Posolstvo zborového presbyterstva členom nitrianskeho CZ a čitateľom nášho portálu
Evanjelický Posol spod Tatier (EPST) zverejnil v ostatnom období dva príspevky br. Bohumila
Kubisa, ktorý dlhodobo žije v Nitre, avšak cirkevný príspevok si platí až od roku 2005 a na
Službách Božích býva prítomný iba sporadicky.
V týchto príspevkoch uverejňuje informácie o našom cirkevnom zbore a našom br. farárovi Eľkovi.
Jednoznačne z nich vyplýva, že br. Kubis nemá dostatočné informácie o činnosti a fungovaní
nitrianskeho cirkevného zboru. Napriek tomu zverejňuje svoje domnienky, čím čitateľov zavádza
a vrhá tým zlé svetlo na náš cirkevný zbor. Na poctivú, horlivú a obetavú prácu širokého kolektívu
funkcionárov a dobrovoľníkov i na modlitebnú podporu našich spoločných snažení všetkými našimi
cirkevníkmi a sympatizantmi.
Z oznamov, ktoré na Službách Božích zaznievajú, by br. Kubis musel napríklad vedieť, že br. farár
Eľko informuje o všetkých zborových, mimo zborových či celo cirkevných podujatiach. Na všetky
spoločne cestujeme a túto službu ponúkame i našim susedom. Prihlásiť sa dá jednoduchým
zapísaním sa do listín so zoznamom záujemcov. Prihlásení majú zabezpečenú dopravu. Presne takto
sme boli aj na VI. evanjelických cirkevných dňoch v júni t. r. vo Zvolene k čomu sa, žiaľ, br. Kubis
na stránkach EPST vyjadril úplne zavádzajúco. Dovoľujeme si konštatovať, že okrem ciest nášho
spevokolu, ktorého bol donedávna členom, sa br. Kubis zúčastnil iba jedinej našej spoločnej cesty
na mimo zborové podujatia.
Z vystúpenia br. Kubisa na výročnom zborovom konvente vo februári 2017 vyplynulo, že doposiaľ
nezaregistroval dlhoročnú existenciu Občianskeho združenia Pavla Valáška pri našom cirkevnom
zbore a pravidelné informácie o jeho činnosti. Nerozlišuje výdavky občianskeho združenia (ktoré je
subjektom so samostatným účtovníctvom, vlastnými správnymi a revíznymi orgánmi, ktoré naplno
fungujú) od výdavkov nášho cirkevného zboru.
Následne na uvedenom zborovom konvente netradične - sám seba - navrhol za člena revíznej
komisie. Keďže si ctíme demokraciu a nemáme čo skrývať, jeho „samonávrh“ sme akceptovali a za
člena revíznej komisie bol konventom zvolený. Na konvente vystúpil s tvrdením, že správa
o hospodárení cirkevného zboru je málo podrobná. To, že po jeho vystúpení zavládlo „ticho
a rozpaky“ (ako píše v EPST), je iba subjektívny pocit br. Kubisa. Paradoxné skôr bolo, že
niekoľko rečníkov vystúpilo s požiadavkou presne opačného charakteru, ktorá bola už dlhšie
diskutovaná v presbyterstve - aby správa o hospodárení bola oveľa stručnejšia. O tom, akú
štruktúru dlhodobo mali naše správy o hospodárení, či boli málo podrobné, sa môžete presvedčiť
v celom rade výročných správ, už roky verejne dostupných na našej stránke www.ecavnr.sk. Správy
vždy vykazovali omnoho viac údajov, ako je predpísané cirkvou schválenými rozpočtovými
a účtovnými výkazmi.
Na uvedenom konvente sa br. Kubis domáhal, aby mohol svoj vlastný návrh, ako by mala vyzerať
správa o hospodárení cirkevného zboru, predniesť na Hospodárskom výbore. Aj tento návrh sme
akceptovali, bol konventom schválený, bez toho, aby sme sa ho snažili prehliadnuť. Hospodársky
výbor zvykne zasadať v januári kalendárneho roku. Zasadnutia tohto výboru sa v januári 2018 br.
Kubis zúčastnil. Prečítal na ňom svoje vyhlásenie, ktoré spomína v EPST. Členovia hospodárskeho
výboru ten okamih pokladali za veľmi férovú chvíľu vysvetlenia si vecí. Skončila na jeho strane
slzami dojatia, potom spoločnou modlitbou, bratským podaním si rúk a žehnaním br. Kubisovi,
ktorý práve prežíval ochorenie.

Je jasné, že br. Kubis má svoj vlastný názor predovšetkým na záležitosti, ktoré sa týkajú celej našej
cirkvi, ako je fungovanie spoločnosti Reformata či voľby generálneho predsedníctva ECAV.
Prejavuje ho spôsobom, ktorý on uznal za vhodný: Prestal navštevovať Služby Božie, spevokol,
spoločenstvo mužov, píše do EPST. To ale, s čím nemôžeme súhlasiť je, že jeho vyjadrenia
naznačujú, že v zbore, z ktorého pochádza kandidát na generálneho biskupa, nie je všetko
v poriadku a on sa musí prácne domáhať transparentnosti. Takýto pocit ochrancu cirkvi pred
neporiadkom je trúfalý u človeka, ktorý celý svoj aktívny život prežil mimo cirkvi a nebol s nami
ani v najťažších chvíľach - počas výstavby kostola. Pred niekoľkými rokmi sme potrebovali
pokladníka. Funkciu sme ponúkli br. Kubisovi. Ospravedlnil sa, že na funkciu by nemal čas.
Spoločne sa osvedčujeme, že naše účtovníctvo už roky veľmi svedomite a na úkor svojho času a síl
vedú naši pokladníci, účtovníci, kontrolujú ho revízori, je o ňom informované presbyterstvo
a konvent, verejnosť má výročné správy prístupné na webe. Účtovnícky sme prežili stavbu
a zariaďovanie kostola, kúpu organu, nákup inventáru, opravy. Kvôli udeleným dotáciám sme zažili
dve kontroly z Najvyššieho kontrolného úradu, jednu z Úradu vlády, ďalej jednu kontrolu
z Biskupského úradu ZD, dve zo Seniorskeho úradu DNS. Vždy sme mali všetky veci v poriadku.
V týchto dňoch, po dlhodobej neúčasti na Službách Božích, sa br. Kubis ako zborový revízor
domáha nahliadnutia do účtovníctva nášho cirkevného zboru s tým, že si sám určil termín, kedy má
mať všetko k dispozícii. Riadneho zasadnutia revíznej komisie, na ktoré bol pozvaný, sa
nezúčastnil. Predstavme si, že by sme takto postupovali všetci. Poslali sms – kou požiadavku, že
vtedy a vtedy chceme robiť to a to. Nech sú všetci ostatní zainteresovaní pripravení a plnia naše
požiadavky. Vidíte to reálne?
Nahliadnutie do všetkých účtovných dokumentov cirkevného zboru bude br. Kubisovi, samozrejme,
umožnené. Ale v čase, na ktorom sa dohodne so zainteresovanými, podľa ich možností.
V týchto dňoch prežíva náš cirkevný zbor veľmi zložité obdobie. Stále odstraňujeme havarijný stav
s vedením vody v kostole. Veľa dobrovoľníkov strávilo pri tejto práci množstvo dní. Br. farár ako
kandidát na funkciu generálneho biskupa s najvyšším počtom získaných hlasov si musí okrem
agendy v našom CZ plniť navyše i povinnosti administrátora CZ Nové Sady a CZ Zlaté Moravce
a myslieť na najbližšie dni, keď mu môže vyplynúť povinnosť nastúpiť do služby generálneho
biskupa.
Modlime sa preto spoločne za všetky potreby nášho zboru, vrátane toho, aby sme získali dobrých
pokračovateľov v duchovnej službe po nami všetkými obľúbenom bratovi farárovi Eľkovi.
V modlitbách myslime aj na br. Kubisa s tým, aby mu dal Pán Boh vidieť jasne a pravdivo všetko,
čím On náš cirkevný zbor žehná a čím nám pomáha pri našej službe a putovaní časnosťou.
Nikoho z nás neteší, že sa musíme vyjadrovať k týmto veciam. S br. Kubisom by sme radšej mali
také bratské spoločenstvo, ako za niekoľko minulých rokov a sme mu otvorení. To však, ako sa on
rozhodol verejne vyjadrovať o práci nášho cirkevného zboru, v ktorom sa údajne ťažko domôcť
transparentnosti a ako tým vytvára podhubie pre klebety, zlé myšlienky a podozrenia sa, žiaľ, nedá
akceptovať.
Členovia Zborového presbyterstva CZ Nitra, prítomní na zasadnutí dňa 8.11.2018:
Ján Beňo, Ján Beňuch, Oľga Beresecká, Danica Bobčeková, Peter Globan, Ján Huba, Maroš
Korenko, Radmila Kuťková, Pavel Líška, Elena Líšková, Sylvia Mandová, Anna Maričová, Tibor

Mesároš, Dušan Novotný, Alena Panisová, Slavomír Revay, Magdaléna Šeböková, Pavel Števčík,
Mária Števková, Zuzana Švecová, Milan Zmeko

