
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ÚVOD 
Ale kto sa chváli, nech sa chváli tým, že je rozumný a že mňa pozná, že ja, 

Hospodin, preukazujem milosť, právo a spravodlivosť na zemi, lebo v týchto veciach 
mám záľubu – znie výrok Hospodinov. (Jer 9,23) 

Máme tendenciu pochváliť sa, keď sa nám niečo vydarí, keď niečo dosiahneme. 
Taký čas pochválenia je aj čas konventov, keď v cirkvi bilancujeme predchádzajúci 
rok. Prorok Jeremiáš nás chce poučiť a bude dobré, keď prijmeme jeho prorocké 
reči. 

Prvým momentom je dobre mierená kritika, ktorá je v predchádzajúcom verši 
vybratého biblického textu a znie: Takto vraví Hospodin: Nechváľ sa, múdry, svojou 
múdrosťou! Nechváľ sa, silák, svojou silou! Nechváľ sa, boháč, svojim bohatstvom! 
Máme veľmi jasné slovo od Pána Boha – chválenie sa ľudskými schopnosťami veľmi 
neosoží. Vymenované sú múdrosť, sila a bohatstvo. V dnešnej spoločnosti 
jednoznačne dominujú tieto atribúty ľudských schopností a často sa nimi ľudia 
pochvália. Aj v cirkvi by sme sa vedeli pochváliť akí sme múdri a ako všetkému 
rozumieme. Tiež, že máme silu mnohé veci vybudovať a dokázať. Alebo povieme, 
že sme bohatí a môžeme si veľa dovoliť. 

Pán Ježiš nám odkazuje: Nie takto! Oproti ľudskému spôsobu chválenia máme 
Boží spôsob. Pochváliť sa máme rozumnosťou, ktorá poznáva Pána Boha. Pochváliť 
sa máme Božím konaním na zemi cez milosť, právo a spravodlivosť. Takéto 
chválenie sa páči Hospodinovi – vraví, že má v ňom záľubu. 

Máme hodnotiť rok 2018 a radi by sme sa teda pochválili – ale tak, aby to bolo 
Pánu Bohu milé. Tak teda, ako? Poznávanie Pána Boha. Aj v minulom roku bol 
stredobod nášho života poznávanie Pána Ježiša na základe Písma svätého a to bola 
naša hlavná činnosť. Je to správne a hodné chvály. Milosť. V našom hodnotení nie 
je prvoradý výkon, ale to či každý našiel svoje miesto medzi nami, či sme boli 
milostiví, aj keď niekto urobil chybu. Tešíme sa, že sme nachádzali milosť Božiu 
hlavne pri stole Pánovom vo Večeri Pánovej. Právo a spravodlivosť. Sme veľmi 
radi, že medzi nami v cirkvi nemusí rozhodovať naša ľudská dôležitosť, ale, aj v 
minulom roku, sme poslúžili aj tým najmenším a najslabším. Ďakujeme Pánovi 
Ježišovi, že nám daroval aj v roku 2018 čas milosti v spoločenstve nášho cirkevného 
zboru, v senioráte i na celocirkevnej úrovni. Ďakujeme, že sa môžeme chváliť 
Božím spôsobom a prosíme, aby nám bolo odpustené všetko, čo sme vykonali 
nehodne a hriešne. 

Kňazská správa 
ZA ROK 2018, ECAV POPRAD 
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2. BOHOSLUŽOBNÝ ŽIVOT 
Bohoslužobný život bol u nás 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 
sviatosti Večere Pánovej. 

Hlavné služby Božie sme v Kostole Svätej Trojice v Poprade mávali v nedele a 
sviatky. Spolu ich bolo 82 a priemerná účasť na službách Božích bola zhruba 170 
ľudí. O kostol sa staral Ivan Sendecký a kantorovali Marta Bednárová a Michal 
Nikerle. Výzdobu kostola zabezpečovali Alena Chlebovcová a Elena Tomečeková, 
ktorá mala na starosti aj upratovanie kostola. 

Služby Božie 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 asi 13 ľudí. Kostol mali na starosti Eva 
Kvaššayová a Alena Chlebovcová. 

Služby Božie v dcérocirkvi Stráže sa konali pravidelne v prvú nedeľu v mesiaci 
a na tieto sviatky: Nový rok, Prvá slávnosť veľkonočná, Prvá slávnosť svätodušná, 
Pamiatka posvätenia chrámu a Prvá slávnosť vianočná. Priemerná návštevnosť 
služieb Božích bola približne 22 ľudí. Pri starostlivosti o kostol sa striedali rodiny zo 
Stráž pod vedením sestry kurátorky Gizely Nitschovej. 

Pôstne a adventné večerné služby Božie sa konali v zborovej miestnosti v 
Poprade a návštevnosť bola zhruba 33 ľudí. 

Nedeľné večerné služby Božie v roku 2018 pokračovali na ZŠ Jarná ul. a od 
septembra na ZŠ Letná ul. na Sídlisku Juh. Priemerná návštevnosť bola asi 19 
účastníkov. Stretávali sme sa počas školského roka – v zime o 16:30 h a v letnom 
období o 17:30 h. Slovom Božím slúžil brat farár Michal Findra a kantorovala sestra 
Elena Endreszová. O ofery sa starala sestra Zuzana Hybenová a o úpravu miestnosti 
sestra Anna Uličná. 

Ďakujem všetkým, ktorí pomáhali a poslúžili, aby sme s radosťou mohli sláviť 
každé služby Božie v našich kostoloch. 

3. SVIATOSTI 
Sviatosti boli prisluhované podľa príkazu Pána Ježiša Krista. Sprostredkúvajú 

nám Božiu milosť, odpustenie hriechov a posilňujú na ceste viery, lásky a nádeje. 
a) Krst svätý: v roku 2018 prijalo sviatosť Krstu svätého 17 detí (8 chlapcov a 9 

dievčat). Pri krste detí sa snažíme, v súlade s cirkevno-právnymi predpismi 
(CPP) o to, aby evanjelickí rodičia konfirmandov mali konfirmáciu. 

b) Večera Pánova: sviatosť Večere Pánovej bola prislúžená celkom 27 krát. 
Okrem chrámu Božieho aj jednotlivo v domácnostiach (4-krát), v nemocnici 
(4-krát) a v zariadení pre seniorov (2-krát). Večeru Pánovu prijalo 887 žien a 
312 mužov, čo je spolu 1199 komunikantov. 
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4. KONFIRMÁCIA 
V našom zbore boli v uplynulom roku konfirmovaní 6 mladí ľudia (4 chlapci a 2 

dievčatá) a 1 dospelý. Konfirmácii predchádzala zodpovedná príprava na 
stretnutiach s bratom farárom Michalom Findrom. 

5. PRISTÚPILI A VYSTÚPILI Z CIRKVI 
V uplynulom roku vstúpila do cirkvi z inej cirkvi jedna žena. Nevystúpil nik. Do 

zboru sa z iných zborov našej cirkvi prihlásilo 10 ľudí a odhlásilo 12 ľudí. 
6. BOHOSLUŽOBNÉ VÝKONY 

a) Sobáše: sobášených bolo 6 párov, z toho 2 páry evanjelické a 4 zmiešané. Pred 
uzavretím manželstva vedieme rozhovory o význame kresťanského manželstva. 
Snažíme sa o to, aby si manželia boli vedomí veľkej zodpovednosti, ktorú berú 
na seba uzavretím kresťanského manželstva. Pri sobáši sme darovali 
mladomanželom Bibliu ako dar CZ. 

b) Pohreby: v nádeji na vzkriesenie sme sa rozlúčili so 7 bratmi a 14 sestrami, 
spolu 21 členov zboru. Snažíme sa, aby posledné rozlúčky boli dôstojné, aby sme 
slovami nádeje evanjelia povzbudili smútiacich pozostalých. 

7. BIBLICKÁ A VNÚTROMISIJNÁ PRÁCA 
prebieha 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. Dokončili sme výklad knihy Zjavenie Jána a vykladali 
sme postavy apoštolov Pána Ježiša Krista. CZ má svojich milovníkov Božieho slova, 
ktorí radi navštevujú biblické hodiny. Priemerná účasť bola asi 18 ľudí. 

b) Zborový spevokol viedla sestra dirigentka Marta Bednárová. Spevokol pod 
jej vedením slúžil piesňami pri rôznych zborových, cirkevných ekumenických 
slávnostiach aj na nedeľných službách Božích. Má 35 členov a schádza sa pravidelne 
každý týždeň v stredu, okrem letných prázdnin. 

Ďakujem za obetavú službu sestre dirigentke Marte Bednárovej a všetkým 
spevákom a speváčkam, ktorí ochotne slúžia spevom Pánu Bohu i nám ostatným. 

c) Spoločenstvo evanjelických žien (SEŽ). Biblické slová hesla roka – Ja dám 
vysmädnutému zadarmo z prameňa vody života (Zj 21,6) – boli povzbudením pre 
činnosť SEŽ. Zameriavali sme sa na aktivity duchovného rastu, k čomu nás 
inšpirovalo 500. výročie reformácie cirkvi. a druhou oblasťou bola zborová diakonia 
– služba lásky k našim blížnym. 

Aktivity v našom CZ: 
6. mája sa konalo zborové popoludnie venované bližšiemu oboznámeniu sa s 

projektom SEŽ ECAV k 500. výročiu reformácie pod názvom Vyšívaná história 
reformácie na území Slovenska. Tešili sme sa z účasti seniorátnej koordinátorky 
SEŽ, ktorou je sestra farárka Ľubica Sobanská a aj troch sestier z CZ ECAV Svit, 
ktoré vyšívali gobelín za Tatranský seniorát. Ony prítomných oboznámili so 
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vznikom projektu a zaujímavými detailmi pri vyšívaní gobelínov. Brat farár Michal 
Findra pripravil projekciu všetkých 16 gobelínov v plnej kráse a ku každému podal 
odborný výklad o zobrazenom vyšitom úseku reformácie. 

13. mája sa v našom CZ konala slávnosť konfirmácie, ale pripomenuli sme si aj 
Deň matiek. Ďakovali sme za ich starostlivosť a lásku, s ktorou vychovávajú či 
vychovávali svoje deti, vnúčatá i tých konfirmandov. 

16.septembra sa v Poprade konal Deň Východného dištriktu ECAV pod názvom 
Deň zmierenia. Sestry z nášho zboru sa vo veľkej miere zapojili do prípravy 
pohostenia a aj inými službami podporili jeho dobrý priebeh. 

27.októbra sa sestry zúčastnili na 12. valnom zhromaždení SEŽ ECAV v Pezinku. 
Po správe o činnosti za uplynulé dva roky sa konala aj voľba predsedníčky SEŽ, keď 
sestra farárka Daniela Horínková skončila výkon funkcie. Novou predsedníčkou sa 
stala sestra farárka Eva Oslíková z CZ ECAV Modra. Nech Pán Boh žehná prácu SEŽ 
aj pod jej vedením. 

Významné 500. výročie reformácie cirkvi a ďalšie cirkevné jubileá do značnej 
miery obsahovo ovplyvňovali aj činnosť nášho SEŽ. Prejavovalo sa to hlavne v 
aktivitách zameraných na duchovný rast členiek CZ a na diakoniu – službu lásky 
našim blížnym. 

d) Zborová diakonia spočíva na práci sestier SEŽ ECAV, ktoré formou 
návštevnej služby prichádzajú do domácností i do zariadení sociálnych služieb ku 
starším a chorým členom zboru, a to na bežné návštevy, ale i s blahoželaním pri 
okrúhlych životných výročiach. Táto služba sa stretáva s veľkou obľubou 
navštívených členov. Sestry vypočujú ich starosti i radosti a porozprávajú sa, ale 
najmä potešia Božím slovom, modlitbou, či spevom piesní zo Spevníka. Prinášajú aj 
zborový časopis, ktorý je veľmi očakávaný. Za túto službu patrí sestrám veľká 
vďaka. 

Každoročne v októbri organizujeme stretnutie životných jubilantov, spojené s 
prislúžením sviatosti Večere Pánovej a následným spoločným stretnutím v zborovej 
miestnosti. Všetkých jubilantov zbor poteší aj darčekom vo forme brožúry Tesnou 
bránou – čítaním na každý deň. 

Už 19. rokov sú sestry zapojené do výroby pletených, háčkovaných a šitých 
výrobkov pre Misiu na Níle, ktorá pôsobí a pomáha v krajinách severovýchodnej 
Afriky. Ďakujeme sestrám za ochotu pripraviť množstvo výrobkov a podobne 
ďakujeme tiež darcom pletacej priadze a iných pracovných materiálov. Sestry sa 10. 
marca zúčastnili aj konferencie Slovenskej pobočky Misie na Níle v Prešove, kde 
boli predstavené projekty tejto misie realizované v roku 2017. Misionár Emanuel 
Lippuner zdôraznil, že ľudia v Afrike potrebujú Pána Ježiša a misia im v tom 
pomáha a podporuje. 

Sestry SEŽ a MoS už štyri roky pomáhajú EVS s roznášaním informačných 
materiálov trikrát do roka, aby EVS ušetrilo poštové poplatky. 

Jan Amos Komenský povedal: Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád, i 
celému svetu! Už dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených 
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pováh. Dobre, že naše sestry sa usilujú tieto slová o pomoci brať vážne a za to im 
patrí vďaka. 

Ďakujem sestre Zuzane Hybenovej, ktorá vedie SEŽ a zborovú diakoniu za jej 
neúnavnú a inšpiratívnu prácu nielen v SEŽ, zborovej diakonii, pri práci pre Misiu na 
Níle, ale aj pri príprave a tvorbe Zborového listu, pri organizovaní zborových 
popoludní i ostatných duchovných aktivít. Ďakujem jej aj za vypracovanie správy o 
činnosti SEŽ a zborovej diakonie. 

e) Modlitebné spoločenstvo (MoS). Heslo Jednoty bratskej na rok 2018 bolo zo 
Zj 21,6; J 4,14: Ja dám vysmädnutému zadarmo z prameňa vody života. Voda, ktorú 
mu ja dám, bude v ňom prameňom vody prúdiacej k večnému životu. V 
nespravodlivom svete, v ktorom žijeme, je skutočne smäd po spravodlivosti. Ježiš 
Kristus hovorí, že tí, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti sú blahoslavení, lebo budú 
nasýtení. (Mt 5,6) Vo svete biedy a nemravnosti má ľudská bytosť viac či menej 
vedomú túžbu po čistote a svätosti. Boh môže túto túžbu utíšiť, lebo On tak veľmi 
miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal 
každý, kto verí v Neho (J 3,16). Boh sa postaral o bohatý, osviežujúci a nevysychajúci 
zdroj v Pánovi Ježišovi. V Ňom nachádzame to, čo náš smäd naveky utíši. Musíme 
Ho len prosiť, ako to urobila žena v Jánovom evanjeliu: Pane, daj mi tej vody, aby 
som nežíznila. (J 4,15) Aj naše spoločenstvo modlitebníkov si uvedomovalo tú 
skutočnosť, že iné zdroje sú nedostatočné, pochybné a robia človeka ešte 
smädnejšieho. Obracali sme sa preto ku Pánovi Ježišovi Kristovi, lebo On chce 
utíšiť každý smäd a pozýva nás: Ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa. (J 
7,37) 

Z milosti nášho Pána, mohlo MoS ECAV Poprad v roku 2018 vykonať či zažiť 
tieto aktivity: 
 Modlitebné spoločenstvo malo 6. januára trojkráľové stretnutie. Bolo to 

milé mimoriadne neformálne stretnutie spojené s malým pohostením, ktoré si 
radi a ochotne pripravili sami členovia. Tešili sme sa a Pánu Bohu ďakovali za 
vzájomné spoločenstvo a rozhovory, na ktoré nám inokedy nezostáva čas. Na 
záver sa členovia MoS zhodli, že takéto stretnutia si chcú zopakovať. 

 Ekumenická pobožnosť v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa 
konala 21. januára v rímsko-katolíckom Kostole sv. Jána evanjelistu v Poprade-
Veľkej. Hlavná téma bol text z 2M 15,6: Tvoja pravica, Hospodine, sa preslávila. 
Správca rímsko-katolíckej farnosti v Poprade-Veľkej bol predsedajúci 
pobožnosti a v programe účinkovalo desať duchovných – kazateľov a farárov zo 
šiestich cirkví – a tiež desať laikov s modlitbami a prosbami. Homíliu mal 
kazateľ Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Prípravu pobožnosti zabezpečovali 
členovia nadkonfesijnej Komunity Chemin Neuf. Vystúpili aj cirkevné 
spevokoly: dva evanjelické, dva rímsko-katolícke a jeden grécko-katolícky. Bolo 
to požehnané popoludnie. K Pánu Bohu boli vysielané modlitby a vďaky za 
rôzne požehnania a potreby. 

 V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa od 22. do 25. januára v našej 
zborovej miestnosti konali ekumenické modlitebné stretnutia. Okrem 
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našich sestier sa dvakrát zúčastnili aj členovia Komunity Chemin Neuf. Týždeň 
modlitieb za jednotu kresťanov bol zameraný na prosby o riešenie nepriaznivej 
situácie na ostrovoch v Karibskej oblasti, ale aj u nás. Prvá téma bola zameraná 
na to, aby sme milovali aj cudzincov. Druhá téma hovorila, že Boh stvoril ľudstvo 
na svoj obraz a každého máme prijať nie ako otroka, ale ako milovaného brata. 
Tretia téma bola zameraná na to, že naše telo je chrám Ducha Svätého a Boh 
vyslobodzuje z poviazanosti, akou je aj pornografia, ktorá sa šíri najmä cez 
internet. Posledná preberaná téma sa zameriavala na rodinu, ktorá je 
nepriaznivo ovplyvňovaná aj v Karibskej oblasti dedičstvom otroctva, migráciou 
rodičov za prácou, finančnými problémami a násilím v domácnostiach. Podobné 
problémy ovplyvňujú aj naše rodiny. Ako kresťania sa máme spoliehať na 
Pánovu silu pri plnení úlohy budovať silné spoločenstvá, v ktorých sú deti 
chránené a milované a môžu sa úspešne rozvíjať. Vysielané modlitby a prosby 
boli orientované na preberané témy. Aj my sme prosili: Láskavý, dobrotivý Bože, 
poslal si svojho Syna na tento hriešny svet, aby nás spasil. Ďakujeme Ti za túto 
veľkú obeť a lásku k nám hriešnym. Prosíme o Tvoje požehnanie pre všetky rodiny 
v domácnostiach i v spoločenstvách. Zvlášť sa modlíme za jednotu kresťanskej 
rodiny, aby svet mohol uveriť, že Ty požehnávaš všetky rodiny – aj rodinu nášho i 
každého cirkevného zboru. Pomáhaj nám v tom, aby sme rodiny menili na oázy 
pokoja a lásky. Prosíme, vypočuj nás v mene Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. 
Amen. 

 V zborovej miestnosti sme od 13. do 19. marca každý podvečer sledovali prenosy 
ProChrist 2018. Po troch rokoch boli opäť z Nemecka, konkrétne z Bachovho 
mesta Lipsko (organizátori oznámili, že je prihlásených až 500 prenosových 
miest). Hlavná téma ProChrist-u bola Apoštolské vierovyznanie, spájajúce nás s 
ostatnými kresťanskými konfesiami. Je to vyznanie viery v Boha, ktorý stvoril 
svet a ktorý každého človeka nekonečne miluje. NE-UVERITEĽNÉ?... Ako to 
vnímame? Je to neuveriteľné či uveriteľné? Moderátori večerov boli kresťanská 
aktivistka Elke Wernerová a evanjelický farár Steffen Kern. Na úvod prenosu 
vždy zaznelo Krédo. Rozhovory s veriacimi ľuďmi a ich svedectvá boli 
popretkávané umeleckými vstupmi hudobnými, hereckými či športovými. Vždy 
na záver večera, pri svietiacom kríži, zaznela výzva k modlitbám a odovzdaniu 
sa do Božích rúk. A v našom prenosovom mieste sme vyzbierali 114 Eur, ktoré 
brat farár Michal Findra odoslal na konto ProChrist-u. Témy: Prvý večer: Boh ma 
miluje. Druhý večer: Boh ma chce. Tretí večer: Boh ma hľadá. Štvrtý večer: Boh ma 
zachraňuje. Piaty večer: Boh ma obdaruje. Šiesty večer: Boh ma motivuje. Siedmy 
večer: Boh ma očakáva. 

 Konferencia MoS ECAV 2018 sa konala od 6. do 8. apríla v CZ ECAV Badín a 
zúčastnili sa jej sestry A. Barillová a A. Uličná. Za prvok ekumenizmu možno 
považovať to, že účastníci boli ubytovaní v tamojšom Kňazskom seminári sv. 
Františka Xaverského patriaci rímsko-katolíckej cirkvi. Už tradične mala 
konferencia dve časti – oficiálnu (správy o činnosti a hospodárení za rok 2017 a 
schválenie rozpočtu na rok 2018) a duchovne zameranú. V programe bolo: 
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seminár Petra Mozolu, riaditeľa Univerzitného pastoračného centra Mosty z 
Bratislavy na tému Kľúčové dôrazy pre cirkev dnes; prednáška Duchovná výzbroj 
brata Mikuláša Liptáka na základe textu Preto vezmite na seba celú výzbroj 
Božiu, aby ste mohli odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť. (Ef 6,13); sobotný 
večerný program Podľa Božej mapy, v ktorom autorskými piesňami poslúžil 
badínsky brat farár Roman Dovala so svojimi dcérkami Kristínkou a Klárikou. 
Priebeh celej konferencie bol Pánom požehnaný čas v spoločenstve sestier a 
bratov, prežitý pri modlitbách, Božom slove a piesňach na Božiu slávu. 

 Našu skupinku MoS zaujal projekt Biblia na cestách. Je to viacročná (od r. 2013) 
putovná výstava Biblií, ktorú sme sa rozhodli navštíviť. Dve sestry (E. Grigerová 
a Z. Valeková) teda 9. apríla vycestovali do Stropkova, kam nás ráno odviezol 
autor a gestor výstavy pán Milan Šurman (člen Cirkvi adventistov siedmeho 
dňa) z Gerlachova. Sme mu vďačné aj za podrobný a zaujímavý výklad pri 
prehliadke Biblií. Prežili sme Pánom požehnaný deň a príjemný výlet do 
mestečka, kde sme boli po prvý raz. Usilovná snaha organizátorov priniesla 
výsledky v zozbieraní asi 40 kusov starých výtlačkov Biblií, spevníkov, 
modlitebných kníh, kancionálov a katechizmov v časovom rozmedzí rokov 1693 
až 1890. Ďalšia časť kníh (asi 50 kusov) sú zaradené ako mladšie a posledná časť 
kníh sú nové súčasné knihy, ktoré predstavujú Bibliu v jej mnohojazyčných 
úpravách vrátane detských ilustrovaných kníh. Výstava Biblií má za úlohu 
priblížiť Bibliu-knihu kníh, nielen z historického pohľadu, ale predovšetkým 
priblížením jej posolstva súčasnému človeku. Návštevníci si môžu prezrieť vyše 
200 exponátov, napísaných v rôznych svetových jazykoch. Najstarší exponát 
výstavy je po latinsky napísaná Vulgata, Biblia z r. 1693. Ďalej tzv. hallské 
vydanie Biblie z r. 1722 v staročeštine, ktorú vydal Matej Bel a Daniel Krman. 
Projekt realizuje Občianske združenie Biblia na cestách vďaka sponzorským 
podporám a grantom, v spolupráci s mestskými a obecnými knižnicami a 
úradmi. 

 Druhé neformálne strebnutie modlitebného spoločenstva bolo v zborovej 
miestnosti 29. júna, vo Sviatok apoštolov Petra a Pavla. Po duchovnom 
úvode sme opäť mali príležitosť prežívať pekné spoločenstvo lásky voči sebe ako 
blížnym, a to pri milom a dobrom pohostení, ktoré sme si sami pripravili – 
strávili sme tak požehnané chvíle, za ktoré sme boli vďační nášmu Pánovi. 

 Každý rok cez prázdniny máme otvorený kostol, aby doň mohli vojsť 
okoloidúci obhliadnuť si ho aj z vnútra. Štatistika návštevnosti Kostola Svätej 
Trojice cez prázdniny 2018: Kostol si prišlo pozrieť spolu 1238 osôb a podľa 
národnosti bolo 502 Slovákov, 294 Poliakov, 192 Čechov, 90 Nemcov, 42 
Angličanov, 40 Holanďanov, 36 Belgičanov, 25 Maďarov, 8 Rusov, 2 Izraelčania, 
2 Vietnamčania, 1 Talian a 4 neidentifikovaní. Nebuďte leniví v horlivosti, 
duchom vrúcni, slúžte Pánovi.(R 12:11) – Tak nielen kresťanov v Ríme, ale aj nás 
nabáda apoštol Pavol a je fajn, keď poslúchneme a rôzne poslúžime. Vďaka 
Bohu – a všetkým, ktorí sa rozhodli obetovať svoj voľný čas – že nebol problém 
zabezpečiť dohľad v kostole, keď sme ho chceli sprístupniť pre verejnosť. Náš 
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Pán prisľubuje, že ani najmenšia služba nebude zabudnutá a že bude mať svoju 
odmenu. Vo viere, že aj táto aktivita je milá Bohu, ďakujeme členkám 
modlitebného spoločenstva i všetkým ďalším, ktorí sa zapojili do služieb a 
rovnako aj sestre Alene Chlebovcovej z farského úradu za koordinovanie – Boh 
nech všetkým odplatí! 

 Štyri členky zborového MoS (B. Balogová, Z. Hybenová, Z. Kovalíková, Z. 
Valeková) absolvovali 26. septembra výlet do Martina. Dopoludnia si na 
Národnom cintoríne uctili pamiatku významných osobností nášho národa. 
Odpoludnia navštívili CZ ECAV Martin a oboznámili sa s jeho bohatými 
aktivitami v minulosti, ale najmä v súčasnosti – tamojší veľký projekt je centrum 
kresťanského vzdelávania, zahŕňajúci vzdelávanie od materskej školy cez 
základnú školu až po gymnaziálne štúdium mládeže.  

 Biblicko-rekreačný týždeň Herľany 2018 bol nazvaný Čaše plné tymianu a 
tradične sa konal v Herľanoch v dňoch 8. až 12. októbra. A tradiční boli aj jeho 
organizátori, ktorými sú farárski manželia Monika a Ľuboslav Beňovci z CZ 
ECAV Rankovce (Herľany sú filiálka tohto zboru). Čaše plné tymianu sú, podľa 
Zj 5:8, modlitby svätých... a modlitba/modlitby, to bola nosná téma celého 
týždňa v Herľanoch. Bol na to adekvátny dôvod, lebo všetci tam prítomní (z 
nášho CZ sme tam boli tri: Z. Hybenová, A. Uličná, Z. Valeková) sme si 
pripomenuli 20 rokov konania BRT. Prvý sa konal v r. 1998 v Batizovciach a 
ostatné, až doteraz, už len v Herľanoch. Celý pobyt má svoj štandardný rámec – 
úvodné bohoslužby v pondelok, každý deň ranné a večerné pobožnosti, v stredu 
odpoludnia misijné bohoslužby (teraz v CZ ECAV Vranov n. Topľou) a večer 
potom premietanie filmu (tentoraz o prorokovi Jeremiášovi), vo štvrtok ráno 
prislúženie sviatosti Večere Pánovej a večer potom pobožnosť so svedectvami a 
odovzdaním pozdravov pre naše herlianske spoločenstvo. Najmä sme však 
počúvali pozvaných lektorov a ich hodnotné prednášky: Modlitby v kresťanstve a 
kresťanskej liturgii – doc. K. Valčová z EBF Bratislava; Modlitba ako prejav viery 
kresťana – M. Beňová, farárka CZ ECAV Rankovce; Modlitby v náboženstvách 
sveta – B. Kováč, farár CZ ECAV Zvolenská Slatina; Sila modlitieb rodičov – A. 
Činčuráková-Tipulová, farárka CZ ECAV Kuková; Modlitebník v cirkvi a vo svete 
– I. Mišina, emeritný biskup VD ECAV. Zážitkov sme mali naozaj veľa, a 
pociťovali sme radosť zo spoločne strávených chvíľ. Za všetko buď Bohu chvála! 

 Modlitebné spoločenstvo sa po čase tretí raz neformálne stretlo, a to na 
Mikuláša 6. decembra. Po krátkom duchovnom úvode sme si užívali milú 
príležitosť na vzájomné spoločenstvo pri chutnom občerstvení, ktoré sme si 
sami pripravili. Všetci sme sa tešili aj z týchto Bohom darovaných chvíľ, keď sme 
sa mohli navzájom obdarovať bratsko-sesterskou láskou. Ďakovali sme Pánovi, 
že aj v tomto spoločenstve, zameranom najmä na modlitby, sa môžeme 
stretávať na chválu nášho trojjediného Boha. A srdečne pozývame k tomu aj 
ďalších bratov a sestry – veď sme pre všetkých otvorené spoločenstvo. 
Modlitebné stretnutia sú pravidelne vždy vo štvrtok o 16:15 h. Chceme v láske 
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napodobniť stretávanie sa prvých kresťanov a aj takto navonok prejaviť život 
viery. 

 Aj v tomto roku pokračovali naše viacročné bratsko-sesterské kontakty s 
popradskou nadkonfesijnou Komunitou Chemin Neuf a jej členov sme 
niekoľkokrát privítali na našich modlitebných stretnutiach. 

 Najväčší dôraz však kladieme na naše pravidelné stretnutia v zborovej 
miestnosti vždy vo štvrtok o 16:15 h, ktoré bývajú kontinuálne aj cez 
prázdniny a sú otvorené pre všetkých. Sme presvedčení, že je to Bohu milá 
aktivita v našej cirkvi a že aj náš Pán má radosť, že zo svojho voľného času 
venujeme aspoň malú časť v týždni spoločným modlitbám. Aj keď sa doma 
súkromne modlíme, nemôžeme zanedbávať ani prospešné spoločné modlitby a 
sám Pán Ježiš dal v Biblii krásne zasľúbenia tým, ktorí sa spolu modlia. 

 Riadnych/platiacich členov ku koncu roka 2018 máme 17 a 5 členov 
sympatizantov, odoberajúcich len časopis MoSt. Na stretnutia prichádza 10 až 
15 členov. Tešíme sa zo spoločenstva s naším Pánom i so sebou navzájom pri 
modlitbách, Božom slove a piesňach z Evanjelického spevníka. Témy stretnutí 
sú podľa štvrťročníka MoSt s úvahami nad Božím slovom a námetmi na 
modlitby. Brožúra Tesnou bránou 2018 – čítanie na každý deň nám pomáhala 
počúvať a prijímať Božie slovo uprostred všedných dní, lebo dvíhala naše 
myšlienky k Bohu, povzbudzovala v beznádeji, smútku, napomínala dobre konať 
a napredovať na našej ceste do večného života. Tak sa v spoločenstve veriacich i 
doma modlíme k svojmu trojjedinému Bohu. 

 Potešiteľné je, že pri vedení stretnutí sa striedali viacerí členovia nášho 
MoS, za čo im patrí veľká vďaka. Ale najmä vďačíme Pánu Bohu, že za roky 
stretávania, členovia našej skupiny vyspeli tak, že, s pomocou Ducha Svätého, 
môžu na úrovni viesť spoločné stretnutia, aby ony mohli kontinuálne 
pokračovať každý týždeň. 

 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. 

 Štvrťročne sme robili aj finančné zbierky, aby sme na záver roka mohli 
poskytnúť milodary. Spoločne sme odsúhlasili finančné dary a suma 160 Eur 
bola rozdelená takto: 50 Eur pre rodinu brata Jána Zajdena a 50 Eur pre dvoch 
telesne postihnutých bratov Ivanovcov, z ktorých jeden je paraolympionik – to 
sú milodary blížnym v našom zbore; 30 Eur pre Stredisko Evanjelickej diakonie 
Dom na pol ceste Veľký Slavkov a po 10 Eur pre: MoS ECAV, Bratislava; 
Evanjelizačné stredisko, Bratislava; Misiu na Níle, Bratislava. Pri príležitosti 
prvého výročia úmrtia sestry Márie Krajniakovej sme vyzbierali a pre náš zbor 
darovali 110 Eur a podobne pri Poďakovaní za úrodu sme vyzbierali a odovzdali 
60 Eur ako milodar MoS pre CZ. Spolu sme teda darovali finančné dary v 
sume 330 Eur. 
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Správu o činnosti MoS vypracovala sestra Zuzana Valeková, koordinátorka MoS a 
presbyterka CZ, za čo jej úprimne ďakujem. Ďakujem aj za jej neúnavnú prácu pri 
tvorbe Zborového listu za jazykovú korektúru a pravidelné príspevky do nášho 
časopisu. 

f) Spoločenstvo evanjelickej mládeže. V roku 2018 sme sa stretávali 
pravidelne v piatky o17:00 h a potom pokračovalo stretnutie mládežníkov a občasné 
stretávanie rodinných spoločenstiev. Nebolo nás veľa. Poväčšine 3 dorastenci, 1-2 
mládežníci, 2-3 rodiny. 

Dokončili sme štúdium postáv apoštolov Petra a Pavla. Venovali sme sa 
čiastočne aj knihe Zjavenie Jána ako doplneniu štúdia z biblických hodín. Tiež sme 
reagovali biblickým štúdiom na aktuálne témy a pre stretnutie rodín sme mali vždy 
špeciálnu tému. 

Počas teplejšieho počasia sme sa stretávali vo farskej záhrade, kde sme mali aj 
možnosť aktívneho pohybu pri športovaní či opekačke. 

V spolupráci s celoslovenským SEM-om sme pomáhali a zúčastnili sa 
konfirmačnej víkendovky vo Veľkom Slavkove. 

Počas Národného týždňa manželstva sme mali stretnutie pre rodiny, ktoré začalo 
požehnaním v kostole a pokračovalo posedením v zborovej miestnosti. 

V júli boli naši mládežníci na týždennom tábore, ktorý pripravili mládežníci zo 
Štrby. 

Sme vďační, že, aj napriek nie veľkému počtu, sa môžeme stretávať. Ďakujeme 
Pánovi Ježišovi aj za niekoľko stretnutí rodín. 

8. VÝCHOVNÁ PRÁCA 
a) Detská besiedka (DB). V našom zbore bola pravidelne každú nedeľu počas 

hlavných služieb Božích zabezpečená DB pre deti vo veku do ukončeného 5. 
ročníka ZŠ. Mladšie deti prichádzali na DB aj v sprievode rodičov, ktorí tam s nimi 
zostávali. 

Práca v DB prebiehala v dvoch častiach: práca s deťmi a práca s pracovníkmi v 
DB. Prácu s deťmi sme ďalej rozdeľovali na pravidelné a príležitostné aktivity. 

Pravidelné aktivity s deťmi boli vždy v nedeľu počas dopoludňajších služieb 
Božích v Poprade-meste o 9:00 h. Deti odchádzali do priestorov zborovej 
miestnosti, kde boli primeraným spôsobom vyučované Božím pravdám. Priemerná 
účasť bola 8 až 10 detí. 

V roku 2018 sa vyučovali tieto témy: 
 január – marec: narodenie Pána Ježiša, zvestovanie pastierom, traja mudrci, 

Pán Ježiš a jeho detstvo, Ján Krstiteľ, pokúšanie Pána Ježiša na púšti, povolanie 
12 učeníkov; 

 apríl: veľkonočné príbehy: Živý most (príbeh požiarnika, ktorý položil svoj 
život za neznámych ľudí); zázrak na svadbe v Káne, Ježiš a Nikodém a deti 
poslúžili piesňou na pašiových službách Božích; 
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 máj – jún: stretnutia Pána Ježiša s hriešnikmi a uzdravovanie chorých skrze 
jeho moc (žena-Samaritánka, stotníkov syn, Nikodém, Bartimaios, atď.), deti 
poslúžili v kostole piesňou pri príležitosti Dňa matiek; 

 24. 6. koniec školského roka: deti poslúžili v kostole zaspievaním piesne; 
 september – október: začiatok školského roka, príbehy zo Starej zmluvy – 

Jozef a jeho bratia (rozdelené do viacerých lekcií); 
 november: pokračovanie vyučovania lekcií o Pánovi Ježišovi, 18. 11. deti 

poslúžili piesňou pri príležitosti krstín Dianky Mlynárikovej; 
 december: adventné biblické témy, nácvik vianočného programu, deti 

poslúžili vianočným programom na Štedrovečerných službách Božích. 
Medzi príležitostné aktivity patrili: 

 marec 2018 Efektívne vyučovanie detí – školenie pracovníkov v detských 
besiedkach, ktoré organizovala Detská misia na Slovensku počas troch 
víkendov v Poprade-Veľkej. Školenia sa zúčastnila Lucia Dindošová; 

 20.5. popoludňajšie stretnutie detí a ich rodinných príslušníkov Rodinná párty; 
 16.7. – 20.7. denný pobytový tábor v Poprade s názvom Objavy, ktoré zmenili 

svet –  skutočné príbehy slávnych objaviteľov, ktorí boli zároveň veriaci ľudia. 
Tábora sa zúčastnilo 28 detí; 

 16.9. Deň Východného dištriktu v Aréne Poprad – besiedka sa spolupodieľala 
na príprave a realizácii detského programu s témou Zmierenie; 

  4.11. Reformačná besiedka – deti sa hravou formou dozvedeli viac o 
reformátorovi Martinovi Lutherovi a taktiež o ospravedlnení hriechov skrze 
vieru, nie skrze skutky; 

 2.12. Vianočné popoludňajšie stretnutie detí a ich rodinných príslušníkov s 
názvom Tri dary. 

V roku 2018 sme úspešne pokračovali s vyučovaním detskej besiedky aj v 
mestskej časti Poprad-Stráže, kde sa každú prvú nedeľu v mesiaci preberala taká 
biblická lekcia, ktorá sa v danú nedeľu paralelne vyučovala na DB v Poprade-meste 
(život Pána Ježiša, Jozef a jeho bratia, atď.). Priemerná účasť detí v tomto zbore 
bola 8-10 detí. 

Pri práci s deťmi ochotne poslúžili: rodina Findrová, rodina Mlynáriková, rodina 
Dindošová, Zuzka Barillová, pokonfirmandi Jakub Onuščák a Ján Findra. S 
prípravou a realizáciou letného tábora nám ochotne pomohla Barborka Nitschová. 
Za službu všetkým srdečne ďakujeme a prajeme hojnosť Božieho požehnania. 
Ďakujeme za milosť nášho Pána Ježiša Krista, že môžeme stáť v tejto krásnej službe 
deťom. 

Ďakujem všetkým sestrám a bratom, ktorí sa s láskou starajú o duchovný rast 
našich detí. Ďakujem sestre Lucii Dindošovej za podrobné vypracovanie správy o 
činnosti DB. 

b) Náboženstvo. Vyučovanie náboženstva prebiehalo v rámci všetkých 
základných škôl v pôsobnosti nášho cirkevného zboru. Toto vyučovanie 
zabezpečovali popradskí farári zo zborov Poprad, Poprad-Veľká a sestra farárka 
Viera Pališinová Zaťková zo Šváboviec. Vyučovanie bolo prevažne delené na učenie 
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žiakov 1. stupňa (1. – 4. ročník) a 2. stupňa (5. – 9. ročník). V niektorých prípadoch 
boli samostatne vyučovaní žiaci 1. ročníka a pri spojení viacerých škôl bolo delenie 
po dvoch až troch ročníkoch. Vyučovanie prebieha poväčšine 6. – 7. vyučovaciu 
hodinu na týchto školách: ZŠ Vagonárska ul., ZŠ Francisciho ul., ZŠ Komenského 
ul., ZŠ Dostojevského ul., ZŠ Ul. mládeže, ZŠ Tajovského ul., ZŠ Jarná ul., ZŠ Letná 
ul., Life Academy. V školskom roku 2017/2018 bolo vyučovaných 161 žiakov a v 
školskom roku 2018/2019 to bolo 166. 

V roku 2017 pokračovalo aj vyučovanie náboženstva na stredných školách. 
Vyučovalo sa náboženstvo na Gymnáziu Kukučínova ul., Spojenej škole Ul. 
Dominika Tatarku, Strednej priemyselnej škole Murgašova ul., Life Academy. V 
školskom roku 2017/2018 bolo vyučovaných 61 študentov a v školskom roku 
2018/2019 to bolo 64 študentov, a to poväčšine na nultej vyučovacej hodine. 

V školskom roku 2017/2018 bolo vyučovaných spolu 222 žiakov počas 21 
vyučovacích hodín a v školskom roku 2018/2019 je vyučovaných 230 žiakov počas 20 
vyučovacích hodín. 

Ako po minulé roky aj teraz platí konštatovanie, že ako predstavitelia cirkvi 
mnohé deti stretávame len na náboženskej výchove a je naozaj veľká škoda, že s 
rodičmi neprídu do spoločenstva zboru. Na vyučovanie náboženstva možno 
prihlásiť žiakov priamo v škole. V prípade strednej školy kde nevyučujeme 
náboženstvo, zabezpečíme vyučovanie záujemcov po vzájomnej dohode. 

9. PRESBYTERSTVO 
má 11 členov a jedného náhradného člena. V hodnotenom roku sa stretlo celkom 

štyrikrát. Zaoberali sme sa prípravou konventov, zabezpečovaním rekonštrukcie a 
modernizácie nájomných budov na Ul. 1. mája, zabezpečovaním drobných opráv a 
investícií v cirkevnom zbore a ostatnou agendou cirkevného zboru. Ďakujem sestre 
dozorkyni Janke Hesovej za obetavú spoluprácu pri vybavovaní rozsiahlej 
administratívnej agendy a právnych záležitostí CZ, pri príprave zasadnutí 
presbyterstiev 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, avšak ešte treba doplniť 
o 26.3. Tieňohra Pašie – návšteva a vystúpenie konfirmandov zo Slovenského 

Komlóša (Maďarsko) pod vedením brata farára Attilu Spišáka; 
o 4. – 6.5. účasť na konferencii EVS v Piešťanoch (autobus organizoval Tatranský 

seniorát); 
o 25. – 27.5. návšteva v Sarvaši a podpísanie dohody o vzájomnej spolupráci, na 

službách Božích kázal brat farár Libor Bednár; 
o 23.6. zborový deň; 
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o 15.9. vystúpenie zborového spevokolu ako súčasť spojeného ekumenického 
spevokolu v Drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku; 

o 16.9. účasť a pomoc na príprave Dňa VD ECAV v Aréne Poprad; 
o 21. – 25.11. návšteva zborového farára Pála Zahorecza zo Sarvaša; 
o 2.12. rozlúčka na službách Božích s bratom farárom Bednárom; 
o 31.12. zborový Silvester 

11. NEBEZPEČNÉ VPLYVY 
Ako dlhodobé symptómy zaznamenávame ľahostajnosť k duchovným veciam, 

nezáujem mnohých našich členov o život cirkevného zboru a konzumný spôsob 
života. 

12. PASTORÁLNA ČINNOSŤ 
Bola vykonávaná priebežne. Vďaka aktivitám SEŽ, ZbD a MoS bola bohatá. 

Navštívili sme jubilantov, nemocných a všetkých, ktorí o našu službu žiadali a nás 
prijali. 

13. EVANJELICKÁ TLAČ 

CZ odoberá tri evanjelické časopisy (Cirkevné listy, eVýchod a Cestou svetla). 
Už pätnásty rok pravidelne vychádza zborový list, v ktorom informujeme o 

živote v našom zbore. Zborový list popradských evanjelikov je aj vhodný 
vnútromisijný nástroj v našom zbore. 

Ďakujeme za všetky príspevky, postrehy, rady a spoluprácu. Ďakujem sestrám a 
bratom: Zuzane Hybenovej, Zuzane Valekovej, Michalovi Findrovi, Alene 
Chlebovcovej, Lukášovi Mlynárikovi za spoluprácu pri príprave ZL a všetkým 
prispievateľom. 

14. ZBOROVÝ ARCHÍV 
Je umiestnený vo farskom úrade. Časť archívu cirkevného zboru je uložená v 

depozite v Štátnom okresnom archíve v Poprade-Spišskej Sobote. 
Zborová knižnica je evidovaná v katalógu a priebežne sa doplňuje novými 

titulmi, o ktorých priebežne informujeme v zborovom časopise. 
15. EKUMÉNA 

V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sme boli účastníkmi spoločnej 
bohoslužby v rímsko-katolíckom kostole v Poprade – Veľkej. Tiež sme počas týždňa 
poslúžili v našej zborovej miestnosti modlitebnými stretnutiami. 

16. POČET ČLENOV V ZBORE 

CZ mal k 31.12.2018 1151 členov. 
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Ďakujem ešte:  
o bratovi farárovi Liborovi Bednárovi za dlhoročnú službu v našom zbore a prajem 

mu Božie požehnanie na novom mieste v CZ ECAV Bratislava-Dúbravka; 
o sestre Alene Chlebovcovej za vedenie účtovníctva a ostatných administratívnych a 

ďalších činností vo farskom úrade; 
všetkým vám, ktorí svojimi modlitbami, milodarmi a obetavou duchovnou i 
manuálnou prácou budujete náš cirkevný zbor. 
 

17. HOSPODÁRSKY ŽIVOT 

Správa o hospodárení CZ ECAV Poprad za rok 2018 
Odsúhlasená na zasadnutí zborového presbyterstva 5.2.2019. Presbyterstvo 

odporúča konventu Správu o hospodárení CZ ECAV Poprad za rok 2018 prijať. 
 

Pokladňa: Bežný účet v TaBa:

Počiatočný stav k 1.1.                       18,18 €                           2 897,71 € 

Príjmy                 8 750,00 €                        30 876,36 € 

Výdaje                  8 723,87 €                         32 462,23 € 
Konečný zostatok k 31.12.                       44,31 €                           1 311,84 €  

 

Nájomné:      31 781,36 € Opravy a investície :        14 914,32 € 

Ostatné fin. príjmy:      2 045,00 € Cestovné:          1 041,40 € 

Programové náklady:           950,66 € 

Daň z nehnuteľnosti:          3 514,07 € 

Vrát.pôžička:      14 000,00 € 

Príspevok vyšším COJ:           830,00 € 

Finančné výdaje ostatné:             135,65 € 

Spolu:    33 826,36 € Spolu:      35 386,10 € 

Priebežné položky:     5 800,00 € Priebežné položky:        5 800,00 € 

Príjmy celkom:   39 626,36 € Výdaj celkom:       41 186,10 € 

Špecifikácia príjmov: Špecifikácia výdajov:
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Správa o hospodárení Matkocirkvi CZ ECAV Poprad za rok 2018 
Odsúhlasená na zasadnutí zborového presbyterstva 5.2.2019. Presbyterstvo 

odporúča konventu túto Správu o hospodárení Matkocirkvi CZ Poprad za rok 2018 
schváliť. 

Pokladňa: Bežný účet v TaBa:

Počiatočný stav k 1.1.                 1 804,85 €                          6 228,10 € 

Príjmy                 31 178,53 €                        61 030,80 € 

Výdaje                32 002,12 €                       49 859,94 € 
Konečný zostatok k 31.12.                    981,26 €                        17 398,96 €  

 

Nájomné:     49 745,11 € Mzdy:        16 341,27 € 

Cirkevný príspevok:      6 583,50 € Daň zo mzdy:          2 891,81 € 

Milodary:      7 329,40 € Odvody do poisťovní:        9 606,24 € 

Ofery:       6 171,08 € Daň z príjmu PO rok 2017:          1 219,90 € 

Príjem z akcií:        2 618,31 € Opravy a investície :        7 659,60 € 

Dotácia v rámci CZ:     4 000,00 € Prevádzkové náklady:        13 762,29 € 

Cestovné výdavky:           566,09 € 

Cest. výdavky na služ. auto:         2 548,56 € 

Režijné výdavky:         1 554,84 € 

Programové náklady:          7 614,73 € 

Poistné nehnuteľnosti:               25,23 € 

Dotácie v rámci nášho CZ:         1 000,00 € 

Príspevok vyšším COJ:            762,96 € 

Povinné ofery:            270,00 € 

Finančné výdaje ostatné:             276,61 € 

Spolu:   76 447,40 € Spolu:      66 100,13 € 

Priebežné položky:      15 761,93 € Priebežné položky:        15 761,93 € 

Príjmy celkom:   92 209,33 € Výdaj celkom:      81 862,06 € 

Špecifikácia príjmov: Špecifikácia výdajov:
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Hospodárska správa CZ ECAV Poprad za rok 2018 
(Sumár hospodárenia matkocirkvi, dcérocirkvi Stráže, denník CZ) 
Odsúhlasená na zasadnutí zborového presbyterstva 5.2.2019. Presbyterstvo 

odporúča konventu Hospodársku správu CZ ECAV Poprad za rok 2018 schváliť. 
 

Pokladňa: Bežný účet v TaBa:

Počiatočný stav k 1.1.                 1 898,79 €                         12 762,77 € 

Príjmy                41 792,95 €                       104 479,17 € 

Výdaje                41 628,37 €                        85 799,79 € 
Konečný zostatok k 31.12.                 2 063,37 €                         31 442,15 €  

 

Nájomné:    83 703,48 € Mzdy:        16 341,27 € 

Cirkevný príspevok:       7 178,50 € Daň zo mzdy:          2 891,81 € 

Milodary:      8 129,40 € Odvody do poisťovní:        9 606,24 € 

Ofery:     6 640,50 € Daň z príjmu PO rok 2017:          1 472,43 € 

Dotácia v rámci CZ:      5 500,00 € Opravy a investície :       25 103,64 € 

Z predaja majetku:    10 395,00 € Prevádzková réžia:       14 795,24 € 

Príjem z kníh a akcií: 3 163,31 €      Ostaná réžia:         1 554,84 € 

Cestovné výdavky:         1 607,49 € 

Cest. výdavky na služ. auto:         2 548,56 € 

Daň z nehnuteľnosti:          3 635,21 € 

Programové náklady:        8 640,57 € 

Poistné nehnuteľnosti:               25,23 € 

Vrát.pôžička:      14 000,00 € 

Príspevok vyšším COJ:         1 592,96 € 

Milod.iným CZ a pov.ofery:            270,00 € 

Dotácie v rámci nášho CZ:         1 000,00 € 

Ostatné finančné výdaje:            780,74 € 

Spolu:  124 710,19 € Spolu:    105 866,23 € 

Priebežné položky:      21 561,93 € Priebežné položky:        21 561,93 € 

Príjmy celkom:   146 272,12 € Výdaj celkom:     127 428,16 € 

Špecifikácia príjmov: Špecifikácia výdajov:
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Návrh rozpočtu CZ ECAV Poprad na rok 2019 (Sumár: matkocirkev, dcérocirkev 
Stráže, celý cirkevný zbor) 

Návrh bol odsúhlasený na zasadnutí zborového presbyterstva 5.2.2019. 
Presbyterstvo odporúča konventu Návrh rozpočtu CZ ECAV Poprad na r. 2019 
prijať. 

Cirkevný príspevok:        7 300,00 € 
Mzdy a odmeny za prácu, 
daň a odvody:

     31 000,00 € 

Milodary:        7 000,00 € Réžia (údržba budov,...)      19 000,00 € 
Ofery:        6 700,00 € Cestovné výdavky:        3 000,00 € 
Príjmy zahrňované do
základu dane:

    78 000,00 € Opravy a investície:      31 000,00 € 

Programové náklady:       8 000,00 € 

Finančné náklady:        7 000,00 € 

Príjmy celkom:   99 000,00 € Výdavky celkom:   99 000,00 € 

Príjmy Výdavky

 
Rozpočet je postavený ako vyrovnaný, výdavky sú rovnaké ako príjmy. 
 

18. ZÁVER 
Rok 2018 priniesol do nášho zboru mnoho požehnanej služby na poli 

duchovnom i hospodárskom. Vykonali sme rekonštrukciu kotolne na Ulici 1. mája a 
mnohé ďalšie drobné opravy na našich budovách a kostoloch. V hodnotenom roku 
odišiel na nové pôsobisko bývalý zborový farár Libor Bednár, s ktorým som 
niekoľko rokov výborne spolupracoval. Ďakujem mu za všetku podporu a pomoc. 
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 CZ, hospodárskym výborom, revíznou komisiou a 
vedúcimi vnútromisijných aktivít v cirkevnom zbore vypracoval: 

Michal Findra, administrátor zboru 
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ZÁPISNICA 
z matkocirkevného výročného konventu Cirkevného zboru ECAV na 

Slovensku Poprad,  konaného 18. februára 2018 v Kostole Svätej Trojice v Poprade, 
pod predsedníctvom: zborového farára Mgr. Libora Bednára, PhD. 

Prítomní: 47 
1. Otvorenie 

Konvent otvoril a viedol zborový farár, ktorý na úvod privítal prítomných. Kedže 
zborová dozorkyňa Janka Hesová kvôli chorobe sa konventov nemohla 
zúčastniť, požiadala zborového farára, aby viedol konventy.  

Konanie oboch konventov, matkocirkevného aj celozborového, bolo riadne 
oznámené v chrámových oznamoch na službách Božích v nedeľu 11.2.2018 s tým, že 
matkocirkevný aj celozborový konvent sa budú konať 18.2.2018 bezprostredne po 
službách Božích, najprv matkocirkevný a hneď po ňom celozborový.  

Dňa 11.2.2018 prebehla anketa o tom, či sa konventy majú konať v kostole , alebo 
v zborovej miestnosti. Väčšinou hlasov bolo rozhodnuté, že konventy sa budú 
konať v kostole. 

Na úvod konventu sa brat zborový farár pomodlil.  
Brat zborový farár konštatoval, že podľa prezenčnej listiny je na konvente 

prítomných 47 konventuálov. 
Navrhol, aby každé hlasovanie o prerokovaných bodoch programu 

matkocirkevného aj zborového konventu, okrem voľby presbyterov, prebehlo 
aklamačným spôsobom, teda zdvihnutím ruky. Voľba presbyterov prebehne tajným 
spôsobom. O tomto návrhu bolo hlasované s výsledkom: 

za: 47 proti: 0 zdržal sa: 0 
Aklamačné hlasovanie na konventoch bolo jednomyseľne schválené. 
Brat zborový farár navrhol následovný program výročného matkocirkevného 

konventu, ktorý bol odsúhlasený na zasadnutí zborového presbyterstva 6.2.2018: 
1. Otvorenie, 
2. Zriadenie orgánov pre oba konventy, 

3. Schválenie zápisnice z minuloročného výročného matkocirkevného 
konventu konaného 26.2.2017, 

4. Správa o hospodárení Matkocirkvi CZ ECAV Poprad za rok 2017, 
5. Rôzne, 

6. Záver. 

K navrhnutému programu neboli vznesené žiadne pripomienky, návrhy na 
zmenu či doplnenie. 

Hlasovanie: za: 47 proti: 0 zdržal sa: 0 

Program matkocirkevného konventu bol jednomyseľne schválený. 
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2. Zriadenie orgánov konventov 

a) Za zapisovateľa bol navrhnutý: Štefan Jochman 

b) Za overovateľov zápisníc boli navrhnutí:  Miroslav Madáč a Michal Nikerle 
c) Do sčítacej komisie boli navrhnutí: Jiří Přibyl – predseda a Gizela. Nitschová, 

Vladimír Gallo 

Hlasovanie o voľbe zapisovateľa, overovateľov zápisníc a sčítacej komisie: 

za: 47 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 už týždeň pred konventami a v deň konania 
konventov boli k dispozícii v kostole, na farskom úrade, aby si ich mohli 
záujemcovia 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 26.2.2017 

K zápisnici z minuloročného matkocirkevného konventu konaného 26.2.2017 
neboli žiadne pripomienky, návrhy na zmenu či doplnenie. 

Uznesenie č. 1/MK 2018: 
Matkocirkevný konvent schvaľuje zápisnicu z minuloročného výročného 

matkocirkevného konventu konaného 26.2.2017. 
Hlasovanie: za: 47 proti: 0 zdržal sa: 0 
Zápisnica z minuloročného výročného matkocirkevného konventu bola 

jednomyseľne schválená. 
4. Správa o hospodárení Matkocirkvi CZ ECAV Poprad za rok 2017 

Hospodársky výbor pod vedením predsedníčky sestry Kvaššayovej vykonal 
2.2.2018 kontrolu účtovníctva a všetkých dokladov aj s prílohami za 
Matkocirkev, Cirkevný zbor Poprad a za Dcérocirkev Stráže. 

Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky. Všetky doklady obsahujú 
predpísané náležitosti, sú podpísané a sú schválené predsedníctvom zboru. Väčšie 
výdavky sú prerokované a schválené presbyterstvom. 

O výsledku kontroly sestra Kvaššayová informovala zborové presbyterstvo, 
ktoré správu o hospodárení prerokovalo na svojom zasadnutí 6.2. 2018 a odporúča 
konventu predloženú správu schváliť. 

K predloženej správe neboli konventuálmi vznesené žiadné otázky ani 
pripomienky. 
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Uznesenie č. 2/MK 2018: 
Matkocirkevný konvent prijíma a schvaľuje Správu o hospodárení Matkocirkvi 

CZ ECAV Poprad za rok 2017. 
Hlasovanie: za: 46 proti: 0 zdržal sa: 1 
Správa o hospodárení Matkocirkvi CZ ECAV Poprad za rok 2017 bola väčšinou 

hlasov schválená. 
5. Rôzne 

V tomto bode neboli predložené žiadne otázky, návrhy, pripomienky, 
odporúčania. 
6. Záver 

Zborový farár ukončil rokovanie matkocirkevného konventu. 
Zapísal: Ing. Štefan Jochman, zapisovateľ v.r. 
JUDr.  Janka Hesová,  zborová dozorkyňa v.r. 
Mgr.  Libor Bednár ,  PhD.,  zborový farár v.r. 
Ing . Miroslav Madáč,  overovateľ v.r. 
Michal Nikerle ,  overovateľ v.r.  

ZÁPISNICA 
z výročného konventu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Poprad, 

konaného 18. februára 2018 v Kostole Svätej Trojice v Poprade, pod 
predsedníctvom: zborového farára Mgr. Libora Bednára, PhD. 

Prítomní: 47 na začiatku konventu, v priebehu sa počet prítomných zvýšil na 48  
1. Otvorenie 

Bezprostredne po ukončení matkocirkevného konventu brat zborový farár 
otvoril celozborový výročný konvent a predložil návrh programu, ktorý bol 
odsúhlasený na zasadnutí zborového presbyterstva 6.2.2018: 

1. Otvorenie, 

2. Schválenie zápisnice z minuloročného výročného konventu, 

3. Kňazská správa za rok 2017, 
4. Hospodárska správa CZ ECAV Poprad za rok 2017, 

5. Návrh rozpočtu na rok 2018, 

6. Voľba presbyterov, 

7. Rôzne, 
8. Záver. 

K navrhnutému programu neboli vznesené žiadne pripomienky, návrhy na 
zmenu či doplnenie. 

Hlasovanie: za: 47 proti: 0 zdržal sa: 0 

Program celozborového konventu bol jednomyseľne schválený. 
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2. Schválenie zápisnice z minuloročného výročného konventu 

K zápisnici z minuloročného výročného konventu cirkevného zboru konaného 
26.2.2017 neboli žiadne pripomienky, návrhy na zmenu či doplnenie. 

V priebehu prerokovania tohto bodu sa počet prítomných konventuálov zvýšil 
na 48. 

Uznesenie č. 1/ZK 2018: 
Zborový konvent schvaľuje zápisnicu z výročného konventu cirkevného zboru 

konaného 26.2.2017. 
Hlasovanie: za: 48 proti: 0 zdržal sa: 0 

Zápisnica z minuloročného celozborového konventu bola jednomyseľne 
schválená. 

3. Kňazská správa za rok 2017 
Kňazská správa za rok 2017, vypracovaná bratom zborovým farárom, je doplnená 

správami o činnosti SEŽ a zborovej diakonie, MoS, SEM, Detskej besiedky. Kňazská 
správa bola spolu s ostatnými prerokovanými dokumentami konventuálom 
predložená vo forme prílohy Zborového listu.  

Sestra Rothová v mene niektorých bratov a sestier tlmočila požiadavku, aby 
v oznamoch v nedeľu pred konaním pohrebu sa oznamoval čas a miesto jeho 
konania. Ak úmrtie a pohreb je v týždni, oznámiť to vo vitríne pred kostolom. 

Brat zborový farár uviedol, že sa snaží pohreby oznamovať. Máme však veľa 
pohrebov evanjelikov, ktorí nie sú členmi nášho ani iného CZ, celé roky nechodili 
do žiadného kostola, pohreb im neodmietame, ale kedže nemali nijaké väzby na 
CZ, doteraz tieto pohreby neoznamoval v oznamoch. V budúcnosti bude 
oznamovať aj pohreby nečlenov CZ. 

Uznesenie č. 2/ZK 2018: 
Zborový konvent schvaľuje zápisnicu Kňazskú spávu za rok 2017. 
Hlasovanie: za: 47 proti: 0 zdržal sa: 1 

Kňazská správa za rok 2017 bola schválená. 

4. Hospodárska správa CZ ECAV Poprad za rok 2017 

Zborové presbyterstvo na zasadnutí 6.2.2018 hospodársku správu prerokovalo 
a odporúča ju konventu schváliť. 

K predloženej správe neboli vznesené otázky ani pripomienky. 
Uznesenie č. 3/ZK 2018: 
Zborový konvent prijíma a schvaľuje Hospodársku správu CZ ECAV Poprad za 

rok 2017. 
Hlasovanie: za: 47 proti: 0 zdržal sa: 1 

Správa o hospodárení za rok 2017 bola schválená. 

  



22 

5. Návrh rozpočtu na rok 2018 

Rozpočet je navrhnutý vyrovnaný - príjmy a výdavky sú naplánované v rovnakej 
výške. 

Zborové presbyterstvo na zasadnutí 6.2.2018 návrh rozpočtu na rok 2018 
prerokovalo a odporučilo ho predložiť konventu na schválenie. 

K predloženému návrhu rozpočtu neboli vznesené otázky, pripomienky 
ani návrhy na zmeny. 

Uznesenie č.4/ZK 2018: 
Zborový konvent schvaľuje rozpočet CZ ECAV v Poprade na rok 2018 podľa 

predloženého návrhu. 
Hlasovanie: za: 48 proti: 0 nehlasoval 0 
Rozpočet na rok 2018 bol jednomyseľne schválený. 

6. Voľba presbyterov 

Podľa cirkevnoprávnych predpisov sestre Helene Kotschovej, Zuzane Valekovej 
a bratovi Štefanovi Jochmanovi uplynula šesť ročná doba na výkon funkcie 
presbytera.  

Na minuloročnom konvente bol brat Jozef Dubašák zvolený za náhradného 
presbytera. Ako náhradný presbyter sa zúčastňoval zasadnutí presbyterstva, 
hlasovacie právo mal iba v prípade neúčasti niektorého presbytera. 

Sestra Kotschová vzhľadom na svoj vek prejavila vôľu nekandidovať na funkciu 
presbyterky na ďalšie volebné obdobie. Brat zborový farár sa poďakoval sestre 
Kotschovej za jej dlhoročnú obetavú prácu v presbyterstve, za ochotu pracovať pre 
cirkevný zbor. Sestra Kotschvá bude naďalej vykonávať funkciu pokladníka. 

Na uvoľnené miesto presbytera po sestre Kotschovej nastupuje náhradný 
presbyter brat Dubašák, ktorý sa stáva riadnym presbyterom, takže na konvente je 
potrebné zvoliť dvoch presbyterov. 

Brat Jochman a sestra Valeková súhlasia so svojou kandidatúrou na ďalšie 
volebné obdobie a v stanovenom termíne predložili čestné vyhlásenie ku 
kandidatúre na funkciu presbytera/ presbyterky. 

Zborové presbyterstvo na zasadnutí 6.2.2018 navrhlo celocirkevnému konventu 
za kandidátov na voľbu za presbyterov na ďalšie šesťročné volebné obdobie brata 
Štefana Jochmana a sestru Zuzanu Valekovú a odporúča konventu ich voľbu. 

Na voľné miesta v presbyterstve neboli v stanovenom termíne predložené 
žiadné iné kandidátúry členov cirkevného zboru. 

Voľba presbyterov prebehla tajným hlasovaním. Brat zborový farár poučil 
konventuálov o správnej úprave hlasovacieho lístka – je potrebné zakrúžkovať číslo 
kandidáta, ktorému dávame svoj hlas. Hlasovacie lístky členovia volebnej komisie 
zbierali do hlasovacej schránky. 
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Oznámenie výsledku volieb 

Predseda sčítacej komisie, brat Přibyl, oznámil výsledky volieb za presbytera: 
Počet vydaných volebných lístkov:  48 
Počet odovzdaných volebných lístkov:  48 
Počet odovzdaných platných volebných lístkov: 47 
Voľba za presbytera – kandidát Ing. Štefan Jochman 
Hlasy za:46  Hlasy proti:1  

Voľba za presbytera – kandidát Mgr. Zuzana Valeková 

Hlasy za:46  Hlasy proti: 1  

Kedže na zvolenie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných 
konventuálov, brat Jochman a sestra Valeková boli zvolení za riadnych presbyterov 
cirkevného zboru na funkčné obdobie šesť rokov. Brat zborový farár zablahoželal 
sestre Valekovej a bratovi Jochmanovi k opätovnému zvoleniu. 

Brat zborový farár vyzval konventuálov, aby navrhli vhodných kandidátov na 
náhradného presbytera. 

Sestra Chlebovcová navrhla brata Bohatu, ktorý ochotne pomáhal s projektami 
plynofikácie a rekonštrukcie kotolne v budove na ul. 1. mája č. 2015/5. Brat zborový 
farár bude hovoriť o kandidatúre s bratom Bohatom a v prípade jeho súhlasu na 
najbližšom konvente môže prebehnúť voľba náhradného presbytera. 
7. Rôzne 

Brat zborový farár sa poďakoval sestre dozorkyni Janke Hesovej za podporu pri 
vybavovaní značnej časti agendy týkajúcej sa majetkových záležitostí zboru na 
úradoch, za prípravu a vedenie zasadnutí presbyterstva.  

Poďakoval sa za spoluprácu bratovi farárovi Findrovi a celej jeho rodine, 
presbyterom a presbyterkám, sestrám kurátorkam, bratovi kostolníkovi 
Sendeckému a všetkým ostatným, od ktorých cíti podporu a niekedy aj kritický 
hlas.  

Sestra Barillová dala podnet, aby brat Dubašák zorganizoval nejaké športové 
podujatia. 

Brat zborový farár uviedol, že v minulosti na podnet sestry Chlebovcovej sa 
uskutočnili turistické akcie, ale nebol veľký záujem. 

Brat farár Findra informoval, že v máji a septembri sa uskutoční seniorátny 
turistický výlet, možno aj pingpongový turnaj u nás v Poprade. 

Brat Nikerle nastolil tému pitia z jedného kalicha pri Večeri Pánovej, hlavne 
v chrípkovom období, či by sme nemohli pouvažovať o zmene. 

Brat zborový farár odpovedal, že je to citlivá téma, ktorá môže rozdeľovať zbor. 
V luteránskych cirkvách v Amerike pomáhajú dvaja presbyteri – jeden má na tácke 
chlieb, druhý v malých plastových pohárikoch víno. Veriaci si sami berú chlieb 
a víno.  
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Tiež má túžbu, aby Večera Pánova bola súčasťou služieb Božích. Terajšia prax, 
keď máme Večeru Pánovú po službách Božích a veľa veriacich odchádza, nie je 
správna a je nedôstojná.  

Večeru Pánovu máme vždy v 2. nedeľu v mesiaci, môžeme jeden mesiac mať 
Večeru Pánovu v rámci a ďalší po službách Božích. Môžeme k spôsobu 
prisluhovania Večere Pánovej urobiť anketu a diskutovať, pripraviť článok do 
Zborového listu, odskúšať, čo sa osvedčí. 

Sestra Valeková podporila myšlienku, aby Večera Pánova bola súčasťou služieb 
Božích, tak sa prisluhovala v dobe Luthera.  

Aj ona v minulosti mala ako zdravotníčka výhrady k pitiu z jedného kalicha, ale 
teraz zastáva názor, aby sa v tom pokračovalo doterajším spôsobom. 
8. Záver 

Brat zborový farár sa poďakoval za aktívnu účasť, za požehnanie, ktorého sa 
nám dostalo pri konaní konventov a ukončil 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. 
Mgr.  Libor Bednár ,  PhD.,  zborový farár v.r. 
Ing . Miroslav Madáč,  overovateľ v.r. 
Michal Nikerle ,  overovateľ v.r.  
 


