Udalosti a podujatia v r. 2016
Január
7.1. – vykonanie inventúry hnuteľného majetku
8.1. – novoročná porada vedúcich detskej besiedky a dorastu
10.1. – mimoriadny konvent, schválenie predajov pozemkov v Čakajovciach
– benefičný koncert na podporu Evanjelickej zborovej diakonie Nitra (Marek Štrbák,
organ)
16.1. – vykonanie inventúry v predajni literatúry
19.1. – Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, večer na Klokočine
20.1. – Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, večer v našom kostole
21.1. – vykonanie revízie účtovníctva za r. 2015
– stretnutie presbyterov s predstaviteľmi Evanjelickej diakonie Bratislava, príprava
stavby penziónu
22.1. – podpísanie kúpno-predajnej zmluvy na pozemok na Bulharskej ulici
24.1. – Sl. Božie, spomienka na farára Pavla Valáška pri 100. výročí narodenia a na kaplána
Vladimíra Šoltésa, pri 1. výročí úmrtia
25.1. – riadiaci výbor diakonie, príprava rozpočtu diakonie na r. 2016
26.1. – hospodársky výbor, príprava rozpočtu cirkevného zboru na r. 2016
27.1. – začiatok kampane na získanie podielu z dane pre OZ Pavla Valáška
28.1. – výročné zasadnutie presbyterstva za r. 2015
– farár dostáva ocenenie Nitrianskej komunitnej nadácie „Dobrovoľník roka“
31.1. – Sl. Božie, zverejnenie mien kandidátov na voľby zborových presbyterov
– zverejnenie výročnej správy farára za r. 2015
Február
2.2. – rokovanie zbor. dozorcu a riaditeľa diakonie na VÚC, príprava stavby penziónu
3.2. – platba za pozemok na Bulharskej ulici
4.2. – mimoriadne presbyterstvo, príprava stavby penziónu
7.2. – výročný konvent za r. 2015, voľba šiestich členov presbyterstva, výber konzultanta na
čerpanie eurofondov
12.2. – zbor. dozorca, farár, architekt Juraj Císar – príprava projektu penziónu
14.2. – v Evanj. posli rozhovor s Robertom Otottom, inzerát OZ Pavla Valáška
15.2. – novoročné stretnutie bývalých i súčasných členov spevokolu
18.2. – porada riadiaceho výboru diakonie, príprava stavby penziónu
21.2. – Sl. Božie, privítanie amerického manž. páru – Janett Watrous a Boba Kochenbergera,
krúžok anglickej konverzácie okolo Janett
– v Evanj. posli rozhovor s Milanom Slezákom a Gizelou Rožkovou o diakonii, inzerát
OZ Pavla Valáška
Marec
6.3. – v Evanj. posli článok Janky Nôžkovej o práci vysokoškolákmi, inzerát OZ Pavla
Valáška
10.3. – geodetické práce na pozemku na Bulharskej ul.
12.3. – Noc v kostole pre dorastencov
14.-16.3. – predsedníctvo zboru a architekt na návšteve v Kirchheim unter Teck, príprava
stavby penziónu
21.-13.3. – pôstny modlitebný týždeň
25.3. – mládežnícky Veľký piatok
– farár hosťom v Nočnej pyramíde

Apríl
2.4. – delegáti cirkevného zboru na seniorálnom konvente v Pribete
3.4. – návšteva gen. biskupa Miloša Klátika na Sl. Božích, pozdrav zhromaždeniu
6.4. – prezentácia skúseností s penziónmi v Nemecku na stretnutí mužov
7.4. – prezentácia skúseností s penziónmi v Nemecku na stretnutí žien
10.-14.4. – Evanjelizácia ProChrist 2016 z Ružomberku v našom kostole, farár rečníkom
druhého večera
14.4. – stretnutie zbor. dozorcu, architekta a firmy MP Profit, príprava stavby penziónu
16.4. – dorast a mládež na stretnutí v Hontianskej Vrbici
17.4. – Sl. Božie s piesňami mládeže, obedom a poobedím pre mládež, pozdrav farára Maroša
Šefranku na Sl. Božích
19.4. – večera všetkých členov skupinky anglickej konverzácie s Janett a Bobom
24.4. – spevokol na seniorálnej prehliadke v Nesvadoch
– Sl. Božie, rozlúčka s Janett Watrous
26.4. – zbor. dozorca, farár a architekt, prvý návrh projektu penziónu
27.4. – brigáda, umývanie okien na kostole
29.4. – 1.5. – Konfitábor v Jabloňovciach
Máj
1.5. – mimoriadny konvent: voľba zástupcu zbor. dozorcu, novelizácia štatútu cirkevného
zboru, pôžička Zlatým Moravciam
2.5. - 3.6. – výpomoc Adama Zmeku v diakonii a na farskom úrade
3. - 4.5. – brigády, umývanie okien na kostole
4.5. – krsty a konfirmácie skupiny dospelých
5.5. – natáčanie dokumentu „Necelebrity“ so zbor. dozorcom Jánom Hubom v kostole
6.5. – ladenie organu
8.5. – stretnutie rodičov konfirmandov
– koncert Ars Organi Nitra 2016 u nás (Ursula Philipi)
11.5. – Noc literatúry, miesto pre čítanie aj s našom kostole, pod napervillským krížom
15.5. – Svätodušná nedeľa, 16. výročie posvätenia kostola, poďakovanie bývalým
presbyterom Viere Lisej a Vladislavovi Horvátovi, slávnostný úvod novozvolených
presbyterov Jána Beňucha a Pavla Otepku a zástupcu zbor. dozorcu Tibora Mesároša
18.5. – Valné zhromaždenie Spoločnosti M. R. Štefánika v našom kostole (prednáška
Ferdinand Vrábel)
19.5. – skúška konfirmandov
20.5. – posledné stretnutie konfirmandov, spoločná zmrzlina s vedúcimi dorastu
21.-25.5. – výmena obkladačiek na toaletách v kostole
22.5. – slávnostná konfirmácia
– koncert Ars Organi Nitra 2016 u nás (Ján V. Michalko a Juraj Bartoš)
29.5. – naše ženy na seniorálnom stretnutí v Leviciach
– Veselé popoludnie pre deti
Jún
4.6 – guláš pre presbyterov u rodiny Lisých
5.6. – Sl. Božie, blahoželanie Elene Líškovej k „70“
– Sl. Božie pre najstarších s posedením
6.6. – Zuberec, obhliadka miesta na letné tábory
9.6. – príchod 51 a 8 hostí z Naperville
– zborový večer s hosťami z Naperville, večera v kostole
10.6. – program pre hostí z Naperville v Nitre a okolí
– Noc kostolov – koncert mládežníckeho speváckeho súboru Eagles Wings a bábkové
divadielko Hearts in Puppetry

11.6. – odchod 51-člennej skupiny, program pre ostatných v meste, návšteva pozemku na
Bulharskej s architektom, spoločná večera na fare
12.6. – 8 hostí z Naperville na Sl. Božích, pozdravy
– odchod 8-člennej skupiny do Martina
15.6. – revízia účtovníctva OZ Pavla Valáška
16.6. – prezentácia projektu penziónu presbyterom
17.6. – zasadnutie Výboru OZ Pavla Valáška
23.6. – členská schôdza OZ Pavla Valáška
26.6. – po Sl. Božích veniec na hrob Zuzany Karlikovej
Júl
4.-9.7. – Letný tábor detí Zuberec 2016
5.7. – cirkevníci na Dištriktuálnom dni na hrade Branč
6.-9.7. – cirkevníci na V. evanjelických cirkevných dňoch v Békešskej Čabe
9.-16.7. – Letný tábor detí Zuberec 2016
25.7. – odovzdanie projektu na územné konanie
29.7. – povolenia na pripojenie pozemku/objektu na Bulharskej na odber plynu, elektriny,
vody
August
10.8. – geologický prieskum pozemku na Bulharskej ulici
12.8. – predsedníctvo zboru, architekt a inžinierska činnosť, porada
24.8. – predsedníctvo zboru, architekt a inžinierska činnosť, porada
30.8. – veľké upratovanie miestnosti pre detskú besiedku
September
9.9. – Kostolfest, spomínanie na prázdniny a prenocovanie mládežníkov v kostole
10.9. – cirkevníci na Seniorálnom dni v Jabloňovciach
11.9. – úvod školského roku, požehnanie detí, vyslanie dobrovoľných pracovníkov v misii do
služby, blahoželanie Milanovi Halákovi k „80“
14.9. – farár, architekt, odbor životného prostredia, pozemok na Bulharskej
20.9. – vyúčtovanie dotácie na festival Ars Organi 2016 Nitra
– večierok Spoločenstva žien s Beatrice Hauser z Misie na Níle
23.9. – zápis konfirmandov
25.9. – Sl. Božie - Poďakovanie za úrody zeme, zbierka sestier vincentiek pre hladujúcich
– Tekviciáda
– cirkevníci v Leviciach na spomienkovom večeri venovanom Darine Bancíkovej
Október
4.10. – farár v diskusnej relácii Večera s Havranom
6.10. – prvý Klubík, stretnutie mamičiek a detí do troch rokov
7.-9.10. – víkendovka mládeže v Jabloňovciach
15.-16.9. – Jesenný zájazd cirkevníkov do Šariša
25.10. – zavesenie zástav k Reformačnému roku v kostole
29.10. – príchod 8 hostí z Kirchheim unter Teck
30.10. – otvorenie Reformačného roku, kázala dekanka Renate Kath, program pre hostí v
meste
31.10. – Sl. Božie – Pamiatka reformácie
November
2.11. – odchod hostí z Kirchheim unter Teck
6.11. – Sl. Božie – Pamiatka zosnulých, blahoželanie Viliamovi Novotnému k „90“

9.11. –Valné zhromaždenie Spoločnosti M. R. Štefánika (prednáška Svetozár Naďovič)
12.11. – konferencia presbyterov cirkevných zborov DNS v Nitre
13.11. – po Sl. Božích veniec k pamätníku Karola Kuznámyho, spomienka na biskupa Jura
Janošku pri 160. výročí narodenia
– Šarkaniáda
19.11. – inštalácia Ľuboša Vontorčíka v Hlohovci
– dorast a mládež na seniorálnom stretnutí vo Farnej
20.11. – slávnostný večer „Hospodin jest síla má, všecka obrana má“, k 380. výročiu prvého
vydania Cithary sanctorum Juraja Tranovského
25.-26.11. – festival speváckych zborov regiónu „Cantate“ v našom kostole
27.11. – Sl. Božie pre najstarších s posedením
29.11. – vysokoškoláci, výroba vianočných pohľadníc
December
1.12. – kapustnica pre presbyterov
3.12. – Večera Pánova pre farárov DNS a ich rodiny v našom kostole
6.12. – vianočné stretnutie vysokoškolákov
7.12. – benefičný koncert pre Zväz zdravotne postihnutých Nitr. samosprávneho kraja
v našom kostole
10.12. – sobota pre dorast
11.12. – Sl. Božie s piesňami mládeže, obedom a poobedím pre mládež
– adventný koncert (Martin Bako, organ) a pohostenie pre účastníkov koncertu
v kostole
14.12. – predvianočné posedenie pracovníkov diakonie
15.12. – územné konanie na Mestskom úrade, stavba penziónu
16.12. – vianočné stretnutie mládeže
17.12. – Adventné popoludnie pre deti
22.12. – spoločné ozdobovanie vianočného stromčeka a príprava balíčkov pre deti
23.12. – generálna skúška štedrovečerného programu detí
31.12. – mládežnícky Silvester na fare

