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Úvod
„Keď šli, povedal Mu ktosi cestou: Pôjdem za Tebou, kamkoľvek by si šiel. Odpovedal mu Ježiš:
Líšky majú dúpätá a nebeskí vtáci hniezda, ale Syn človeka nemá, kde by sklonil hlavu. Inému
zas riekol: Poď za mnou! Ale ten povedal: Dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca. Odpovedal
mu: Nech si mŕtvi pochovávajú svojich mŕtvych; ale ty choď a zvestuj kráľovstvo Božie! A ešte iný
povedal: Pôjdem za Tebou, Pane, ale dovoľ mi najprv rozlúčiť sa s domácimi. Ježiš mu však
povedal: Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nehodí sa pre kráľovstvo Božie.“ (L 9,57-62)
Náš Pán a Majster nás pozval Duchom Svätým do spoločenstva cirkvi a pozýva nás k
nasledovaniu. Jeden raz sme počuli výzvu od Pána Ježiša: Poď za mnou! a dvakrát sa ľudia
vyznávali: Pôjdeme za Tebou! Je zrejmé, že náš kázňový oddiel z Biblie ku konventom nás
pozýva, aby sme sa aj my stali pravými nasledovníkmi nášho Pána Ježiša.
Máme hodnotiť zvláštny rok 2020, v ktorom, v celosvetovom rozsahu, udrela pandémia
koronavírusu COVID-19. Na každom kroku sme sa stretávali s obmedzeniami a zasiahlo to
každú oblasť života ľudí. Pandémia zasiahla aj cirkev a aj náš zbor. V každej oblasti v tejto
správe dokumentujeme, ako nám táto zlá situácia nedovolila to či ono vykonať, ako nás
obmedzila, ako sa mnohé zastavilo.
Napriek tomu, že akoby sa mnohé nedalo, máme pred očami pozvanie Pána Ježiša Krista:
Poď za mnou! Čo všetko to znamená pre súčasnosť, poodhalíme na tých troch častiach
kázňového textu z Biblie, kde je spomenuté nasledovanie. Prvé je o nepohode.
1. Pán Ježiš pozýva k nasledovaniu, a tým aj do nepohody. V prečítanom zázname o
nasledovníkoch Krista Pána od evanjelistu Lukáša počujeme v úvode veľké odhodlanie: Pôjdem
za Tebou, kamkoľvek by si šiel. Nadšenie s túžbou ísť za Kristom náš Pán Ježiš koriguje
vyhlásením o putovaní bez skoro žiadneho zaistenia. Ešte aj zvieratá majú svoje prístrešie, ale
Kristus nemá kde by sklonil hlavu.
Vieme bez obalu povedať, že Pán Ježiš chcel dať dôraz na určitú nepohodu v Jeho
nasledovaní. Byť kresťan, to neznamená plné chladničky, zaistenú budúcnosť, ale skôr
materiálnu neistotu a strádanie. Môžeme to vidieť na príklade pozemského života nášho
Majstra, ktorý nemal majetky, nemal stále miesto, lebo bol medzi ľuďmi a slúžil im, ale aj
vyznával, že Hospodin sa o Neho vždy dobre postaral.
Sme na konventoch a riešime i veci majetkovo-právne. Cirkev sa inštitucionalizovala, a tak
má určitú svoju správu, majetky, budovy aj finančné zabezpečenie. Zdá sa, že sme sa odklonili
od pôvodného povolania, byť akoby bez strechy nad hlavou. Môže to byť aj pravda, ak by sme
si v prvom rade zakladali na postavení a majetkoch, avšak prvá dnešná Kristova výzva: Poď za
mnou!, nás volá, aby sme si nezakladali na akomkoľvek zabezpečení, ale boli ochotní ako zbor i
ako cirkev ísť aj do nepohody.
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Určitá nepohoda pre nás bola v roku 2020 spomenutá pandémia koronavírusu a iste aj nový
tlak na cirkevné zbory z ostatnej našej synody, ktorá prijala zákon o financovaní generálnej
cirkvi a dištriktov. Nemusíme však podliehať panike, veď náš Pán Ježiš nás pripravuje na to, že
budeme s Ním, ktorý nemá kde skloniť hlavu a On bude s nami. Druhá oblasť Kristovo
pozvania k nasledovaniu je o zvestovaní.
2. Pán Ježiš pozýva k nasledovaniu a orientuje nás na zvestovanie kráľovstva Božieho.
Počúvame priamu výzvu Pána Ježiša: Poď za mnou!, na ktorú je námietka, že ešte je potrebné
pochovať otca. Odpoveď Pána Ježiša sa nám zdá až necitlivá, keď odmieta túto prosbu s
dôvodením, aby si mŕtvi pochovávali svojich mŕtvych. Nasledovanie Pána Ježiša neznesie
konkurenciu ani takej vážnej veci ako je vybavenie pohrebu. Dôležitejšie je zvestovanie
evanjelia, teda zvestovanie kráľovstva Božieho.
Podľa našej augsburskej konfesie je pre kresťanstvo ‘top‘ priorita zvesť Božieho slova, a to
kázaním z Písma svätého a prisluhovaním viditeľného Božieho slova vo sviatostiach Krstu
svätého a Večere Pánovej.
Hodnotíme rok 2020 a vieme, ako sa nám zúžili priame možnosti zvestovať Božie slovo a
prichádzať ku sviatostiam v spoločenstve na službách Božích. Mnohí sme to prežívali ako veľkú
stratu, ktorá sa nedala nahradiť sledovaním na internete, v televízii či počúvaním z rozhlasu. Pri
zatvorení kostolov sme si uvedomovali, ako sme vďační za každý moment byť spolu na
službách Božích. Len sa tým potvrdilo Kristovo naliehanie, ako je zvesť kráľovstva Božieho
dôležitá – viac, než všetko ostatné.
Dočasné zatvorenie kostolov, ktoré sme prežívali, mohlo niektorých aj odradiť od návštevy
služieb Božích. Preto je veľmi dôležité počúvať naliehavosť nášho Pána Ježiša, keď nás pozýva,
aby sme neodstupovali za ničím v rodine, v zábave, v spoločnosti. Keď teda máme možnosť
prísť, tak buďme pri zvestovaní kráľovstva Božieho a sami ho aj ďalej zvestujme svojím životom
a najmä pozývaním ďalších, byť s nami na službách Božích. Naše dnešné tretie v pozvanie od
Pána Ježiša je o rozhodnosti.
3. Pán Ježiš pozýva k nasledovaniu a chce od nás rozhodnosť. V zázname evanjelia je aj
iný človek odhodlaný ísť za Kristom a má len jednoduchú podmienku. – chce sa rozlúčiť s
domácimi. Nie je to nič zvláštne ani zaťažujúce, a predsa, Pán Ježiš aj toto hodnotí ako
obzeranie sa späť. Ak tak niekto robí, nehodí sa pre Božie kráľovstvo. Kristus vyžaduje
rozhodnosť.
Za stáročia života cirkvi sa nezmenilo pozvanie a ani Božia naliehavosť neobzerať sa späť.
Poznáme to z našich životov. Ak sa rozhodneme, že niečo budeme dodržiavať, stačí maličké
odklonenie a už postupne zídeme bokom od cieľa. Napríklad, niekto chce športovať a
pravidelne trénovať pre zlepšenie zdravotného stavu. Má určitý tréningový plán, ale stačí raz
poľaviť a už sa potom poľaví aj druhý raz a napokon sa prestane trénovať celkom. Veľmi
podobne to u mnohých funguje pri odhodlaní nasledovať Pán Ježiša.
Aj v cirkvi sa na niečom dohodujeme a chceme niečo dosiahnuť, ale najmä chceme
zvestovať Božie kráľovstvo kázaním evanjelia a prisluhovaním sviatostí. Buďme rozhodní a
nepoľavujme, aby sme sa nespreneverili poslaniu pravých kresťanov. Nemôže nás zastaviť ani
korona, preto sa tešíme, že aj v tom zvláštnom roku 2020 sme mohli byť rozhodnými
kresťanmi. Ak tak nebolo, vyznávajme sa z hriechu ľahostajnosti a nachádzajme cestu späť k
tomu pluhu, ktorý spomenul Pán Ježiš v závere evanjelia, a už sa nenechajme odvábiť
pohľadom späť.
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Záver. Máme dnes pred očami výzvu Pána Ježiša: Poď za mnou! Možno je ľahké v nadšení
povedať: Samozrejme, áno ideme. Potrebujeme si však uvedomiť, že bez povolania Duchom
Svätým je naše rozhodnutie slabé, lebo sme biedni hriešnici. Ak však Pán Boh dá moc
nasledovať Ho, potom vyjdeme aj do nepohody, budeme ochotní zvestovať kráľovstvo Božie a
budeme rozhodní kresťania, ktorí sa neobzerajú späť. Amen.

1. Bohoslužobný život
Náš bohoslužobný život bol sústredený okolo zvesti Božieho slova a prisluhovania sviatostí.
Dialo sa tak na dopoludňajších i večerných nedeľných službách Božích, na adventných a
pôstnych večerných službách Božích, pri prisluhovaní sviatosti Večere Pánovej či už po
hlavných službách Božích alebo aj počas nich.
Služby Božie konal zborový farár Michal Findra a do 8. marca aj námestný farár na
kaplánskom mieste Ján Bakalár, ktorý po ťažkej chorobe odišiel do večnosti 22.7.2020.
Hlavné služby Božie boli v kostole v Poprade v nedele a sviatky. Spolu ich bolo 56 a
priemerná účasť na službách Božích sa pohybuje cca 152 ľudí. Úbytok v počte služieb Božích a
ich návštevnosti zapríčinila pandémia koronavírusu, keď v období od 15.3.2020 do 3.5.2020 a
od 24.12.2020 boli naše kostoly zatvorené. O kostol v Poprade sa staral kostolník brat Ivan
Sendecký. Kantoroval hlavný kantor brat Michal Nikerle a zastupujúci: brat Pavol Tomko a
sestra Elena Endreszová. Počas školského roka slúžili vybraní členovia zboru čítaním
starozmluvného textu a epištoly na danú nedeľu. Čítanie zabezpečovala sestra Zuzana
Hybenová. Výzdobu kostola zabezpečovala sestra Alena Chlebovcová a upratovanie kostola
mal na starosti brat Rudolf Gumulák. O upratovanie zborovej miestnosti sa starala sestra
Miroslava Panáčková.
Služby Božie v kostole vo filiálke Spišská Sobota sa konali pravidelne v poslednú nedeľu v
mesiaci a tiež na Pamiatku posvätenia chrámu, Štedrý večer a Silvestra. Priemerná návštevnosť
služieb Božích bola cca 12 ľudí. Kostol mali na starosti sestry Eva Kvaššayová a Alena
Chlebovcová.
Služby Božie v kostole v dcérocirkvi Stráže sa konali pravidelne v prvú nedeľu v mesiaci a
vo sviatky: Nový rok, Prvá slávnosť veľkonočná, Prvá slávnosť svätodušná, Pamiatka posvätenia
chrámu a Prvá. slávnosť vianočná. Priemerná návštevnosť služieb Božích bola cca 19 ľudí. Pri
starostlivosti o kostol sa striedali rodiny zo Stráží pod vedením sestry kurátorky Gizely
Nitschovej a správkyne kostola sestry Kataríny Gandžalovej.
Výber textov z Biblie na kázeň pre jednotlivé nedele sa riadili podľa témy danej nedele v
zmysle agendálneho poriadku cirkvi. Niektoré kázne boli zverejnené ako audiozáznam a
videozáznam na webstránke zboru, a to najmä v čase, keď bol obmedzený počet účastníkov.
Zriadili sme viaceré podcastové kanály cez službu https://anchor.fm/ecav-poprad a publikovali
na youtubovom kanáli https://www.youtube.com/user/ecavpp
Pôstne a adventné večerné služby Božie sa konali v kostole v Poprade a návštevnosť bola
cca 27 ľudí.
Večerné služby Božie v roku 2020 sa konali v ZŠ Letná, avšak len do prvého uzavretia
kostolov do 8.3.2020. Priemerná návštevnosť bola cca 14 účastníkov. Kantorovala sestra Elena
Endreszová. O zbierky sa starala sestra Zuzana Hybenová a o úpravu miestnosti sestra Božena
Balogová.
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V čase uzatvorenia kostolov sme nahrávali služby Božie buď s povoleným obmedzeným
počtom účastníkov (6 osôb) alebo bolo len čítanie s kázňou a piesne zo záznamu. Týchto
nahrávok bolo 23. Spracovaním videí poslúžil brat Ján Findra.
Z nášho zboru bol 23.8.2020 priamy prenos rozhlasových služieb Božích, v rámci ktorých
poslúžil aj zborový spevokol.
Mesto Poprad umožnilo vstup do TV Poprad so zamysleniami a neskôr so skrátenými
službami Božími. Zamyslenia a služby Božie boli striedavo s ostatnými evanjelickými zbormi na
území mesta (Poprad-Veľká, Poprad-Matejovce). Za náš zbor sme pripravili štyri zamyslenia a
jedny služby Božie. Spracovaním videí poslúžili bratia Ján Findra a Jozef Dubašák.
Ďakujem všetkým pomocníkom a služobníkom, ktorí pomohli, aby sme mohli s radosťou sláviť
každé služby Božie v našich kostoloch, v škole na Sídlisku Juh a tiež v internetovom, rozhlasovom
a televíznom priestore.

2. Sviatosti
Sviatosti boli prisluhované podľa príkazu Pána Ježiša Krista. Sprostredkujú nám Božiu milosť,
odpustenie hriechov a posilňujú na ceste viery, lásky a nádeje. Aj sviatostný život zboru
poznačila koronakríza, keď sme nemohli mať stretnutia pri Večeri Pánovej a ľudia prinášali aj
menej detí ku Krstu svätému.
a) Krst svätý. V roku 2020 prijalo sviatosť krstu svätého 6 detí (3 chlapci a 3 dievčatá) a
jeden dospelý muž. Pri krste detí sa, v zmysle CPP, snažíme o to, aby evanjelickí rodičia
boli konfirmovaní. Pred každým krstom vedieme s rodičmi prípravu pred krstom.
b) Večera Pánova. Sviatosť Večere Pánovej bola prisluhovaná celkom 15-krát. Okrem
chrámu Božieho aj jednotlivo v domácnostiach (1), v nemocnici (2), avšak v zariadeniach
pre seniorov toto nebolo umožnené. Večeru Pánovu prijalo 179 žien a 68 mužov, čo je
spolu 247 komunikantov. Museli sme zaviesť nové hygienické spôsoby prisluhovania
Večere Pánovej. Pri oltári sme vyznačili miesta na kľačanie s predpísanými odstupmi,
oblátku sme podávali komunikantom na ruku a víno každému v kalíšku.

3. Konfirmácia
Slávnosť konfirmácie sa nemohla uskutočniť vo zvyčajnom termíne, v nedeľu po Vstúpení,
ale tentoraz bola v Druhú nedeľu po Svätej Trojici 21.6.2020. Konfirmovaných bolo 11 mladých
ľudí (8 chlapcov a 3 dievčatá). Konfirmácii predchádzala dvojročná príprava na
každotýždenných stretnutiach v zborovej miestnosti, kde sme mali pauzu v období troch
mesiacov marec – máj 2020. Pred Slávnosťou konfirmácie bola príprava ešte v jedno
odpoludnie.

4. Pristúpili a vystúpili z cirkvi
Náš zbor v uplynulom roku zaznamenal vystúpenie z cirkvi 2 členov a 1 člen do cirkvi vstúpil.
Do cirkevného zboru sa prihlásilo 8 ľudí a odhlásilo 10 ľudí.

5. Bohoslužobné výkony
a) Sobáše. Sobášený bol 1 pár a bol to zmiešaný sobáš. Pred uzavretím manželstva vedieme
rozhovory o význame kresťanského manželstva. Snažíme sa o to, aby si manželia boli
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vedomí zodpovednosti, ktorú na seba berú v kresťanskom manželstve. Pri sobáši sme
darovali mladomanželom Bibliu ako dar od cirkevného zboru. Boli plánované aj ďalšie
sobáše, ale tie sa, pre pandémiu, nemohli konať.
b) Pohreby. V nádeji vzkriesenia sme sa rozlúčili s 15 bratmi a 18 sestrami, spolu 33 členov
zboru. Dbáme o to, aby tieto rozlúčky boli dôstojné, aby sme slovami nádeje evanjelia
povzbudili pozostalých smútiacich. Smutné je, že sme mali aj pohreby na úmrtie následkov
koronavírusu a tiež, že sme museli konať pohreby v obmedzenom počte účastníkov. Na
pohreboch slúžili hrou na organe brat Michal Nikerle a sestra Elena Endreszová.

6. Biblická a vnútromisijná práca v zbore
prebiehala aj pri našich ostatných stretnutiach mimo služieb Božích s dospelými, mládežou
a deťmi.
a) Biblické hodiny sa konali pravidelne vo štvrtok s výnimkou letných prázdnin, adventu a
pôstu. Stretávanie bolo prerušené dvoma obdobiami uzatvorenia pre šírenie koronavírusu.
Pokračovali sme výkladom Prvej knihy Mojžišovej. K vykladaným príbehom sme si pozreli prvú
časť historického filmu Jákob. Je potešujúce, že v zbore sú stále členovia, ktorí túžia poznávať
bližšie Božie slovo a prichádzajú na biblické hodiny. Priemerná účasť bola cca 10 ľudí.
Pre koronu boli niektoré biblické hodiny nahrávané a publikované na webstránke zboru pre
tých, ktorí sa nemohli zúčastniť. V období dvoch mesiacov pred adventom, keď boli opäť
prijaté sprísnené opatrenia, záujemcom o štúdium sme na mejlové adresy posielali materiály vo
výzve APOLLO 20. Išlo o myšlienku, aby sme sa vzdelávali a povzbudzovali aj my podobne, ako
bol v Efeze vzdelávaný a povzbudzovaný Žid Apollo (Sk 18,24nn).
b) Zborový spevokol. Dôležité je spievajúce srdce – náš spevokol spieva štvorhlasne a tvorí
ho 22 členov. Pociťujeme však, že potrebujeme nových členov spevokolu. Spev je vynikajúci
spôsob, ako nájsť dobrú možnosť služby Pánovi aj dobré spoločenstvo Pevné je moje srdce
Bože, spievať a hrať Ti budem. Budem Ti ďakovať, Hospodine, medzi ľuďmi, ospevovať Ťa medzi
národmi. (Ž 108,2.4) Nacvičuje nás hudobná pedagogička z popradskej ZUŠ Eva Karhútová, a to
každý týždeň v stredu i podľa potreby. Nacvičujeme duchovné piesne na rôzne cirkevné
slávnosti a príležitosti, prípadne koncerty. Rok 2020 bol v zložitom čase koronavírusovej
pandémie, ktorá zasiahla celý svet, aj našu cirkev a cirkevné zbory i služby Božie. Mnohé
stretnutia, ktoré sa pripravovali a kde mal slúžiť aj náš spevokol, boli obmedzené alebo sa
nemohli realizovať.
Pane a Bože náš všemohúci, ďakujeme Ti, že Ty si stále s nami, že nás uzdravuješ, zachraňuješ
a požehnávaš – srdečne za to ďakujeme. Prosíme Ťa o dar Ducha Svätého, aby sme v Jeho
múdrosti žili, spievali a konali všetko na Tvoju slávu a na naše spasenie. Amen.
Ďakujem za obetavú službu a správu sestre Emílii Cebuľovej. Tiež ďakujem pani dirigentke Eve
Karhútovej a všetkým spevákom a speváčkam, ktorí ochotne slúžia spevom Pánu Bohu i nám.
c) Spoločenstvo evanjelických žien (SEŽ) a zborová diakonia (ZD). Rok 2020 bol pre naše
spoločenstvo jubilejný, lebo svoje aktivity pod názvom SEŽ a ZD sme začali pred 20-timi rokmi.
Pripravovali sme sa, že 29.3.2020 svoju činnosť za uplynulé obdobie zhodnotíme, poďakujeme
Pánu Bohu, že nás sprevádzal a povieme si ako a v čom chceme pokračovať. Toto jubilejné
stretnutie sa však už nemohlo konať. Dvadsaťročnú činnosť SEŽ a ZD sme zhodnotili v treťom
čísle Zborového listu.
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V roku 2020 sme chceli pripomenúť Deň matiek, stretnutie životných jubilantov nášho CZ,
vzácne sestry histórie našej evanjelickej cirkvi ako bola Alžbeta Coborová, vydatá Turzová,
Mária Krayová a ďalšie historické ženské osobnosti. Ani tieto aktivity sa pre pandémiu už
nemohli konať.
Jubilanti, na stretnutí v mesiaci október, od predsedníctva zboru, okrem blahoželania,
dostávajú ako darček brožúru Tesnou bránou – denné zamyslenia nad Božím slovom pre
nasledujúci kalendárny rok. Ani toto sa nemohlo uskutočniť, ale napriek tomu, darček Tesnou
bránou jubilantom doručili sestry z nášho Modlitebného spoločenstva.
Žiaľ, nekonali sa ani akcie organizované seniorátmi, dištriktmi či celocirkevné, ktorých sme sa
v hojnom počte zúčastňovali, lebo aj z nich sme čerpali povzbudenie a poučenie.
Robili sme to, čo nám situácia dovoľovala. V rámci ZD sme, podľa možností, navštevovali
starších a chorých, rozdávali Zborové listy, ktoré sú pre nich veľkou potechou a spájali sme sa
aspoň telefonicky. Za každú službu patrí ochotným sestrám vďaka.
V rámci ZD je náš zbor už 20 rokov zapojený do služby pre Afriku prostredníctvom Misie na
Níle. Z podarovanej vlny a ostatných materiálov pletieme, háčkujeme a šijeme rôzne veci,
potrebné v Afrike. V priebehu roka 2020 sme odoslali: 27 ks pletených viest, 20 ks dojčenských
súprav, 37 ks vlnených diek, 6 ks bavlnených prikrývok a 12 ks drobných detských vecí ako
ponožky, papučky a čiapky. Mnohé sestry, ktoré boli do prípravy týchto vecí zapojené, už pre
chorobu nemôžu robiť a niektoré pracovité sestry už Pán odvolal z časnosti. Potrebovali by
sme pomoc mladších v každej službe ZD.
Poďakovanie patrí aj darcom vlny i ostatných materiálov, z ktorých sme za celých 20 rokov
mali z čoho robiť.
Na činnosť Misie na Níle sme prispeli aj finančne. Účastníci koncoročného stretnutia
presbyterstva, spevokolu, SEŽ, ZD a detskej besiedky prispeli čiastkou 100 eur. Je dobré
nezabúdať na tých, ktorí nemajú taký spokojný a zabezpečený život ako my, a preto je dobré
ich aspoň skromne podporiť.
Sestry SEŽ a MoS už šesť rokov pomáhajú s doručovaním Informačných listov
Evanjelizačného strediska nielen členom zboru, ale aj pre adresátov mimo neho. Pomáhame
tým EVS znižovať náklady na poštovné, čo je tiež služba lásky. V činnosti našej ZD nás
povzbudzujú slová, že dnes Pán Ježiš nemá iné ruky a nohy, len tie naše! Aj heslo roka 2021
nás vyzýva: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj náš Otec!“ (L 6,36). Pamätajme aj na utrpenie
druhých. Koronakríza zasiahla aj Afriku, chýbajú peniaze, zvyšujú sa ceny, a okrem toho
prebiehajú konflikty, preto tisíce ľudí odtiaľ utekajú. Prosme o milosrdenstvo pre nich aj vo
svojich modlitbách a ak môžeme, prispejme aj finančne.
Cirkevný zbor si každú službu ZD váži a na konci roka odmení aj Tranovským kalendárom. Za
túto pozornosť ďakujeme a prosíme, nech Pán žehná každú službu v zbore aj v roku 2021.
Ďakujem sestre Zuzane Hybenovej, ktorá vedie SEŽ a ZD za jej neúnavnú a inšpiratívnu prácu
nielen v SEŽ, ZD, pri práci pre Misiu na Níle, ale aj pri príprave a tvorbe Zborového listu, pri
organizovaní zborových popoludní a ďalších duchovných aktivít. Ďakujem jej za vypracovanie
správy o činnosti SEŽ a ZD.
d) Modlitebné spoločenstvo (MoS). Brožúra Tesnou bránou na rok 2020 priniesla
modlitebníkom aj heslo roka biblický text: Verím! Pomôž mojej neviere! (Mk 9,24b) Tento citátzvolanie je z príbehu, keď ku Ježišovi prišiel otec s chorým synom, ktorému učeníci nedokázali
pomôcť. Chlapcov otec prosil: Ak môžeš, pomôž nám... Ježiš odpovedal otázkou i odpoveďou
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zároveň: Ak môžeš? Veriacemu je všetko možné! Nato otec dieťaťa hneď zvolal: Verím! Pomôž
mojej neviere! Ježiš chlapca uzdravil a tým dokázal, že je Mesiáš-Kristus.
Slová nešťastného otca – ak môžeš niečo urobiť – zaznievajú aj v súčasnosti, keď uvažujeme
a niekedy možno aj pochybujeme, či Boh môže urobiť niečo pre náš svet – rodinu,
spoločenstvo, politiku, ekonomiku, ...? Zaznievajú však aj tie ďalšie slová: Verím! Pomôž mojej
neviere! A tie boli vybraté pre modlitebný život v roku 2020. Mohli by sme ho teda nazvať
rokom viery – našej viery v našej dobe.
Kam sme došli? Ako je to s našou vierou v Ježiša Krista a jeho moc? Kde sme urobili a kde
stále robíme chyby v našom živote viery? Heslo pozýva vážne sa nad tým zamyslieť, obnoviť, či
možno začať nanovo.
Ako dobrá pomoc sa nám ponúka ‚zlatý poklad‘ odkazu reformácie, slová reformátora
Martina Luthera, ktorými vysvetlil tretí článok Kréda. Nimi vtlačil základnú pečať našej viere, s
dominujúcou myšlienkou reformácie: spasení jedine z milosti. Bude užitočné opakovať si ich
počas celého modlitebného roka: Verím, že ja zo svojho vlastného rozumu a zo svojej sily
nemôžem v Ježiša Krista môjho Pána veriť ani k Nemu prísť, ale že ma Duch Svätý evanjeliom
povolal, svojimi darmi osvietil, v pravej viere posvätil a zachoval, tak ako i celú cirkev kresťanskú
tu na zemi povoláva, zhromažďuje, osvecuje, posväcuje a pri Ježišovi Kristovi v Jeho viere
zachováva.
Aj naša skupina MoS sa stým stotožnila a podujala sa v tomto duchu žiť i konať v
nastávajúcom roku pri všetkých našich stretnutiach aj aktivitách. To sme však netušili, že rok
2020 bude úplne odlišný od doterajších a že pandémia koronavírusu COVID-19 nielenže
okliešti, ale dokonca stopne mnoho našich plánov.
Z milosti nášho Pána, rok 2020 sa takto premietol do plánov a aktivít MoS ECAV Poprad:
 Ekumenická pobožnosť. V Poprade sa všetci predstavitelia cirkví stretávajú už sedem rokov
na ekumenickej pobožnosti a bolo to tak aj v nedeľu 19. januára o 15.00 h v našom
evanjelickom kostole Svätej Trojice na Námestí sv. Egídia. Za tému roka boli vybraté slová z
Biblie Preukázali nám neobyčajnú láskavosť a kresťania z Malty pripravili materiál pre rok
2020. V kostole bola maketa lode na oživenie biblického príbehu o stroskotaní na Malte a
spev v podaní spevokolov. Stretnutie cirkví pomáha vzájomnej spolupráci a snaží sa aj
pomôcť. Financiami zo zbierky z tejto pobožnosti bola obdarovaná popradská materská
škola pre deti s rôznymi postihnutiami. V rámci tohto týždňa, ktorý trval do nedele 26.
januára, sme mali v zborovej miestnosti nášho cirkevného zboru dve modlitebné
stretnutia (v stredu a vo štvrtok) a v jeden večer s účasťou aj členov Komunity Chemin
Neuf a členov rímsko-katolíckej a grécko-katolíckej cirkvi. Pre zamyslenia sme použili
oficiálne materiály na túto príležitosť – témy na tento rok pripravili maltskí kresťania na
biblický text Preukázali nám neobyčajnú láskavosť (Sk 28,2). Bratovi farárovi M. Findrovi
ďakujeme za prípravu i vedenie modlitebných stretnutí.
 Vo štvrtok 30. januára o 14.00 h sa v zborovej miestnosti začala nová aktivita, príležitosť pre
neformálne stretávanie sa sestier i bratov cirkevného zboru – teda nielen členov MoS – v
‚kaviarni KaMoS‘ pri kávičke a rozhovoroch. Nápad vznikol v našom modlitebnom
spoločenstve, preto je to KaMoS – teda skratka slov Kaviareň MoS. Začali sme radostným
spevom piesne Chvála Tebe, Bože náš a potom sme prosili nášho Pána o požehnanie našich
dobrých snáh na upevnenie bratsko-sesterského spoločenstva členov zboru aj takýmto
spôsobom. Boli sme vďační za dobré ohlasy i povzbudenia pokračovať v tejto aktivite, ktorú
sme plánovali opakovať pravidelne posledný štvrtok v mesiaci – KaMoS pozývala všetkých
ľudí dobrej vôle.
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 Od 10. do 16. februára bol, už jubilejný, 10. ročník Národného týždeň manželstva. V
jeho rámci sa aj v našom cirkevnom zbore stretlo päť manželských párov, a to v nedeľu 16.
februára s účasťou dvoch sestier nášho MoS so svojimi manželmi. Naša členka Anna
Barillová napísala o tejto aktivite článok do Zborového listu.
 Vo štvrtok 27. februára o 14.00 h sme sa v zborovej miestnosti druhý raz stretli v ‚kaviarni
KaMoS‘ a mohli sme sa vzájomne tešiť z rozhovorov v spoločenstve pri malom pohostení,
ktoré pripravili členky MoS.
 Stretnutie v ‚kaviarni KaMoS‘ sa nám podarilo ešte tretí raz na konci leta vo štvrtok 24.
septembra. Bolo to v čase, keď vláda uvoľnila prísne protiepidemické opatrenia a tak sme
sa mohli stretnúť.
 V časopise MoS-t (vydáva MoS ECAV), bol uverejnený článok o aktivitách našej popradskej
skupiny MoS na povzbudenie činnosti aj iných skupiniek MoS.
 Stretnutia modlitebného spoločenstva sa v našom cirkevnom zbore konali pravidelne
vždy vo štvrtok o 16.15 h kontinuálne celý rok aj cez prázdniny. V tomto spoločenstve –
zameranom najmä na modlitby, Božie slovo a svedectvá o živote viery – sa tešíme zo
vzájomných stretnutí Pozývame aj ďalších bratov a sestry, lebo sme otvorené spoločenstvo
pre všetkých. Žiaľ, pre pandémiu museli naše stretnutia celkom prestať. Modlitby však
pokračovali v súkromí domácností aj v rodinných spoločenstvách a dbali sme aj na
telefonické a virtuálne kontaktovanie sa.
 Pri vedení stretnutí sa striedali viacerí členovia nášho MoS, za čo im patrí veľká vďaka.
Ale najmä vďačíme Pánu Bohu, za dary Svätého Ducha, že tak mohla byť zachovaná
týždenná kontinuita stretnutí – kým ich neukončili protipandemické opatrenia.
 Naši členovia radi a ochotne spolupracovali s vedením CZ, redakčnou radou Zborového
listu popradských evanjelikov a ďalšími zložkami CZ, najmä so spevokolom, spoločenstvom
evanjelických žien, zborovou diakoniou, pri príprave nedeľných zborových odpoludní a pri
ďalších cirkevno-zborových aktivitách a príležitostiach.
 Riadnych-platiacich členov ku koncu roka 2020 sme mali 18 (- 1 oproti r. 2019) a 4 (0
oproti r. 2019) členov sympatizantov, odoberajúcich časopis MoSt. Na stretnutia prichádza
priemerne 10 členov. Tešíme sa zo spoločenstva s naším Pánom i so sebou navzájom. Témy
stretnutí sú podľa štvrťročníka MoS-t s úvahami nad Božím slovom a námetmi na modlitby.
Brožúra Tesnou bránou 2020 – čítanie na každý deň nám pomáhala i v súkromí sústreďovať
sa na Božie slovo.
 Štvrťročne sme robili aj finančné zbierky, aby sme na záver roka mohli poskytnúť
milodary. Spoločne sme odsúhlasili finančné dary takto: 50 eur pre rodinu brata Jána
Zajdena a 50 eur pre mladého paralympionika brata Denisa Ivana – to sú milodary blížnym
v našom zbore; 40 eur pre Stredisko Evanjelickej diakonie Dom na pol ceste Veľký Slavkov,
20 eur pre MoS ECAV, Bratislava; 20 eur pre Bratislavskú tlačovú misiu, 10 eur pre
Evanjelizačné stredisko, Bratislava; 100 + 10 eur pre Misiu na Níle, Bratislava. Pri Poďakovaní
za úrodu sme vyzbierali a odovzdali 50 Eur ako milodar MoS pre náš zbor. Spolu sme teda
darovali finančné dary v sume 350 eur.
Teraz nasleduje časť, v ktorej uvediem len naše plány, ktoré sa nám však nepodarilo
uskutočniť, a teda ani zažiť. Dôvod je veľký a mimoriadny – pandémia koronavírusu COVID-19:
 V dňoch 20. – 22. marca v Rožňave mala byť 31. konferencia MoS ECAV s témou Cirkev
– svetlo sveta, kde sme sa chceli zúčastniť.
 Od 1. do 5. apríla sa malo konať päť evanjelizačných večerov z Liptovského Hrádku Pre
Teba 2020. Pre vládou vyhlásenú mimoriadnu situáciu a v záujme ochrany zdravia, bola
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táto aktivita najskôr preložená na jeseň (30.09. – 4.10.), ale napokon – pre pandémiu –
musela byť celkom zrušená, preto sa nekonali ani prenosy, ktoré sme v minulosti sledovali v
zborovej miestnosti.
 V júni/júli sme plánovali výlet našej skupiny MoS do Banskej Štiavnice, kde sme si – pri
200. výročí narodenia Andreja Sládkoviča – chceli pozrieť miesta a fakty, súvisiace s týmto
veľkým synom slovenského národa. Plán sme však nemohli realizovať.
 Cez prázdniny nemohol byť pre verejnosť otvorený kostol pod gesciou MoS, ako to
tradične bývalo.
 V dňoch 5. – 9. októbra sme plánovali účasť v biblicko-rekreačnom týždni v Herľanoch,
ktorý mal tému Rodina pred Pánom. Aj ten musel byť zrušený.
Správu o činnosti MoS vypracovala sestra Zuzana Valeková, koordinátorka MoS a presbyterka
CZ, za čo jej veľmi pekne ďakujem. Ďakujem aj za jej neúnavnú prácu pri tvorbe Zborového listu
za jazykovú korektúra a pravidelné príspevky do nášho časopisu.
e) Spoločenstvo evanjelickej mládeže. S ľútosťou musíme konštatovať, že stretávanie
mládežníkov v roku 2020 sa v rámci nášho zboru neuskutočnilo. Naši mládežníci 2-3 ľudia
chodievali nepravidelnejšie na stretnutia mládeže do Štrby a do Batizoviec, kde sa aktívne
zapájali do programu. V čase uzatvorenia krajiny pre koronavírusovú pandémiu sa podieľali na
príprave online mládežníckych stretnutí pripravovaných z mládežníckeho centra vo Veľkom
Slavkove. Poslúžili pri príprave aj pri hudobnom sprevádzaní.
V júli (19.7. – 25.7.) boli naši mládežníci na týždennom tábore v Mlynčekoch, ktorý pripravili
mládežníci zo Štrby a Batizoviec, kde boli v prípravnom aj realizačnom tíme.
V septembri (18.9.) sme v našej zborovej miestnosti privítali spoločné stretnutie mládeže z
Tatranského seniorátu.
Sme vďační, že, napriek nie veľkému počtu, je pre mládežníkov stále možnosť na
stretávanie, aj keď je to mimo nášho zboru.

8. Výchovná práca
a) Detská besiedka. V našom evanjelickom cirkevnom zbore bola v roku 2020 zabezpečená
detská besiedka (DB) pre deti vo veku do ukončeného 5. ročníka ZŠ. Mladšie deti prichádzali v
sprievode rodičov, ktorí na DB zostávali spolu s deťmi.
Pravidelné aktivity s deťmi sa začínali v nedeľu počas dopoludňajších služieb Božích v
Poprade-meste o 9.00 h. Po požehnaní pri oltári potom deti odchádzali do priestorov zborovej
miestnosti, kde boli primeraným spôsobom vyučované Božím pravdám. Priemerná účasť detí v
roku 2020 bola približne 8 detí.
Pokračovali sme aj s vyučovaním detskej besiedky v mestskej časti Poprad-Stráže, kde sme
každú prvú nedeľu v mesiaci preberali biblické lekcie. Priemerná účasť detí v tomto zbore bola
cca 8 až 10 detí.
Pre opatrenia a obmedzenia v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 sme boli nútení na čas
obmedziť stretávanie a vyučovanie detí. V tom čase sme sa deťom snažili priblížiť a vysvetľovať
biblické pravdy pomocou virtuálnych online besiedok (dištančne). Tie sme pravidelne raz
týždenne (v nedeľu) posielali na mejlové adresy rodičov detí. Veríme, že deti aj ich rodičov
povzbudili v zložitom období koronakrízy.
V roku 2020 sa vyučovali tieto témy:
Prezenčne:

10
 január – február: Ja som – príbehy o živote Pána Ježiša cez vysvetľovanie významu Jeho mien
(napr. Veľký lekár, Majster, Učiteľ, Dom na skale, atď.)
 marec: prerušenie osobných stretnutí s deťmi v rámci detskej besiedky pre šírenie COVID19.
Dištančne (online):
 apríl – jún: pokračovanie príbehov o živote Pána Ježiša – Ja som
 september – október: Božia výzbroj z Listu Efezkým
 november – december: Rodokmeň Pána Ježiša
V auguste 2020 sme sa, v súlade s opatreniami proti šíreniu COVID-19 a s Božou pomocou,
rozhodli zorganizovať denný detský tábor len s malými organizačnými zmenami. V porovnaní s
minulými rokmi, sme tento rok tábor rozdelili do troch augustových pondelkov (3.,10. a 17.).
Rozhodli sme sa tak po zvážení situácie a opatrení ohľadne nákazy. Tábor sa konal v
priestoroch zborovej miestnosti a farskej záhrady v Poprade-Strážach a v Poprade-meste, kde
sme deťom primeranou a hravou formou vysvetľovali princípy Božieho bojovníka z Listu
Efezkým. V každom z troch pondelkov sme sa venovali jednému druhu Božej výzbroje, ktorý
Boží bojovník nevyhnutne potrebuje (prilba spásy, pancier spravodlivosti, atď.). Tohto tábora sa
zúčastnilo 13 detí.
Pri práci s deťmi ochotne poslúžili rodiny: Findrová, Mlynáriková, Dindošová. Veľmi pekne
ďakujeme bratom Jankovi Findrovi a Lukášovi Mlynárikovi, ktorí nám ochotne pomáhali s
grafickou úpravou, strihaním a kompletizovaním online videobesiedok. S prípravou a
realizáciou letného tábora nám ochotne pomohli Zuzka Findrová, Katka Záveská a Ivanka
Schlampová. Za službu všetkým srdečne ďakujeme a prajeme hojnosť Božieho požehnania.
Ďakujeme za milosť nášho Pána Ježiša Krista, že sme mohli stáť v tejto službe deťom aj v
období koronakrízy.
Ďakujem všetkým sestrám a bratom, ktorí sa s láskou starajú o duchovný rast našich detí. Za
vypracovanie správy o činnosti DB ďakujem sestre Lucii Dindošovej.
b) Detský spevokol. V januári sme sa pokúsili začať prácu s detským spevokolom, ktorému
sa venoval brat zborový farár Michal Findra. Na výzvu zapojiť sa reagovalo päť rodín, ktoré
prinášali vždy v pondelok deti na nácvik. Do uzavretia krajiny v marci, sme stihli nacvičiť 6
piesní, ale už sa nám nepodarilo poslúžiť v kostole na službách Božích. Potom sme sa už v
priebehu roka nestretli, pre prísne protipandemické opatrenia.
Ďakujem rodičom za ochotu prinášať deti na nácvik a tiež aj hudobníkovi Jakubovi
Onuščákovi za rytmický sprievod.
c) Náboženstvo. Vyučovanie náboženstva prebiehalo v rámci všetkých základných škôl v
pôsobnosti nášho cirkevného zboru. Toto vyučovanie zabezpečovali popradskí farári zo zborov
Poprad-mesto, Poprad-Veľká, Poprad-Matejovce (škol. rok 2019/2020) a sestra farárka Viera
Pališinová Zaťková zo Šváboviec. Tiež vypomáhala aj katechétka sestra Anna Majerníková z
Hranovnice (od škol. roka 2020/2021). Vyučovanie bolo prevažne delené na učenie žiakov I.
stupňa (1. – 4. ročník) a II. stupňa (5. – 9. ročník). Vyučovanie prebiehalo na týchto školách: ZŠ
Vagonárska ul., ZŠ Francisciho ul., ZŠ Komenského ul., ZŠ Dostojevského ul. a ZŠ Ul. mládeže,
ZŠ Tajovského ul., ZŠ Jarná ul., ZŠ Letná ul., Life Academy, Rovná ul. poväčšine 6. – 7.
vyučovaciu hodinu. V školskom roku 2019/2020 sme vyučovali 181 žiakov a v školskom roku
2020/2021 ich bolo 189.
V roku 2020 pokračovalo aj vyučovanie náboženstva na stredných školách. Vyučovalo sa
náboženstvo v týchto školách: Gymnázium Kukučínova ul., Spojená škola Ul. Dominika Tatarku,
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Stredná priemyselná škola Mnoheľova ul., Life Academy Rovná ul. Počet študentov: v škol. roku
2019/2020 – 47 a v škol. roku 2020/2021 – 43, a to väčšinou počas nultej vyučovacej hodiny.
V školskom roku 2019/2020 bolo celkovo vyučovaných spolu 228 žiakov počas 22
vyučovacích hodín a v školskom roku 2020/2021 je vyučovaných 232 žiakov počas 22
vyučovacích hodín.
V tomto roku bolo sťažené stretávanie na hodinách náboženstva. Poväčšine sme druhý
stupeň učili dištančne a na prvom stúpni sme s deťmi mohli byť viacej. Napriek tomu sme sa
snažili žiakov nielen vzdelávať v Božích pravdách, ale aj viesť ku láske v spoločenstve cirkvi, no
bez spolupráce s rodičmi sa to nedá. Povzbudzujeme rodičov, aby prichádzali s deťmi aj na
služby Božie, aby deti nadobudli živý vzťah aj priamo s cirkevným zborom. Žiakov na
vyučovanie náboženstva možno prihlásiť priamo v škole. V prípade strednej školy kde
nevyučujeme náboženstvo, zabezpečíme vyučovanie po vzájomnej dohode.
Ďakujem všetkým mojim kolegom a sestre katechétke, ktorí sa podieľali na vyučovaní
náboženstva.

9. Presbyterstvo, predsedníctvo
Presbyterstvo má 11 členov a jedného náhradného člena. V roku 2020 sa stretlo celkom 5krát, z toho jedenkrát spôsobom ‚per rollam‘. Zaoberali sme sa prípravou konventov,
zabezpečovaním rekonštrukcie a modernizácie nájomných budov, zabezpečovaním drobných
opráv a investícií v cirkevnom zbore, novým financovaním generálnej cirkvi, opatreniami v
cirkevnom zbore z dôvodu koronapandémie a ostatnou agendou cirkevného zboru. Presbyteri
sa zaoberali aj aktuálnymi vnútromisijnými aktivitami. Pre zasadnutia presbyterstva boli
nápomocné aj zriadené výbory – hospodársky a vnútromisijný.
Predsedníctvo zboru sa stretávalo veľmi flexibilne podľa aktuálnych potrieb. Okrem iného
sme s nájomníkmi riešili aj dotačnú schému Ministerstva hospodárstva SR, kam sme poslali 39
žiadostí. Spolu s bratom kurátorom sme sa tiež zaoberali havarijnou situáciou kanalizácie vo
dvore na Ul. 1. mája.
Ďakujem sestre dozorkyni Janke Hesovej za obetavú spoluprácu pri vybavovaní rozsiahlej
administratívnej agendy, právnych záležitostí CZ, pri príprave zasadnutí presbyterstva a všetkým
presbyterom a presbyterkám, ktorí svojou prácou a starostlivosťou prispievali ku zveľaďovaniu
duchovného života i hospodárskej činnosti v našom CZ.

10. Mimoriadne príležitosti v zbore
Aktivity, ktoré sú spomenuté v správach Modlitebného spoločenstva, Spoločenstva
evanjelických žien, zborovej mládeže a detskej besiedky tu nie sú písané duplicitne:
15.1. – školenie k rozhlasovým službám Božím v Bratislave
23.1. – stretnutie s vedením mesta a s vedúcimi ostatných cirkví v meste
16.2. – požehnanie manželstiev a program pre manželské páry v rámci Národného týždňa
manželstva
7.6. – slávnosť Pamiatky posvätenia kostola Svätej Trojice v Poprade – 185. výročie
21.6. – Slávnosť konfirmácie
25.7. – posledná rozlúčka s bratom farárom Jánom Bakalárom, ktorý bol menovaný od
1.12.2019 ako námestný farár na kaplánskom mieste v našom zbore
9.8. – zborový konvent s voľbou dozorkyne CZ Janky Hesovej
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23.8. –
6.9. –
4.10. –
8.12. –

nahrávka rozhlasových služieb Božích pre vysielanie RTVS
slávnosť začiatku školského roka
slávnosť Poďakovania za úrody zeme
poďakovanie spolupracovníkom, presbyterom a pracovníkom v zbore na stretnutí v
kostole.

11. Nebezpečné vplyvy
Pandémia korony – v zbore nebolo možné konať niektoré stretnutia a služby Božie.
Niektorým ľuďom chýbajú a niektorí si odvykajú, čo je pre život cirkvi veľmi zlé.
Nezáujem o iných – sociálna uzavretosť, rúška a odstupy znásobili ľudský individualizmus
našej doby. Snažíme sa prekonať uzavretosť osobnými návštevami a stretnutiami.
Samozrejme, pretrvávajú v spoločnosti aj veľme zlé vplyvy, ktoré boli popísané v minulosti:
anonymita, konzumný spôsob života, prestarnutosť a formalizmus.
Ak máme otupovať nebezpečné vplyvy na cirkev a zborový život, tak potrebujeme najmä
osobné nasadenie byť živým kresťanom všade, kde nás Pán Ježiš postavil.

12. Pastorálna činnosť
Bola vykonávaná priebežne, a to hlavne vďaka aktívnym členkám SEŽ, ZD a MoS. Navštívili
sme jubilantov, chorých a všetkých, ktorí o našu službu žiadali a nás prijali. Poslúžili sme
roznášaním novín, časopisov a literatúry, čo bolo pre uzavretie kostolov ešte intenzívnejšie.
Návštevy sa konali najmä v domácnostiach a podľa možností v domovoch sociálnych služieb či
v nemocnici.

13. Evanjelická tlač
Náš zbor odoberá 4 evanjelické časopisy (Cirkevné listy, eVýchod, Evanjelický posol spod
Tatier a Cestou svetla). Odoberáme aj Tvorbu T. Pravidelne každé dva mesiace vychádza náš
Zborový list, v ktorom informujeme o živote v našom zbore a prinášame podnetné články.
Zborový list považujeme za vhodný a dôležitý vnútromisijný nástroj. Ďakujeme za príspevky,
postrehy, rady a spoluprácu.
K publikačnej činnosti zboru patrí aj zborová web stránka – www.ecavpp.sk. Stará sa o ňu
zborový farár Michal Findra. Možno konštatovať, že v hodnotenom roku sme zaznamenali jej
zvýšenú návštevnosť z dôvodu protipandemických obmedzení a zákazu stretávania sa aj na
bohoslužbách. V online priestore sme uverejňovali videozáznamy aj audio záznamy alebo
nahrávky služieb Božích. Na stránke je vždy k dispozícii aj Zborový list v elektronickej forme.
Ďakujem hlavne sestrám Zuzane Hybenovej a Zuzane Valekovej za neúnavnú snahu o
vydanie každého čísla, Lukášovi Mlynáirkovi za grafické spracovanie a všetkým ďalším
prispievateľom do Zborového listu.

14. Zborový archív a knižnica
Zborový archív je umiestnený vo farskom úrade. Časť archívu cirkevného zboru je uložená v
depozite v Štátnom okresnom archíve v Spišskej Sobote.
Zborová knižnica má katalogizovanú evidenciu kníh a priebežne sa doplňujú nové tituly.
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15. Ekuména
V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sme poslúžili otvorením nášho kostola, kde sa
konala spoločná ekumenická bohoslužba. Tiež sme poslúžili v našej zborovej miestnosti
modlitebnými stretnutiami. Ako farári a kazatelia sme sa stretli na spoločnom stretnutí s
primátorom. V závere roka sme boli v intenzívnejšom rokovaní o priestore pre kresťanské
vysielanie na TV Poprad, kde každá cirkev dostala svoj priestor.

16. Počet členov v zbore
Cirkevný zbor mal k 31.12.2020 v evidencii 1114 členov.
Ďakujem ešte:
sestre Alene Chlebovcovej za vedenie účtovníctva a administratívnych záležitostí FÚ
všetkým vám, ktorí svojimi modlitbami, milodarmi a obetavou duchovnou i manuálnou
prácou budujete náš zbor.

17. Hospodársky život
a) Údržba a opravy na budovách zboru
Na budovách zboru boli vykonané tieto opravy:
• oprava opadanej omietky v dolnej časti a sakristii v popradskom kostole a maľovanie po
opravách – svojpomocne a brigádnicky,
• vyspravenie prasklín v omietke v hornej časti popradského kostola – svojpomocne
a brigádnicky,
• pridanie vypínača do rozvodnej skrine elektriny v popradskom kostole,
• dôsledné upratanie medzidveria vzadu, sakristie a vstupu kostola,
• osadenie zábran proti holubom na veži popradského kostola a vyčistenie povaly a schodov
od holubov,
• čistenie plesní na čelnej hornej strane popradského kostola,
• znižovanie stropu v chodbe vstupu do zborovej miestnosti,
• vysprávka stien, ukladanie dlažby a maľovanie v chodbe vstupu do zborovej miestnosti,
• oprava schodov a položenie dlažby na schody pri vstupe do zborovej miestnosti zo dvora,
• vyčistenie okapového systému na nájomných budovách a výmena poškodeného zvodu
medzi cukrárňou a školou,
• vysprávka stien a oprava stropu doložením obkladov po vytopení v zimných mesiacoch,
• rozvody elektroinštalácie a rozvody vody, kanalizácie a kúrenia v byte na Ul. 1. mája 3,
• omietky, murárske práce, sadrokartón, obklad, dlažba a maľovanie v byte na Ul. 1.mája 3,
• zabudovanie radiátorov a sanitárnej techniky v byte na Ul. 1.mája 3,
• plastové vchodové dvere zadný vchod do Hodovne a vstup do bytu na Ul. 1mája 3,
• údržba vodovodných batérií, čistenie stien od plesní apartmán – svojpomocne,
• vymaľovanie priestorov v jazykovej škole,
• oprava sadrokartónového stropu čiastočnou výmenou a vymaľovanie po dlhodobých
dažďoch na záhradnom domčeku,
• oprava strechy záhradného domčeka pred zatekaním,
• urobenie podkladu a postavenie domčeka pre náradie vo farskej záhrade – svojpomocne,
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• oprava odkvapového chodníka vo farskej záhrade – svojpomocne,
Ďakujem správkyni budov sestre Alene Chlebovcovej za koordinovanie prác. Ďakujem aj sestre
dozorkyni Janke Hesovej, že spolu so správkyňou budov komunikujú s nájomníkmi a snažia sa
riešiť všetky problémy. Ďakujem aj bratovi kurátorovi Milanovi Bohatovi za odbornú starostlivosť
o náš majetok.
b) Správy o hospodárení jednotlivých častí CZ (všetky sumy sú vyjadrené v eurách)
Správa o hospodárení matkocirkvi CZ ECAV Poprad za rok 2020
Odsúhlasená na zasadnutí zborového presbyterstva dňa 18.5 2021. Presbyterstvo odporúča
konventu Správu o hospodárení matkocirkvi CZ Poprad za rok 2020 schváliť.
Pokladňa:
Bežný účet v TaBa:
Počiatočný stav k 1.1.
987,81
435,69
Príjmy
26 608,65
60 307,03
Výdaje
26 263,91
54 464,23
Konečný zostatok k 31.12.
1 332,55
6 278,49
Špecifikácia príjmov:
Špecifikácia výdajov:
Nájomné:
39 817,83
Mzdy:
15 099,22
Cirkevný príspevok:
5 681,00
Daň zo mzdy:
2 490,08
Milodary:
10 558,50
Odvody do poisťovní:
7 838,43
Ofery:
4 100,22
Daň z príjmu PO za rok 2019:
212,14
Predaj majetku:
10 965,00
Prevádzkové výdaje:
9 641,41
Dotácie z Min.hos. pri Cov19:
3 013,43
Obstaranie sl. auta Dacia:
9 473,00
Ostatné finančné príjmy:
1 329,70
Cestovné výdaje:
165,77
Prijatá pôžička:
9 000,00
Cestovné výdaje na sl. auto:
1 768,81
Vrátené dotácie v rámci CZ:
4 300,00
Režijné výdaje:
1 797,13
Programové výdaje:
5 496,69
Vrátené pôžičky:
13 000,00
Dotácia v rámci nášho CZ:
2 500,00
Poistné nehnuteľnosti:
316,71
Príspevok vyšším COJ:
1 897,38
Povinné ofery:
543,40
Ostatné finančné výdaje:
337,97
Odpisy:
2 368,25
Spolu:
78 765,68
Spolu:
74 946,39
Priebežné položky:
8 150,00
Priebežné položky:
8 150,00
Príjmy celkom:
86 915,68
Výdaje celkom:
83 096,39
Správa o hospodárení CZ ECAV Poprad za rok 2020
Odsúhlasená na zasadnutí zborového presbyterstva dňa 18.5.2021. Presbyterstvo odporúča
konventu Správu o hospodárení CZ ECAV Poprad rok 2020 prijať.
Pokladňa:
Bež. účet v TaBa
Počiatočný stav k 1.1.
169,67
1 049,86
Príjmy
26 542,50
35 847,34
Výdaje
25 814,16
36 208,00
Konečný zostatok k 31.12.
898,01
689,20
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Špecifikácia príjmov:
Nájomné:
Prijatá dotácia v rámci nášho CZ:
Prijatá pôžička :
Dotácia z Min.hos. za Covid 19:

Spolu:
Priebežné položky:
Príjmy celkom:

35 403,00
2 500,00
2 000,00
1 986,84

41 889,84
20 500,00
62 389,74

Špecifikácia výdajov:
Opravy a investície:
Režijné výdaje:
Daň z nehnuteľnosti:
Daň a preddavky na daň z PPO:
Vrátené dotácia v rámci CZ:
Vrátená pôžička:
Milodar :
Ostatné finančné výdaje:
Spolu:
Priebežné položky:
Výdaje celkom:

32 247,07
73,42
3 803,25
-1 217,68
4 300,00
2 000,00
200,00
116,10
41 522,16
20 500,00
62 022,16

Hospodárska správa CZ ECAV Poprad za rok 2020 (Sumár hospodárenia matkocirkvi,
dcérocirkvi Stráže, cirkevného zboru)
Odsúhlasená na zasadnutí zborového presbyterstva dňa 18.5.2021. Presbyterstvo odporúča
konventu Hospodársku správu CZ ECAV Poprad za rok 2020 schváliť.
Pokladňa:
Bežný účet v TaBa:
Počiatočný stav k 1.1.
2 166,94
15 045,36
Príjmy
55 174,07
110 698,57
Výdaje
55 093,48
102 669,43
Konečný zostatok k 31.12.
2 247,53
23 074,50
Špecifikácia príjmov:
Nájomné:
68 994,16
Cirkevný príspevok:
6 199,00
Milodary:
10 898,50
Ofery:
4 436,01
Dotácia z Min.hos. Covid 19:
5 000,27
Pôžičky a dotácie v rámci nášho CZ: 26 800,00
Predaj majetku:
10 965,00
Ostatné finančné príjmy:
1 329,70

Špecifikácia výdajov:
Mzdy:
15 099,22
Daň zo mzdy:
2 490,08
Odvody do poisťovní:
7 838,43
Daň z príjmu PO za rok 2019:
816,41
Vrátené predd. na daň z PPO 2019:- 1 217,68
Opravy a investície:
33 540,77
Prevádzkové výdaje:
10 301,70
Režijné výdaje:
1 972,61
Cestovné výdaje:
165,77
Cestovné výdaje na sl. auto:
1 768,81
Daň z nehnuteľnosti:
4 266,89
Programové výdaje:
5 496,69
Poistenie hnut. a nehnut. majetku:
316,71
Príspevok vyšším COJ:
1 897,38
Milodary iným CZ a povinné ofery : 743,40
Pôžičky a dotácia rámci nášho CZ: 30 800,00
Ostatné finančné výdaje:
742,72
Obstaranie sl. auta:
9 473,00
Opisy sl. auto:
2 368,25
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Spolu:
Priebežné položky:
Príjmy celkom:

134 622,64
31 250,00
165 872,64

Spolu:
Priebežné položky:
Výdaje celkom:

128 881,16
31 250,00
160 131,16

c) Návrh rozpočtu Cirkevného zboru ECAV Poprad na rok 2021
(Sumár za matkocirkev, dcérocirkev Stráže a za cirkevný zbor)
odsúhlasený na zasadnutí zborového presbyterstva dňa 18.5.2021. Presbyterstvo odporúča
konventu návrh rozpočtu na r. 2021 prijať.
Príjmy
Cirkevný príspevok:
7 000 eur
Milodary:
9 500 eur
Ofery:
6 500 eur
Príspevky na nájomné MHSR:
14 000 eur
Príjmy zahrňované do základu dane:
65 000 eur
Príjmy celkom:
102 000 eur
Výdavky
Mzdy a odmeny za prácu, daň a odvody:
25 000 eur
Réžia (energie, dane, telefón, poistné ...) :
19 000 eur
Cestovné výdavky (aj prevádzka auta):
5 000 eur
Opravy a investície:
32 000 eur
Programové náklady (akcie CZ, knihy, PC):
11 000 eur
Finančné náklady (bank. popl., odvody vyšším COJ): 10 000 eur
Výdavky celkom:
102 000 eur
Rozpočet je vyrovnaný.
Ďakujem hospodárskemu výboru a revíznej komisii za svedomitú kontrolu.

Záver
Rok 2020 bol pre celú spoločnosť pohnutý rok – cirkev nevynímajúc – a bol poznačený
pandémiou koronavírusu COVID-19. Priniesol nám mnoho zmien a museli sme sa prispôsobiť
novým výzvam, najmä čo sa týka prenesenia aktivít do mediálneho priestoru. Sme vďační, že sa
nevytratili osobné väzby ale, v niektorých prípadoch, boli ešte posilnené. Vnímame že, napriek
nepriazni, je Pán Ježiš s nami so svojou milosťou a vedie si svoju cirkev – teda aj náš zbor.
Ďakujem i vám, milé sestry a bratia, za vašu dôveru a spoluprácu, obete i podnetné rady.
Ďakujem zvlášť tým, ktorí sa aktívne zapojili do akejkoľvek činnosti v CZ.
V spolupráci s presbyterstvom, hospodárskym výborom, revíznou komisiou a vedúcimi
vnútromisijných aktivít v cirkevnom zbore, zostavil a vypracoval:

...........................................................
Michal Findra, zborový farár
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Zápisnica

z matkocirkevného výročného konventu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Poprad,
konaného 16. februára 2020 v Kostole Svätej Trojice v Poprade,
pod predsedníctvom: zborového farára Mgr. Ing. Michala Findru a zborovej dozorkyňe JUDr. Janky Hesovej
Prítomní podľa prezenčnej listiny: 46

1. Otvorenie
Konvent otvorila a viedla zborová dozorkyňa, ktorá na úvod privítala prítomných.
Konanie oboch konventov, matkocirkevného aj celozborového, bolo riadne oznámené v chrámových oznamoch na službách
Božích v nedeľu 9.2.2020 s tým, že matkocirkevný aj celozborový konvent sa budú konať 16.2.2020 bezprostredne po službách
Božích, najprv matkocirkevný a hneď po ňom celozborový.
Na úvod konventu sa brat zborový farár pomodlil.
Sestra zborová dozorkyňa konštatovala, že podľa prezenčnej listiny je na konvente prítomných 46 konventuálov.
Navrhla, aby každé hlasovanie o prerokovaných bodoch programu matkocirkevného aj celozborového konventu, okrem
voľby presbytera, prebehlo aklamačným spôsobom, teda zdvihnutím ruky. Voľba presbytera prebehne tajným spôsobom.
O tomto návrhu bolo hlasované s výsledkom: za: 46 proti: 0 zdržal sa: 0
Aklamačné hlasovanie na konventoch bolo jednomyseľne schválené.
Sestra zborová dozorkyňa navrhla nasledovný program výročného matkocirkevného konventu, ktorý bol odsúhlasený na
zasadnutí zborového presbyterstva 4.2.2020:
1. Otvorenie,
2. Zriadenie orgánov pre oba konventy,
3. Schválenie zápisnice z minuloročného výročného matkocirkevného konventu konaného 17.2.2019,
4. Správa o hospodárení Matkocirkvi CZ ECAV Poprad za rok 2019,
5. Rôzne,
6. Záver.
K navrhnutému programu neboli vznesené žiadne pripomienky, návrhy na zmenu či doplnenie.
Hlasovanie: za: 46
proti: 0 zdržal sa: 0
Program matkocirkevného konventu bol jednomyseľne schválený.

2. Zriadenie orgánov konventov
• Za zapisovateľa bol navrhnutý:
Štefan Jochman
• Za overovateľov zápisníc boli navrhnutí:
Anna Wielandová; Rudolf Gumulák
• Do sčítacej a volebnej komisie boli navrhnutí:
Zuzana Valeková - predseda; Jiří Přibyl; Ingeborg Paulínyová
Hlasovanie o voľbe zapisovateľa, overovateľov zápisníc, sčítacej a volebnej komisie: za: 46 proti: 0 zdržal sa: 0
Zapisovateľ, overovatelia zápisníc a členovia sčítacej komisie boli jednomyseľne schválení.
Všetky materiály prerokovávané na konventoch – zápisnice z minuloročných konventov, Kňazská správa, hospodárske
správy, návrh rozpočtu, boli pripravené vo forme prílohy Zborového listu a týždeň pred konventami a v deň konania konventov
boli k dispozícii v kostole, na farskom úrade, aby si ich záujemcovia mohli vyzdvihnúť a v predstihu preštudovať a nemuseli sa
počas konventov celé čítať. Materiály boli a sú taktiež umiestnené na internetovej stránke zboru. K dokumentom sa môže každý
vyjadriť, požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie.
Zborové presbyterstvo odporúča konventom, aby dokumenty schválil v znení, v akom boli predložené.
3. Schválenie zápisnice z minuloročného výročného matkocirkevného konventu konaného 17.2.2019
K zápisnici z minuloročného matkocirkevného konventu konaného 17.2.2019 neboli žiadne pripomienky, návrhy na zmenu
či doplnenie.
Uznesenie č. 1/MK 2020:
Matkocirkevný konvent schvaľuje zápisnicu z minuloročného výročného matkocirkevného konventu konaného 18.2.2018.
Hlasovanie: za: 46
proti: 0 zdržal sa: 0
Zápisnica z minuloročného výročného matkocirkevného konventu bola jednomyseľne schválená.
4. Správa o hospodárení Matkocirkvi CZ ECAV Poprad za rok 2019
Členky hospodárskeho výboru E. Kvaššayová, G. Nitschová a K. Gandžalová vykonali 17.1.2020 kontrolu dokladov a účtov
denníka CZ a dokladov a účtov dcérocirkvi Stráže.
31.1.2020 členky výboru E. Kvaššayová, G. Nitschová, H. Kotschová a K. Gandžalová vykonali kontrolu dokladov a účtov
Matkocirkvi Poprad.
Všetky doklady aj s prílohami sú v poriadku a neboli zistené žiadne nezrovnalosti. Väčšie nákladové položky na opravy boli
prerokované na zasadnutiach zborového presbyterstva.
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O výsledku kontroly Sestra Kvaššayová, predsedkyňa Hospodárskeho výboru, informovala zborové presbyterstvo, ktoré
správu o hospodárení prerokovalo na svojom zasadnutí 4.2. 2020 a odporúča konventu predloženú správu schváliť.
K predloženej správe neboli konventuálmi vznesené žiadne otázky ani pripomienky.
Uznesenie č. 2/MK 2020:
Matkocirkevný konvent prijíma a schvaľuje Správu o hospodárení Matkocirkvi CZ ECAV Poprad za rok 2019
Hlasovanie: za: 46
proti: 0 zdržal sa: 0
Správa o hospodárení Matkocirkvi CZ ECAV Poprad za rok 2019 bola jednomyseľne schválená.

5. Rôzne
V tomto bode neboli predložené žiadne otázky, návrhy, pripomienky, odporúčania.

6. Záver
Zborová dozorkyňa ukončila rokovanie matkocirkevného konventu.
Zapísal: Ing. Štefan Jochman, zapisovateľ v.r.
JUDr. Janka Hesová, zborová dozorkyňa v.r.
Anna Wi elandová, overovateľ v.r.

Mgr. Ing. Michal Findra, zborový farár, v.r.
Rudolf Gumulák, overovateľ v.r.

Zápisnica

z výročného konventu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Poprad,
konaného 16. februára 2020 v Kostole Svätej Trojice v Poprade,
pod predsedníctvom: zborového farára Mgr. Ing. Michala Findru a zborovej dozorkyňe JUDr. Janky Hesovej
Prítomní podľa prezenčnej listiny: 46

1. Otvorenie
Bezprostredne po ukončení matkocirkevného konventu sestra zborová dozorkyňa otvorila celozborový výročný konvent
a predložila návrh programu, ktorý bol odsúhlasený na zasadnutí zborového presbyterstva 4.2.2020:
1. Otvorenie,
2. Schválenie zápisnice z minuloročného výročného konventu konaného 17.2.2019,
3. Kňazská správa za rok 2019,
4. Správa o hospodárení CZ ECAV Poprad za rok 2019,
5. Hospodárska správa CZ ECAV Poprad za rok 2019,
6. Návrh rozpočtu na rok 2020,
7. Voľba presbytera za dcérocirkev Stráže,
8. Rôzne,
9. Záver.
K navrhnutému programu neboli vznesené žiadne pripomienky, návrhy na zmenu či doplnenie.
Hlasovanie: za: 46
proti: 0 zdržal sa: 0
Program celozborového konventu bol jednomyseľne schválený.

2. Schválenie zápisnice z minuloročného výročného konventu konaného 17.2.2019
Uznesenie minuloročného konventu č. 7/ZK 2019 uložilo preveriť funkčnosť zvodu okapového systému z južnej strany
kostola v Poprade - uznesenie trvá.
Uznesenie č. 8/ZK 2019 - pripraviť a vykonať anketu k spôsobu a zaradeniu Večere Pánovej v rámci služieb Božích - anketa
nebola vykonaná. Brat zborový farár uviedol, že v pláne zborových VM aktivít na rok 2020 je na marec plánovaná prednáška/
štúdia k tejto téme. Prednášku prednesie brat farár Baloc .
K zápisnici z minuloročného výročného konventu cirkevného zboru konaného 17.2.2019 neboli ďalšie pripomienky, návrhy
na zmenu či doplnenie.
Uznesenie č. 1/ZK 2020:
Zborový konvent schvaľuje zápisnicu z výročného konventu cirkevného zboru konaného 17.2.2019.
Hlasovanie: za: 46
proti: 0 zdržal sa: 0
Zápisnica z minuloročného celozborového konventu bola jednomyseľne schválená.

3. Kňazská správa za rok 2019
Kňazská správa za rok 2019, vypracovaná bratom zborovým farárom, je doplnená správami o činnosti SEŽ a zborovej
diakonie, MoS, SEM, Detskej besiedky. Kňazská správa bola spolu s ostatnými prerokovanými dokumentmi konventuálom
predložená vo forme prílohy Zborového listu.
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Sestra dozorkyňa vo svojom vystúpení sa poďakovala bratovi zborovému farárovi Findrovi za obetavú prácu pre zbor a
evanjelickú cirkev. Brat Findra je vedúcou osobnosťou zboru, je dobrým duchovným vodcom a príkladom mravnej čistoty.
Brat Findra sa stará aj o hmotný majetok cirkvi, pod jeho vedením, s pomocou mnohých bratov a sestier, sa vykonalo
mnoho opráv a rekonštrukcií cirkevných budov. Sestra Alena Chlebovcová sa príkladne stará o správu budov cirkevného zboru,
za čo jej patrí poďakovanie.
V novembri minulého roku prišiel k nám do zboru brat farár Bakalár, spolu s bratom Findrom sú obetaví v práci pre zbor a
život celej cirkvi, svoju prácu chápu ako poslanie a podľa toho aj konajú.
Sestra dozorkyňa sa poďakovala aj členom spevokolu. Ich vystúpenia sú pre nás zážitkom a nesmiernym citovým
obohatením.
Vďaka patrí aj sestre Dindošovej, Findrovej a jej mladým pomocníkom za obetavosť, trpezlivosť, láskyplnosť a čas, ktorý
venujú práci s najmenšími deťmi.
Milosrdenstvo a pomoc biednym, chorým, prenasledovaným, bezbranným či inak trpiacim nie je ľahostajný sestrám z
cirkevného zboru. Ich modlitby, pomoc a návštevná služba u starých, chorých a bezmocných, účinná pomoc deťom vo
vzdialenej Afrike je ich ozdobou a zaslúži si našu vďaku.
Sestra dozorkyňa ocenila aj nezištnosť brata kantora Michala Nikerleho mladšieho za jeho hru a sprievodnú hudbu pri
službách Božích a iných príležitostiach. Poďakovala sa aj bratovi kostolníkovi a upratovačke za prípravu a udržiavanie kostola.
Poďakovala sa aj za pomoc, ktorú jej zbor preukázal počas nemoci a pri liečbe.
Ku Kňazskej správe neboli vznesené žiadne pripomienky, návrhy na zmenu či doplnenie.
Uznesenie č. 2/ZK 2020:
Zborový konvent schvaľuje Kňazskú správu za rok 2019.
Hlasovanie: za: 46
proti: 0 zdržal sa: 0
Kňazská správa za rok 2019 bola jednomyseľne schválená.

4. Správa o hospodárení CZ ECAV Poprad za rok 2019
Zborové presbyterstvo na zasadnutí 4.2.2020 Správu o hospodárení prerokovalo a odporúča ju konventu schváliť.
K predloženej správe neboli vznesené otázky ani pripomienky.
Uznesenie č. 3/ZK 2020:
Zborový konvent prijíma a schvaľuje Správu o hospodárení CZ ECAV Poprad za rok 2019.
Hlasovanie: za: 46
proti: 0 zdržal sa: 0
Správa o hospodárení za rok 2019 bola jednomyseľne schválená.

5. Hospodárska správa CZ ECAV Poprad za rok 2019
Zborové presbyterstvo na zasadnutí 4.2.2020 prerokovalo Hospodársku správu a odporúča ju konventu schváliť.
K predloženej správe neboli vznesené otázky ani pripomienky.
Uznesenie č. 4/ZK 2020:
Zborový konvent prijíma a schvaľuje Hospodársku správu CZ ECAV Poprad za rok 2019.
Hlasovanie: za: 46
proti: 0 zdržal sa: 0
Hospodárska správa za rok 2019 bola jednomyseľne schválená.

6. Návrh rozpočtu na rok 2020
Rozpočet je navrhnutý vyrovnaný - príjmy a výdavky sú naplánované v rovnakej výške.
Sestra dozorkyňa vysvetlila, že v návrhu rozpočtu je plánovaná aj položka na zakúpenie nového služobného motorového
vozidla. Súčasné služobné vozidlo je po STK, má 13 rokov, najazdených vyše 210 tis. km, začína sa kaziť a rastú náklady na
jeho opravy. Navrhla zakúpiť menšie auto v cene do 9 000 €.
Zborové presbyterstvo na zasadnutí 4.2.2020 návrh rozpočtu na rok 2020 prerokovalo a odporučilo ho predložiť konventu
na schválenie.
K predloženému návrhu rozpočtu neboli vznesené otázky, pripomienky ani návrhy na zmeny.
Uznesenie č. 5/ZK 2020:
Zborový konvent schvaľuje zakúpenie nového služobného motorového vozidla.
Hlasovanie: za: 46
proti: 0 zdržal sa: 0
Zakúpenie nového služobného motorového vozidla bolo jednomyseľne schválené.
Uznesenie č. 6/ZK 2020:
Zborový konvent schvaľuje rozpočet CZ ECAV v Poprade na rok 2020 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: za: 46
proti: 0 zdržal sa: 0
Rozpočet na rok 2020 bol jednomyseľne schválený.
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7. Voľba presbytera za dcérocirkev Stráže
Podľa cirkevno-právnych predpisov sestre Gizele Nitschovej uplynula šesť ročná doba na výkon funkcie presbyterky.
Presbyterstvo dcérocirkvi Stráže na svojom zasadnutí 31.1.2020 navrhlo zvoliť do celozborového presbyterstva opätovne
sestru Gizelu Nitschovú, ktorú aj dcérocirkevný konvent konaný 2.2.2020 zvolil.
Sestra Nitschová s kandidatúrou na presbyterku na ďalšie volebné obdobie súhlasí.
Zborové presbyterstvo na zasadnutí 4.2.2020 navrhlo a odporúča celozborovému konventu zvoliť sestru Gizelu Nitschovú
za presbyterku.
Voľba presbytera prebehla tajným hlasovaním. Sestra dozorkyňa poučila konventuálov o správnej úprave hlasovacieho
lístka – kandidát získava hlas po zakrúžkovaní čísla pred jeho menom. Hlasovacie lístky členovia volebnej komisie zozbierali do
hlasovacej schránky.
Oznámenie výsledku voľby
Predsedkyňa sčítacej komisie, sestra Valeková, oznámila výsledky voľby presbytera:
Počet vydaných volebných lístkov: 46
Počet odovzdaných platných volebných lístkov: 46
Hlasy za: 44
Hlasy proti: 2
Keďže na zvolenie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných konventuálov, sestra Gizela Nitschová bola zvolená za
riadnu presbyterku cirkevného zboru na funkčné obdobie šesť rokov. Sestra dozorkyňa zablahoželala sestre Nitschovej k
zvoleniu.

8. Rôzne
•

Brat zborový farár:
informoval o zborových VM aktivitách na rok 2020. Letáčik s ich zoznamom, termínmi a miestom konania bol rozdaný
účastníkom služieb Božích,
•
26.4. Slovenský rozhlas bude vysielať služby Božie z nášho chrámu,
•
brat farár sa poďakoval bratovi Jiřímu Přibylovi za službu v presbyterstve. Sestra dozorkyňa popriala bratovi Přibylovi
pevné zdravie a veľa požehnaných dní,
•
poďakoval sa aj sestre Chlebovcovej za starostlivosť o budovy zboru a ich správu.
Brat Madáč ocenil spoluprácu zboru so zahraničnými zbormi, vydarená bola predminuloročná cesta do Sarvaša. Sestra
Hesová informovala, že návšteva Sarvaša je dohodnutá na 14. - 17.mája.
Brat farár Bakalár:
•
sa poďakoval za milé a požehnané prijatie do zboru. Zamýšľa zorganizovať návštevu nášho zboru mládežníkmi
z Prešova,
•
čaká nás náročný rok 2020, keďže sa mení spôsob financovanie cirkvi a farárov.
Brat Přibyl:
•
vyslovil obavy o budúcnosť zboru, keďže iba málo mladých ľudí sa podieľa na živote zboru,
•
pýtal sa, ako budú platené zájazdy, ktoré organizuje zbor. V iných cirkevných zboroch si tieto náklady hradia účastníci
zájazdov.
•
brat farár Findra v odpovedi uviedol, že sa problematikou mladšej a strednej generácie sa zaoberá v Kňazskej správe.
Východisko je v rodinnom živote viery. Otázkou platenia za výlety sa budeme zaoberať na presbyterstve.
•
sestra Valeková informovala, že členky MoS si platia náklady na podujatia sami.
Sestra Tomková poukázala na nebezpečenstvo rozštiepenia cirkvi príklonom k asociácii, aby sme nemuseli zachraňovať to,
čo sa v minulosti budovalo,
•
brat zborový farár v odpovedi uviedol, že netreba politikárčiť, nech Pán Ježiš je našim základom. Písmo sväte hovorí:
"Dom rozdvojený pustne".
•

•
•

•

•

9. Záver
Sestra zborová dozorkyňa sa poďakovala konventuálom za aktívnu účasť a ukončila rokovanie celozborového konventu.
Na záver prítomní zaspievali nábožnú pieseň Milosť Pána.
Zapísal: Ing. Štefan Jochman, zapisovateľ v.r.
JUDr. Janka Hesová, zborová dozorkyňa v.r.
Anna Wi elandová, overovateľ v.r.

Mgr. Ing. Michal Findra, zborový farár, v.r.
Rudolf Gumulák, overovateľ v.r.

