
Udalosti a podujatia v r. 2017 
 

Január 

6.1. – Sl. Božie vykonal presbyter Rastislav Vacho 

7.1. – vykonanie inventúry v predajni literatúry 

8.1. – benefičný koncert na podporu Evanjelickej zborovej diakonie Nitra (Mária Magyarová – 

Plšeková - organ, Mária Lukáčová - flauta) 

17.1. – riadiaci výbor diakonie, príprava rozpočtu diakonie na r. 2017 

18.1. – hospodársky výbor, príprava rozpočtu cirkevného zboru na r. 2017 

19.1. – Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, večer v našom kostole, kázal Robert Dorman 

24.1. – Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, večer na Klokočine, kázal Ivan Eľko 

25.1. – stretnutie predsedníctva zboru s riaditeľom Evanjelickej diakonie, poukázanie podielu z 

dane    

26.1. – výročné zasadnutie presbyterstva za r. 2016 

29.1. – Sl. Božie vykonal presbyter Ján Beňuch 

         - zverejnenie výročnej správy farára za r. 2016 v kostole a na webe 

 

Február 

1.2. – spoločné odzdobovanie vianočného stromčeka 

3.2. – návšteva mládeže zo Sobotišťa na našej mládeži 

4.2. – vychádzka mládeže na Zobor 

5.2. – Sl. Božie – gratulácia br. sen. dozorcovi DNS Vlastimilovi Synakovi k „60“ 

8.2. – revízia účtovníctva za r. 2016 

12.2. – výročný  konvent za r. 2016 

13.2. – novoročné stretnutie bývalých a súčasných členov spevokolu, kapustnica 

14.2. – spoločný rozhovor predsedníctva cirkevného zboru pre Rádio Regina 

18.2. – veľké stretnutie manželských párov pri Národnom dni manželstva, kapustnica 

19.2. – Sl. Božie vykonala farárka Janka Juššíková 

26.2. – Sl. Božie, prenos televízie Nitrička 

 

Marec 

6.3. – konzultácia architekta Juraja Císara so sociálnou pracovníčkou Kristínou Pukanovou, projekt 

penziónu 

11.3. – účasť a podpora pre konferenciu Misia na Níle u Kresťanských zborov Nitra, úvodná  

pobožnosť farára 

12.3. – Sl. Božie, blahoželanie ses. Elene Halákovej k „80“ 

16.3. – architekti kostola a členovia stavebného výboru, dôkladná prehliadka stavby a vypracovanie 

stavebného auditu budovy po 20 rokoch používania 

18.3. – Noc v kostole, podujatie pre dorastencov s nocľahom v kostole 

19.3. – Sl. Božie, pripomienka 200. výročia narodenia Jozefa M. Hurbana 

20.3. – Valné  zhromaždenie Spoločnosti Milana R. Štefánika, prednáška Prof. Petra Uhlíka 

26.3. – Autobusový  zájazd cirkevníkov na výstavu „Gutenbergova knižnica“ v Oponiciach  

(500. výročie reformácie) 

 

Apríl 

1.4. – delegáti na seniorálnom konvente v Hontianskej Vrbici 

2.4. – Sl. Božie, prenos TV Nitrička 

4.4. – architekti kostola, členovia stavebného výboru a firma Strestav – pokračovanie dôkladnej 

prehliadky stavby a vypracovanie stavebného auditu budovy po 20 rokoch  

používania 



4. – 5.4. – brigády, upratovanie kostola a areálu pred sviatkami 

10. – 12.4. – Pôstny modlitebný týždeň 

14.4. – mládežnícky Veľký piatok 

22.4. – seniorálne stretnutie dorastu a mládeže DNS v Nitre 

23.4. – Sl. Božie, spomienka na Annu Valášková, vdovu po farárovi Pavlovi Valáškovi, pri 5.  

výročí jej úmrtia 

24.4. – generálna oprava služobného auta 

26.4. – večer s hosťami z Naperville (návšteva predstaviteľov mesta Naperville) 

27.4. – cirkevný zbor a spevokol darovali na pomoc CZ Hybe celkovo 1.000,- € 

26. – 30.4. – ProChrist, 5 večerov prenosov evanjelizácie z Liptovského Hrádku  

30.4. – Sl. Božie s piesňami mládeže, obed a poobedie pre mládež 

 

Máj 

5.5. – zástupcovia cirkevných zborov, príprava zmluvy o pôžičke Zlatým Moravciam 

7.5. – Sl. Božie vykonal presbyter Rastislav Vacho 

       - mimoriadny konvent, schválenie pôžičky 50 tis. eur pre Cirk. zbor Zlaté Moravce 

       - prvý koncert festivalu Ars Organi Nitra 2017 v našom kostole 

9.5. – podpis zmluvy o pôžičke s predstaviteľmi CZ Zlaté Moravce 

12. – 14.4. – Konfitábor v Jabloňovciach 

14.5. – náš spevokol na Seniorálnej prehliadke spevokolov v Bátovciach 

         - druhý koncert festivalu Ars Organi Nitra 2017 v našom kostole 

16.5. – stretnutie primátora Jozefa Dvonča s predstaviteľmi cirkví 

18.5. – skúška konfirmandov 

20.5. – školenie pracovníkov detských besiedok u nás 

21.5. – tretí koncert festivalu Ars Organi Nitra 2017 v našom kostole 

22.5. – cirkevný zbor zaplatil za projekt penziónu k stavebnému konaniu (44.400,- €) 

23.5. – revízia účtovníctva OZ Pavla Valáška za r. 2016 

28.5. – slávnostná konfirmácia desiatich konfirmandov 

         - účasť sestier na Seniorálnej konferencii Spoločenstva žien v Nových Zámkoch 

31.5. – zasadnutie Výboru OZ Pavla Valáška 

 

Jún 

1.6. – členská schôdza OZ Pavla Valáška 

4.6. – Sl. Božie, 70. výročie osamostatnenia sa cirkevného zboru 

       - Veselé popoludnie pre deti 

9.6. – Noc kostolov, program v našom kostole 

10. – 11.6. – zájazd Nitrianskeho evanjelického spevokolu na Sliezsko, koncert spevokolu a kázeň 

farára v Bystřici 

11.6. – Sl. Božie vykonal farár Peter Paluga 

15.6. – ses. Magdaléna  Šeboková sa po vyše siedmych rokoch zo zdravotných dôvodov   

vzdáva funkcie upratovačky kostola  

17.6. – výlet rodín na Farmu u sv. Františka 

23. – 26.6. – hostia z partnerského dekanátu Kirchheim unter Teck na návšteve nášho zboru a  

seniorátu 

24.6. – mládež na Športových hrách Bratislavského seniorátu v Senci 

         - predprázdninové stretnutie manželských párov z Klubíku 

25.6. – Sl. Božie, kázala farárka Frida Rothe, br. sen. dozorca Vlastimil Synak poďakoval za jej 

službu pre partnerstvo seniorátu a dekanátu 

 

Júl 



1.7. – posledné stretnutie vedúcich pred táborom detí 

2.7. – Sl. Božie pre najstarších členov zboru s Večerou Pánovou a posedením 

3. – 8.7. – letný tábor detí na Látkach 

5.7. – cirkevníci na Dištriktuálnom dni na Branči 

9. – 15.7. – letný tábor mládeže v Zuberci 

24.7. – predsedníctvo zboru, jednanie na VÚC ohľadom prevádzky penziónu 

26.7. – riadiaci výbor diakonie, jednanie na VÚC ohľadom prevádzky penziónu 

 

August 

6.8. – Sl. Božie vykonal presbyter Rastislav Vacho 

13.8. – Sl. Božie vykonal presbyter Ján Beňuch 

19.8. – návšteva cirkevníkov zo Spišskej Belej na čele s farárkou Evou Germanovou (rod. 

Mažárovou) 

 

September 

3.9. – Sl. Božie vykonal presbyter Rastislav Vacho 

5.9. – na Floride zomrel Gene Ryan, ktorý sa ako občan Naperville a člen cirkevného zboru Our  

Saviourś zaslúžil o zabezpečenie obrovskej finančnej pomoci pre stavbu nášho kostola 

8.9. – Kostolfest, mládežnícke spomínanie na letné tábory a prežité leto  

10.9. – Úvod školského roku 2017/2018, vyslanie dobrovoľných pracovníkov do služby,  

požehnanie detí, blahoželanie br. zbor. dozorcovi Jánovi Hubovi k „50“ 

11.9. – pripomienka 5. výročia jestvovania Spoločenstva mužov 

14.9. – servis kotlov v kostole 

16.9. – inštalácia výstavy o dejinách ECAV na Slovensku v kostole 

17.9. – Sl. Božie návšteva cirkevníkov z Kokavy nad Rimavicou, kázal farár Vladimír Ticháň,  

vystúpenia hostí, program v meste 

18. – 20.9. – tri brigády na upratovanie kostola a areálu 

21.9. – pracovné stretnutie presbyterstva pred reformačnými slávnosťami, inštalácia gobelínov 

„Vyšívaná história ECAV“ v kostole 

23.9. – schôdza farárov DNS a br. generálneho biskupa Miloša Klátika v našom kostole 

24.9. – slávnostné Sl. Božie Dunajsko-ntr. seniorátu pri príležitosti 500. výročia reformácie v našom 

kostole, kázal biskup Geza Filo zo Slovinska, Večera Pánova, vystúpenia hostí, prehliadka výstav 

inštalovaných v kostole a prezentácia rôznych oblastí pôsobenia ECAV. Poobede slávnosť 

„Oslobodení Božou milosťou“, vystúpenia hostí a spevokolov, ocenenie za mnohoročnú službu 

v cirkvi získali i naši bratia Milan Halák a Pavol Stehlo 

29.9. – 1.10. – víkendovka mládeže v Jabloňovciach 

 

Október 

1.10. – kostol začala upratovať ses. Janka Globanová 

6.10. – zápis konfirmandov do 1. ročníka 

8.10. – Sl. Božie, Poďakovanie za úrody zeme, zbierka pre hladujúcich vo svete 

         - blahoželanie farárovi k 30. výročiu ordinácie 

         - Tekviciáda, podujatie pre deti a rodičov, ozdobovanie tekvičiek a prírodnín 

14. – 15.10. – Zájazd Spoločenstva žien „Záhorie 2017“ 

15.10. – Sl. Božie vykonal presbyter Ján Beňuch 

19.10. – revízia účtovníctva cirkevného zboru 

26.10. – oprava kúrenia vo farskom a kaplánskom byte 

28.10. – cirkevníci na Seniorálnom dni v Leviciach (500. výročie reformácie) 

31.10. – Sl. Božie, 500. výročie vzniku Lutherovej reformácie 

 



November 

5.11. – Sl. Božie, Pamiatka zosnulých, položenie venca k pamätníku biskupa Karola Kuzmányho na 

Dome Matice slovenskej, pri 200. výročí narodenia Jozefa M. Hurbana 

6.11. – kandidačné zasadnutie predsedníctiev cirkevných zborov DNS, kandidácia Jána Janču za 

seniora DNS 

9.11. – spomienka na dirigentku Nitrianskeho evanjelického spevokolu Katinu Kühnovú (3. výr. 

úmrtia) a na ďalších zosnulých spevokolistov pri jej hrobe 

11.11. – podujatie pre dorastencov s nocľahom v kostole 

12.11. – Sl. Božie, pripomienka 20. výročia znovuobnovenia Nitrianskeho evanjelického spevokolu 

           - Šarkaniáda, podujatie pre deti a rodičov 

           - presbyteri na Konferencii presbyterov DNS v Kalnej nad Hronom 

16.11. – odovzdali sme vianočných 24 balíčkov a 140,- € pre deti zo sociálne odkázaných rodín v 

Srbsku 

18.11. – dorastenci a mládežníci v Seniorálnom stretnutí dorastu a mládeže DNS v Jure nad 

Hronom 

19.11. – Sl. Božie, blahoželania k životným jubileám presbyterkám Radmile Kuťkovej, Magdaléne 

Šebökovej a Anne Maričovej 

           – volebný konvent na voľbu seniora DNS sa nekoná, Ján Jančo nedostal súhlas k voľbe 

20.11. – v MY – Nitrianskych novinách vychádza článok o 500. výročí reformácie 

23.11. – slávnostný Reformačný večer pri 500. výročí reformácie (Michal Valčo - Luther a misia, 

Marek Štrbák - Bachove chorálové predohry, Ivan Eľko – slovo k predohrám) 

26.11. – Sl. Božie, kázal farár Ján Bakalár 

           - cirkevníci na divadelnej hre „Krvavý trón“ v Novom Tekove (500. výročie reformácie) 

29.11. – Členská schôdza Spoločnosti Milana R. Štefánika v našom kostole 

           - benefičný koncert Zväzu zdrav. postihnutých NSK v našom kostole 

 

December 

3.12. – Sl. Božie pre najstarších členov zboru s Večerou Pánovou a posedením 

5.12. – vysokoškolská mládež – výroba vianočných pozdravov 

7.12. – cirkevný zbor dostal prvé dve stavebné povolenia z troch, na stavbu penziónu 

         - predvianočná kapustnica presbyterov 

10.12. - Sl. Božie s piesňami mládeže, obed a poobedie pre mládež 

           - organový koncert Martin Koller - organ, Ivan Eľko - spev (500. výročie reformácie) 

12.12. – predvianočné stretnutie vysokoškolskej mládeže 

13.12. – predvianočné stretnutie pracovníkov Evanjelickej zborovej diakonie, blahoželanie 

Milanovi Slezákovi a Zuzane Šurániovej k „50“ 

14.12. – stretnutie Spoločenstva žien, prednáška Ján Huba – Môj pohľad na reformáciu (500. 

výročie reformácie) 

15.12. – predvianočné stretnutie mládeže 

16.12. – Adventné popoludnie pre deti, divadielko – súťaže – výtvarné práce a vyzdobenie kostola 

20.12. – predvianočné stretnutie Spoločenstva mladých mamičiek 

21.12. – spoločné ozdobovanie vianočného stromčeka a príprava balíčkov pre deti 

23.12. – generálna skúška programu detí 

31.12. – benefičný  koncert na podporu Evanjelickej zborovej diakonie, Staniskal Šurin – organ, 

Helmut Hauskeller – panova flauta (uzavretie jubilejného roka 500. výročia reformácie) 

           - spoločný Silvester mládeže u rodiny Zmekovej 

 

 

 

 



Okrem tohto sme počas roku 2017 spoločne zažili: 
66 hlavných Služieb Božích v nedele a na sviatky. Zároveň bola pri nich otvorená i naša 

predajnička literatúry. 

17 stredtýždňových Služieb Božích 

10 pôstnych večierní 

6 adventných večierní 

25 slávení Večere Pánovej 

36 nedeľných detských besiedok 

31 stretnutí Klubíku 

30 stretnutí dorastu 

40 stretnutí mládeže 

27 stretnutí vysokoškolskej mládeže 

20 Večerov s Bibliou 

14 stretnutí Spoločenstva mladých mamičiek 

12 stretnutí Spoločenstva mužov 

3 stretnutia manželských párov 

1 stretnutie Spoločenstva žien 

21 a 29 žiakov sme učili náboženstvo na školách 

11 a 12 študentov sme učili náboženstvo na gymnáziách 

21 stretnutí okolo Božieho Slova a tiež pri Večeri Pánovej sme mali v ZZS Borinka, Nitra 

10 stretnutí okolo Božieho Slova a tiež pri Večeri Pánovej sme mali v ZZS Nitrava, Nitra 

3 stretnutia okolo Božieho Slova a tiež pri Večeri Pánovej sme mali v ZZS Benefit, Ľudovítová 

37 ľuďom sme jednotlivo prislúžili Večeru Pánovu v nemocnici, penzióne alebo v domácnosti, 

navštívili ich, alebo prijali na pastorálny rozhovor 

31 zazmluvnených klientov prijalo službu našej diakonie (10198 hodín) 

12 nezazmluvneným seniorom sme nárazovo pomáhali (2856 hodín) 

33 nácvikov Nitrianskeho evanjelického spevokolu   

13 vystúpení Nitrianskeho evanjelického spevokolu 

13 zasadnutí zborového presbyterstva, každotýždňové, niekedy i častejšie pracovné stretnutia 

predsedníctva cirkevného zboru a riadiaceho výboru diakonie 

18 detí sme pokrstili a s rodičmi viedli pastorálny rozhovor 

2 dospelých sme pripravovali na krst a pokrstili 

10 dorastencov sme konfirmovali 

1 dospelého sme pripravovali a konfirmáciu a konfirmovali 

5 párov sme zosobášili a so snúbencami viedli pastorálny rozhovor 

1 páru  sme požehnali ich manželstvo a viedli pastorálny rozhovor 

31 zosnulých sme vyprevadili v nádeji vzkriesenia a potešovali pozostalých 

1403 členov sme mali k 31.12.2017 

 

Jedinému Bohu nech je sláva! 
 

 

 

 

 


