
Udalosti a podujatia v r. 2015 
 
Január 
4.1. – Benefičný koncert na podporu Evanjelickej zborovej diakonie (Ján V. Michalko, organ) 
9.1. – Riadiaci výbor diakonie sa dozvedá, že Mesto nám nepredá pozemok na Krčméryho  
          ulici 
       - novoročné stretnutie minulých i súčasných členov Nitrianskeho evanjelického    
         spevokolu 
14.1. – cirkevníci na pohrebe farára Vladimíra Šoltésa v Bardejove 
20.2. – Večer Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov na Klokočine 
22.1. – večer Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov u nás 
24.1. – br. zbor dozorca Ján Huba a sen. dozorca Vlastimil Synak na konferencii zbor.  
            dozorcov v Bratislave 
26.1. – odzdobovanie vianočného stromčeka 
         - Riadiaci výbor diakonie pripravil rozpočet diakonie na r. 2015 
27.1. – Hospodársky výbor pripravil rozpočet cirk. zboru na r. 2015 
28.1. – výročné zasadnutie zborového presbyterstva, 1. časť  
 
Február 
1.2. -  výročná správa farára je v kostole a na webe  
2.2. – Soc. odbor MsÚ začína kontrolu hospodárenia diakonie 
6.2. – ekumenické stretnutie mládeže u nás 
8.2. – farár s manželkou hosťami stretnutia žien v Diakovciach 
9.2. – začiatok kampane na získanie podielu z dane pre OZ Pavla Valáška 
10.2. – predsedníctvo zboru, rokovanie na MsÚ o ponuke pozemkov 
11.2. – revízia účtovníctva 
12.2. - výročné zasadnutie zborového presbyterstva, 2. časť 
14.2. - telemost medzi mužmi z Naperville a Nitry 
15.2. – výročný konvent za r. 2014 
         - veľké stretnutie manželských párov k Národnému týždňu manželstva  
20.2. – ekumenické stretnutie mládeže na Klokočine 
25.2. – začiatok opravy kúrenia v kaplánskom byte 
 
Marec 
6.3. - predsedníctvo zboru, rokovanie na MsÚ o ponuke pozemkov 
19.3. – farár sa stáva administrátorom Zlatých Moraviec 
26.3. – farár reční na mestskej pietnej spomienke pri 70. výr. bombardovania Nitry  
28.3. – delegáti zboru na seniorálnom konvente v Malom Záluží 
31.3. – obhliadka vytipovaných pozemkov, predsedníctvo zboru a architekt Juraj Císar 
 
Apríl 
1.4. - obhliadka vytipovaných pozemkov, predsedníctvo zboru a architekt Juraj Císar 
3.4. – mládežnícky Veľký piatok 
8.4. -  obhliadka vytipovaných pozemkov, predsedníctvo zboru a architekt Juraj Císar 
12.4. – pokus o vlúpanie sa na farský úrad 
15.4. – Valné zhromaždenie Spoločensti M. R. Štefánika u nás 
19.4. – Sl. Božie s piesňami mládeže, obed a poobedie pre mládež 
21.4. – školenie pre pracovníkov diakonie 
23.4. – ukončenie kontroly hospodárenia diakonie Soc. odborom MsÚ 
28.4. – kandidačné zasadnutie presbyterstva na voľbu zborového dozorcu, príprava volieb  



            presbyterov 
 
Máj 
3.5. – Účasť Nitrianskeho evanjelického spevokolu na festivale spevokolov DNS  
          v Bátovciach 
        - druhý koncert festivalu Ars Organi v našom kostole  
5.5. – predsedníctvo zboru, realitná kancelária, rokovanie o ponuke pozemkov 
6.5. – predsedníctvo zboru na VÚC, rokovanie o ponuke pozemkov 
9.5. - porada prípravného tímu mládeže pred Konfitáborom 
15. – 17.5. – Konfitábor v Jabloňovciach 
17.5. – voľba zborového dozorcu a dvoch členov presbyterstva  
         – ženy na seniorálnom stretnutí Spoločenstva žien v Pribete 

-  štvrtý koncert festivalu Ars Organi v našom kostole 
24.5. – Svätodušná nedeľa, 15. výročie posvätenia kostola 
         - stretnutie rodičov konfirmandov 
25.5. – spomienka na Juraja Pecku a Andreja Orbana na cintoríne 
26.5. – Riadiaci výbor diakonie na zasadnutí Mestskej rady 
         - spomienka na Slavomíra Revaya na cintoríne 
29.5. – Noc kostolov, program v našom kostole 
31.5. – delegácia zboru na inštalácii Evy Germanovej v Spišskej Belej 
 
Jún 
1.6. – ponuka pozemku, rokovanie predsedníctva zboru 
2.6. – ponuka pozemku, rokovanie predsedníctva zboru 
4.6. – skúška konfirmandov 
7.6. – slávnostná konfirmácia 
       - Veselé popoludnie pre deti 
8.6. – naši bratia brigádujú v Jabloňovciach 
10.6. - revízia účtovníctva OZ Pavla Valáška 
11.6. – Riadiaci výbor diakonie na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
         - ponuka pozemku, rokovanie predsedníctva zboru 
12.-16.6. – oprava strešných odtokov v spoločenskej miestnosti     
13.6. – výlet rodín na Ranč sv. Františka v Horných Hámroch 
14.6. – Sl. Božie pre najstarších s Več. Pánovou a posedením 
15.6. - ponuka pozemku, rokovanie predsedníctva zboru 
17.6. - ponuka pozemku, rokovanie predsedníctva zboru 
         - zasadnutie Výboru OZ Pavla Valáška 
18.6. – Členská schôdza OZ Pavla Valáška 
21.6. – spomienka na Zuzanu Karlikovú na cintoríne  
         – spevokol a cirkevníci na spomienkovom zhromaždení na emer. biskupa Jána Antala  
            v Rastislaviciach 
27.6. – chlapci na športovom stretnutí mládeže Bratislav. seniorátu 
28.6. – Sl. Božie, pamiatka majstra Jána Husa, slávnostný úvod zborového dozorcu Jána  
            Hubu a presbyterov Ivana Kühna a Rastislava Vachu 
29.6. – ponuka pozemku, rokovanie predsedníctva zboru  
 
Júl 
1.7. – ponuka pozemku, rokovanie predsedníctva zboru 
2.7. - ponuka pozemku, rokovanie predsedníctva zboru 
5.7. – Sl. Božie, Pamiatka Cyrila a Metoda 



       - cirkevníci na Sl. Božích na hrade Branč 
6. – 11.7. – Letný tábor detí na Ostrom Grúni 
12. – 18.7. – Letný tábor mládeže v Janoškovom dome 
24.7. - ponuka pozemku, rokovanie zástupcov zboru 
         - ponuka pozemkov, rokovanie predsedníctva zboru s arch. Jurajom Císarom 
27.7. – Sl. Božie vykonala Janka Juššíková 
 
August 
2.8. – Sl. Božie vykonal Peter Paluga 
9.8. – Sl. Božie, Kajúca nedeľa 
       - mimoriadne presbyterstvo, rozhodnutie o predaji pozemku v Čakajovciach 
10.8. - ponuka pozemku, rokovanie predsedníctva zboru 
12.8. - ponuka pozemku, rokovanie predsedníctva zboru 
24.8. – predsedníctvo zboru, prvá obhliadka pozemku na Bulharskej 
26.8. – predsedníctvo zboru, rokovanie u hlavnej architektky mesta 
27.8. – predsedníctvo zboru a p. architekt Císar na Bulharskej 
         - začiatok sezóny nácvikov Nitrianskeho evanjelického spevokolu 
 
September 
2.9. – zástupcovia zboru, prvé rokovanie s real. kanceláriou o predaji pozemku na Bulharskej 
3.9. - ponuka pozemku, rokovanie predsedníctva zboru 
       - rokovanie predsedníctva zboru s arch. Jurajom Císarom 
5.9. – cirkevníci na Seniorálnom dni v Jabloňovciach 
5. – 7.9 - návšteva piatich hostí z Naperville a Gene Ryana 
6.9. – Sl. Božie na začiatku školského roku, požehnanie detí, úvod dobrovoľných  
          pracovníkov, pozdravy hostí 
       - zborový večer s hosťami z Naperville 
8.9. – zborové presbyterstvo, spoločná obhliadka pozemkov 
9.9. – operácia br. zborového dozorcu Ján Huba 
       - hlavná architektka, rokovanie, obhliadka pozemkov 
10.9. – zborové presbyterstvo prijalo uznesenie o konaní konventu o kúpe pozemku na  
            Bulharskej, kúpu odporúča 
11.9. – Kostolfest, spomínanie na leto, prenocovanie mládeže v kostole 
18.9. – zápis konfirmandov 
19.9. – dievčenské poobedie v kostole 
27.9. – Sl. Božie, Poďakovanie za úrody 
         - mimoriadny konvent – rozhodnutie o kúpe pozemku na Bulharskej 
         - Tekviciáda 
28.9. – mimoriadne presbyterstvo, návrh kúpno-predajnej zmluvy na kúpu pozemku na   
            Bulharskej 
29.9. – predsedníctvo zboru, rokovanie o návrhu kúpnej zmluvy s notárkou 
 
Október 
1.10. - predsedníctvo zboru, rokovanie o návrhu kúpnej zmluvy s notárkou 
         - predsedníctvo zboru hosťami v diskusii „Odluka s Havranom“ 
2.-4.10. – víkendovka mládeže v Jabloňovciach 
14.10. – „70“ br. kurátora Pavla Líšku, posedenie spevokolu a presbyterstva 
17.-18.10. – Jesenný zájazd Spoločenstva žien do Novohradu a Malohontu 
18.10. – Sl. Božie vykonal Samuel Velebír 
21.10. – MsÚ, pozemok na Bulharskej, rokovanie predsedníctva zboru 



22.10. – cirkevníci na programe „Vzlietli orli vysoko“ v synagóge 
24.10. - sobota pre konfirmandov 
25.10. – Sl. Božie, pamiatka Ľ. Štúra, potom pietna spomienka pri jeho pomníku 
26.10. – pracovníci Evanjelickej diakonie Bratislava u nás, pracovné rokovanie 
           - mimoriadne presbyterstvo, kúpna zmluva pozemok na Bulharskej 
31.10. – Sl. Božie, Pamiatka reformácie 
 
November 
1.11. – Sl. Božie, Pamiatka zosnulých 
         - delegácia zboru na slávnosti vo farnosti sv. Gorazda 
2.11. – rokovanie predsedníctva zboru s realitnou kanceláriou 
4.11. – rokovanie predsedníctva zboru s notárom 
7.11. – Nitr. evanjelický spevokol na prehliadke spevokolov vo Zvolene 
8.11. – Šarkaniáda 
14.11. – mládež a dorast na seniorálnom stretnutí v Hronovciach 
15.11. – Sl. Božie, spomienka na dirigentku a presbyterku Katinu Kühnovú 
16.11. – spomienka na Katinu Kühnovú a zosnulých spevokolistov na cintoríne 
18.11. – Valné zhromaždenie Spoločnosti M. R. Štefánika v našom kostole 
20.11. – rokovanie s vlastníkmi pozemku na Bulharskej u notára 
21.11. – naši presbyteri na Konferencii presbyterov DNS v Iži 
23.11. – podpis zmluvy o budúcej zmluve na kúpu pozemku na Bulharskej 
28.11. – školenie pokladníkov a účtovníkov zborov DNS u nás 
29.11. - Sl. Božie pre najstarších s Več. Pánovou a posedením 
 
December 
2.12. – vianočné posedenie pracovníkov diakonie 
         - posedenie pri kapustnici pre presbyterov 
         - posedenie pri kapustnici pre vysokoškolákov 
5.12. – mládežnícka sobota 
7.12 – začiatok búrania stavieb na pozemku na Bulharskej 
8.12. – predsedníctvo zboru u predsedu NSK Milana Belicu 
8.-9.12. - stretnutia vysokoškolákov pri výrobe vianočných pohľadníc 
9.12. – benefičný koncert pre Zväz zdravotne postihnutých NSK v našom kostole 
10.12. – rokovanie s predstaviteľmi Evanjelickej diakonie Bratislava  
12.12. – koncert na počet Johanna S. Bacha a Alberta Schweitzera s pohostením účastníkov 
13.12. - Sl. Božie s piesňami mládeže, obed a poobedie pre mládež 
15.12. – podpis zmluvy na predaj pozemkov v Čakajovciach 
18.12. – vianočná mládež 
19.12. – Adventné popoludnie pre deti 
22.12. – spoločné ozdobovanie vianočného stromčeka a príprava balíčkov pre deti 
23.12. – generálna skúška programu detí 
           - návšteva a program mládeže v Azylovom dome na Krčméryho ulici 
31.12. – mládežnícky Silvester u rodiny Zmekovej 
 
Buď vďaka a chvála Pánu Bohu! 
 
 
 
 
 



 
 


