. Predovšetkým to boli aktivity napomáhajúce duchovný rast
všetkých členov CZ a a snaha nezabúdať na svojich blížnych v CZ i mimo
neho.
Pre plnenie týchto zámerov poslúžil film o reformátorovi Martinovi
Lutherovi, o jeho horlivej viere a poznaní pravdy podľa Božieho slova.
Obnovu a oživenie cirkevného života v CZ Martine nám na živote a diele Jána Bohdana Hroboňa priblížili doc. Dr. Miloš Kovačka a Mgr. Ján
Hroboň a A tiež beseda so sestrou farárkou Mgr. Ľubicou Sobanskou – koordinátorkou SEŽ, o službe žien- faráriek v našej cirkvi.
Účasť členiek na seniorátnych,
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dištriktuálnych i celocirkevných podujatiach taktiež napomáhala duchovný rast a rozširovanie biblických poznatkov. Zúčastnili sa na 8. VZ SEŽ
v Klenovci, na 12. misijnej konferencii EVS v Prešove, na Dni Tatranského seniorátu v Holumnici, na DD VD
v L. Mikuláši, záver ktorých tvorilo
predstavenie opery Evanjelium podľa
Jána. Zúčastnili sa i na 12. biblicko-rekreačnom týždni v Herľanoch a na 15.
stretnutí sestier evanjelickej aliancie
v Račkovej doline.
Starostlivosť o svojich členov CZ
zabezpečuje Zborová diakonia (ZbD).
Sestry pamätajú na chorých, starších
a osamelých bratov a sestry, ku ktorým prichádzajú v zastúpení ZbD.
Vo väčšine prípadov sú tieto návštevy vítané a opätovne požadované.
Takto pociťujú, že CZ na nich záleží
a prostredníctvom ZL aj osobných informácií sestier sa stávajú účastníkmi
diania zborového života a tiež sú duchovne povzbudení Božím slovom. Aj
sestry zo ZbD potrebujú povzbudenia
a duchovný rast, preto sa každoročne zúčastňujú na Dňoch ZbD v L. Mikuláši. V popradských Sociálnych zariadeniach seniorov sa už po niekoľko
rokov stali samozrejmosťou biblické
hodiny každý mesiac a prisluhovanie
sviatosti Večere Pánovej pre ich obyvateľov.
Tradíciou sa stala pozornosť venovaná sestrám – matkám pri príležitosti Dňa matiek s programom a posedením. Rovnako konajú aj stretnutia životných jubilantov s prislúžením

sviatosti Večere Pánovej pre nich a pre
ostatných starších členov CZ.
Láska a ochota pomáhať sa prejavuje u našich sestier aj ďalekej Afrike
prostredníctvom Misie na Níle. Spolupráca v tejto oblasti trvá už 10 rokov.
Z vlny a iných materiálov os milých
darcov zhotovujú vesty a svetríky, vlnené a bavlnené deky, ovinadlá a rôzne drobné pletené veci, odosielané sú
aj finančné milodary.
V marci sa v L. Mikuláši konala
konferencia Misie na Níle, ktorej sa
naše sestry zúčastnili a na výzvu pomôcť žiakom školy v Adi Quale v Eritrei s písacími potrebami, zošitmi,
anglickými rozprávkovými knihami
sa zapojili aj členovia zborového spevokolu a mládežníci pod názvom „Desať i viac centová zbierka“. Každý týždeň pribúdali do pokladničky drobné
finančné prostriedky, za ktoré sa požadované veci nakúpili a odoslali.
Všetkým obetavým srdciam, ktoré radostne slúžia blížnym akýmkoľvek spôsobom, ale i ochotným darcom, vyprosujú sestry zo SEŽ Božie požehnanie. Každého nech poteší uistenie z Božieho slova: „Lebo Boh
nie je nespravodlivý, že by zabudol na
vašu prácu a lásku, ktorú ste dokazovali voči Jeho menu tým, že ste posluhovali svätým (kresťanom) a ešte posluhujete“ (Žd 6,10).
Ďakujem sestre ing. Zuzane Hybenovej za jej neúnavnú a inšpiratívnu prácu nielen v SEŽ ale aj v ostatných prácach na duchovnom poli nielen nášho CZ ale aj za jeho hranicami

a za správu o činnosti SEŽ a ZbD.
d) Modlitebné spoločenstvo.
Nech sa vám srdce nestrachuje! Verte v Boha a verte vo mňa! takto hovorí
sám Pán Ježiš v prvom verši štrnástej
kapitoly Jánovho evanjelia a tieto Jeho
slová boli vybraté ako hlavné heslo
na rok 2010 na povzbudenie všetkým,
ktorí ho milujú, ktorí mu dôverujú a k
nemu sa utiekajú.
Začiatok ročného časového úseku väčšinu z nás zneisťuje, lebo prežívame obavy z neznámych vecí. Naše
obavy však rozptyľuje sám Pán Ježiš
oboma citovanými vetami. Výkričníky na ich konci sú Pánove jednoznačné výzvy nebáť sa a veriť v Boha Otca
i jeho syna Ježiša Krista. To znamená,
že naša pomoc je v našom Bohu a naša
sila je v modlitbe k Nemu a my, členovia MoS ECAV vieme, že to sú najlepšie zbrane proti strachu i proti tomuto zlému svetu.
Bohu chvála a vďaka za Jeho vedenie, pomoc a silu pri konaní našej
služby v roku 2010, ktorej stručný prehľad je takýto:
-Aby sme mohli svojho Pána lepšie spoznať a milovať, s radosťou sme
sa počas celého roka stretávali v zborovej miestnosti každý štvrtok a aby
sme mali viac času, posunuli sme začiatok nášho stretávania na 16:30 h (o
pol hodinu skôr) a veľmi sme sa tešili zo vzájomného spoločenstva sestier,
ktorých bolo do 20. Počet riadne registrovaných a platiacich členiek je 15.
-Odoberali a rozširovali sme štvrť7

ročník „MoSt“, so sobotnými úvahami nad Božím slovom a námetmi na
modlitby.
-Sestra Alena Chlebovcová aktualizovala informácie vo vitríne pri Kostole Svätej Trojice a členky MoS aktívne pomáhali aj pri iných akciách
a práci v cirkevnom zbore.
-Zapájali sme sa do práce vnútromisijného výboru nášho CZ.
-V dňoch 12. – 14. marca sa v našom
CZ konala 21. konferencia MoS ECAV,
ktorú sme ako hostiteľské MoS s radosťou pripravili pre modlitebníkov
z celej EACV - samozrejme za účinnej podpory vedenia CZ a veľkej pomoci ďalších ochotných sestier a bratov - a na ktorej sme sa všetky členky zúčastnili. Téma konferencie bola
Milujeme Boha a žijeme s Ním (J 14:23
„Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu a budeme prebývať u neho.“).
-Mali viaceré stretnutia so sestrami
a bratmi z popradskej nadkonfesnej
„Komunity Chemin Neuf a 18. apríla
boli na stretnutí Sieť pre Boha (Net for
God) s témou zapojenia sa do celosvetovej siete modlitieb za jednotu kresťanov.
-30. mája prežili požehnané nedeľné odpoludnie venované 175. výročiu
pamiatky posvätenia nášho Evanjelického kostola Svätej Trojice; pri tejto
príležitosti sa konal program, na ktorom sa sestry z MoS aktívne podieľali a zúčastnili.
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Zúčastnili sa na týchto podujatiach:
-7. – 9. mája v Prešove na 12. misijnej konferencii Evanjelizačného strediska, ktorej téma bola „Úzkou cestou“.
-1. - 3. júna v Žiline na viacerých
programoch a podujatiach, ktoré sa
konali na 400. výročie konania Žilinskej synody, ktorá položila fundamenty ECAV.
-29. augusta na slávnostných službách Božích na záver Dní VD ECAV v
Liptovskom Mikuláši.
-15. septembra na Dni Tatranského
seniorátu v Holumnici.
-4. - 8. októbra na Biblicko-rekreačnom týždni v Herľanoch.
-17. októbra na seniorátnom stretnutí MoS v Levoči.
Počas prázdninových mesiacov
dvakrát do týždňa v odpoludňajších
hodinách členky MoS zabezpečovali
pre verejnosť a turistov sprístupnenie
nášho Kostola Svätej Trojice.
Čas adventu je aj čas obdarúvania, a tak členky MoS odsúhlasili poskytnutie finančných darov získaných
z našich kvartálnych zbierok: celková
suma 142 € bola rozdelená takto: 60
€ sestrám - sirotám Geschwandtnerovým, 30 € Stredisku Evanjelickej diakonie Dom na pol ceste Veľký Slavkov, 22 € Bratislavskej tlačovej misii,
po 10 € Misijnej spoločnosti evanjelia
Ježiša Krista, Evanjelizačnému stredisku Prešov a Misii na Níle Bratislava.

Dobrá spolupráca bola s vedením
CZ, redakčnou radou Zborového listu popradských evanjelikov a ďalšími
zložkami CZ, najmä so spevokolom,
spoločenstvom evanjelických žien,
pri diakonickej práci, pri príprave nedeľných zborových odpoludní a pri
ďalších príležitostiach.
Modlitebné spoločenstvo vedie sestra presbyterka a vedúca VMV
nášho cirkevného zboru Bc. Zuzana
Valeková, za čo jej úprimne ďakujem.
Ďakujem aj za vyčerpávajúcu správu
o činnosti MoS v uplynulom roku.
7. Výchovná práca.
a) Detská besiedka. Súčasťou
každého stretnutia detskej besiedky
je tematická časť, od ktorej sa odvíjajú ďalšie časti stretnutia (hry, piesne,
modlitby, kreatívna práca), ide o najdôležitejšiu časť stretnutia detskej besiedky (DB). Táto tematická časť a jej
vysvetlenie má vždy biblický podklad, ktorý sa vysvetľuje pre deti prijateľnou vyučovacou metódou, s prihliadnutím na osobitosti veku detí.
V roku 2010 sa na stretnutiach detskej
besiedky preberali nasledovné tematické okruhy:
V prvom polroku (do letných
prázdnin):
- Stará zmluva: dokončenie vyučovania desiatich Božích prikázaní (8.10. prikázanie)
- Nová zmluva: podobenstvá Pána
Ježiša s aplikáciou pre deti
- Jednolekciové témy:
Ve ľ k á
noc, Misionár, Ako sa môžem dostať

do neba?, Jedinečná perla, Lentilková
párty, Indiánska párty, Melónová párty
Pri prípravách jednotlivých tém sa
používali materiály Detskej misie.
V druhom polroku (od začiatku školského roka po Vianoce):
- Biblické témy, ktoré boli zakúpené na konferencii pre pracovníkov
s detskou besiedkou vo Veľkom Slavkove s názvom Cirkev – Božia škola
(materiály BÚ východného dištriktu).
Začiatkom školského roka sa
dve učiteľky (Lucia Rusnačková a Veronika Geschwandtnerová) zúčastnili konferencie pracovníkov s detskou
besiedkou, ktorú organizoval Biskupský úrad východného dištriktu, a ktorá sa uskutočnila vo Veľkom Slavkove.
Program pre deti zo zboru
mimo nedeľňajšej DB:
- 26. 6. 2010 uskutočnil sa koncoročný detský výlet pre všetky deti cirkevného zboru, ktoré
mohli prísť v doprovode svojich rodičov, starých rodičov či iných rodinných príslušníkov a
učiteľov. Navštívili sme ZOO
v Spišskej Novej Vsi, mali príjemný
spoločný čas pri obede,
boli sme s mladšími deťmi v detskom kútiku. Veľmi nás potešil a povzbudil veľký záujem
aj zo strany rodičov detí a chystáme sa podobnú rodinnú zborovú akciu v budúcnosti
zopakovať. Slová vďaky patria aj
mládežníkom za spoluprácu pri organizácii tohto
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spoločného výletu.
- Seniorátny detský letný tábor
v Rejdovej v júli, ktorý organizoval
Tatranský seniorát, a na ktorého príprave sa zúčastnila aj učiteľka DB
v Poprade (Lucia Rusnačková). Jeden chlapec z popradskej besiedky
(Jakubko Onuščák) sa nakoniec zúčastnil tohto tábora. Hlavnou biblickou témou seniorátneho tábora bola
odovzdanosť a dôvera voči Pánu Bohu
očami detí.
- 14. 3. 2010 vrámci Konferencie
modlitebných spoločenstiev, ktorá sa
uskutočnila v Poprade, DB pripravila
samostatný detský program pre deti
účastníkov tejto konferencie.
- 15. 9. 2010 Učiteľka DB v Poprade (Lucia Rusnačková) sa spolupodieľala na príprave detského programu v rámci Dňa tatranského seniorátu, ktorý sa konal v Holumnici.
Na toto podujatie boli pozvané všetky deti z tatranského seniorátu. Deti
mohli vďaka biblickej lekcii a aplikácii pochopiť, čo pre nich znamená, že
si vo svojom živote vyberú Pána Boha
za svojho Priateľa a Ochrancu.
Tradíciou štedrovečerných služieb
Božích už roky býva vystúpenie detí,
ktoré aj v roku 2010 pripravili svojmu
Pánovi, rodičom a starým rodičom
pekný program – menšie deti sa naučili a odrecitovali krátke básne a väčšie deti zahrali pieseň na zvonkohre,
pod vedením sestry Katky Hulkovej.
Podobný program si deti pripravili aj
ku Dňu matiek.
10

Priemerná dochádzka detí na
stretnutiach BD v roku 2010 bola približne 8 - 9 detí, najsilnejšia dochádzka bola v predvianočnom období (príprava vianočného programu), viac ako
20 detí, najslabšia dochádzka bola
najmä v jarnom a letnom období. Tešíme sa, že spolu s maličkými deťmi
niekedy prichádzajú aj ich mamky či
otcovia.
V DB dobrovoľne učia štyri
dievčatá Lucia Rusnačková, Evka Bakurová, Elenka Tomečeková a Veronika Geschwandtnerová.
Ďakujem sestre Lucii Rusnačkovej za ochotnú prácu v DB, aj
všetkým učiteľkám a pomocníčkam,
ktorí sa venujú našim deťom a za správu o činnosti DB. Ďakujem aj sestre
ing. Kataríne Hulkovej za prácu s deťmi pri nácviku a vystúpení s deťmi
s hrou na zvončekoch.
b) Náboženstvo sme vyučovali na
6 základných školách (Letná, Francisciho, Dostojevského, Spojená škola
Gymnázium a ZŠ, Komenského a Vagonárska). Na území nášho CZ vyučujeme aj deti z iných CZ, ktoré dochádzajú do mesta. Na vyučovaní sa podieľali okrem zborového farára, brat
farár z CZ Poprad – Veľká Mgr. Jozef
Verečšák, brat farár z Veľkého Slavkova Ing. Mgr. Michal Findra, sestra
farárka z CZ Matejovce Mgr. Daniela
Kissová a sestra Mgr. Ľubomíra Valková. Spolu na základných školách sa
vyučuje 133 detí, z toho na 1. stupni 55
a na 2. stupni 78 detí.

8. Presbyterstvo.
Presbyterstvo sa v uplynulom roku
stretlo celkom sedemkrát.
Ďakujem všetkým presbyterom
a presbyterkám a ostatným bratom
a sestrám, ktorí svojou prácou a starostlivosťou prispievali ku zveľaďovaniu duchovného života i hospodárskej činnosti v našom CZ.
Ďakujem sestre dozorkyni JUDr.
Janke Hesovej za obetavú spoluprácu
pri vybavovaní rozsiahlej administratívnej agendy, právnych záležitostiach
CZ a pri príprave zasadnutí presbyterstiev.
9.
Mimoriadne príležitosti
v zbore:
-v dňoch 12.-14. marca sa konala
celoslovenská konferencia MoS v Poprade na území nášho CZ,
-10.-15. júna sme sa zúčastnili 50.
výročia pamiatky posvätenia chrámu
v partnerskom CZ v Lohmare,
-7. novembra nás navštívil brat farár Mgr. Ján Hroboň s bratom doc.
Milošom Kovačkom. Brat farár poslúžil zvesťou Božieho slova a brat Kovačka vrámci zborového dňa prednáškou o živote a diele J. B. Hroboňa,
-19. decembra sme si pripomenuli na službách Božích jubileum brata
farára v. v. Mgr. Jána Pavloviča (80 rokov).
10. Nebezpečné vplyvy.
Naším najväčším ohrozením je
naša ostáva ľahostajnosť k duchovným veciam, čo je zrejmé z nášho poč-

tu na Službách Božích s porovnaním
počtu členov v zborovej kartotéke ako
aj v nevyužívaní Božích darov našich
členov pre službu Bohu.
11. Pastorálna činnosť.
Bola vykonávaná priebežne. Vďaka
aktivitám SEŽ a MoS bola bohatá (pozri správy). Navštívili sme všetkých,
ktorí o našu službu žiadali a nás prijali.
a) Mimozborová činnosť farára.
Zborový farár je tajomníkom redakcie Cirkevných listov, kde sa aktívne podieľa na ich príprave. V mesiacoch jún – august bol administrátorom Tatranského seniorátu EACV po
odstúpení seniora Mgr. Jána Matisa
a nastúpením do funkcie novozvoleného seniora Mgr. Romana Porubäna.
12. Evanjelická tlač.
CZ odoberá 6 evanjelických časopisov (EPST, CL, KJ, Teologická reflexe, Křesťanská revue, Teologie a společnost). Pravidelne vychádza zborový list, v ktorom informujeme o živote
v našom zbore. Zborový list je vhodným vnútromisijným nástrojom v našom CZ. Ďakujeme za vaše príspevky,
postrehy, rady a spoluprácu. Ďakujem
sestrám Ing. Zuzane Hybenovej, Zuzane Valekovej, Stanislavovi Račkovi,
Alene Chlebovcovej, Martinovi Gallovi, Ing. Kataríne Hulkovej, Samuelovi Bednárovi a všetkým prispievateľom za spoluprácu pri vydávaní Zborového listu.
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Počas uplynulého roka v našom
cirkevnom zbore vchádzali časopisy
Margarétka pre deti a Žiješ vo mne Ježiš pre mládež. Týmito časopismi sa
snažíme osloviť nielen deti nášho cirkevného zboru, ale všetky deti, ktoré
sú prihlásené na evanjelické náboženstvo. Redaktorkou týchto časopisov je
sestra Ing. Katarína Hulková.
13. Zborový archív.
Je umiestnený vo FÚ. Archívy matkocirkvi Poprad, dcérocirvi Spišská
Sobota a Stráže sú uložené v depozite v Štátnom okresnom archíve v Spišskej Sobote.
Zborová knižnica je evidovaná
v katalógu. Knižnica sa priebežne doplňuje novými titulmi, o ktorých vás
priebežne informujeme v Zborovom
liste.
14. Počet členov v zbore.
Podľa kartotéky mal CZ k 31.12.2010
1182 členov.
15. Záver.
Konštatujem, že rok 2010 bol pre
nás požehnaným rokom. Z Božej milosti sme vykonali množstvo drobných prác. Budovali sme sa na poli duchovnom i hospodárskom. Ukončili sme odvodnenie kostola na námestí z južne a západnej strany a odvodnenie budov na ul. 1. mája, natreli plechové strechy našich budov na NSE,
vybudovali oporný múr v Strážach pri
nájomnom dome. Za to, čo je za nami,
ďakujem Pánu Bohu. Ďakujem i Vám,
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milé sestry a bratia, za vašu spoluprácu, obete i podnetné rady. Ďakujem
zvlášť tým, ktorí sa aktívne zapojili do
akejkoľvek činnosti v CZ.
Verím, že každý ďalší rok, ktorý
nám bude z Božej milosti darovaný,
bude pre náš CZ príležitosťou k duchovnému rastu, vzájomnému budovaniu a službe a hospodárskej prosperite.
Vypracoval:
Mgr. Libor Bednár, PhD.,
zborový farár

