
Udalosti a podujatia r.2011 
v Cirkevnom zbore ECAV v Nitre 

 
8.1. – novoročný koncert speváckeho súboru Nitria 
19.1. – Stavebný výbor, obhliadka strechy kostola  
             súdnym znalcom 
20.1. – Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, večer  
              u nás, pohostenie pre všetkých účastníkov 
22.1. – novoročný večierok členov Nitrianskeho  
             evanjelického spevokolu (NES) 
25.1. –  Hospodársky výbor, príprava rozpočtu zboru  
              na r.2011 
              Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, večer  
              na Klokočine 

● 
 
3.2. – výročné zasadnutie presbyterstva 
5.2. – chlapci na floorbalovom turnaji v Kalnej nad  
           Hronom 
11.2. – ekumenické stretnutie mládeže, večer u nás 
17.2. – Revízna komisia, revízia účtovníctva zboru za  
             r.2010 
         - odoslanie 300 ks zásielok do domácností     
            s prosbou o poukázanie 2% z daní pre OZ Pavla  
            Valáška 
18.2. – Stavebný výbor a firma Strena, obhliadka  
              strechy kostola 
20.2. – výročný konvent za r.2010 (o.i.prijatie  
              uznesenia o zvyku zaplatiť cirkevný príspevok            
              osobne do 31.okt.) 

● 



 
3.3. – zborové presbyterstvo, predstavenie kandidátov  
           na funkciu riaditeľa Evanjelickej zborovej   
           diakonie (EZD), zvolenie Ing.Milana Slezáka za  
           riaditeľa EZD 
4.3. – ekumenické stretnutie mládeže, večer na  
           Klokočine 
5.3. – stretnutie dievčenského klubu Tabita 
12.3. – sobotné dopoludnie pre chlapcov 
         -  Mládež a skupina Spasení na evanjelizačnom  
             popoludní v Nových Sadoch 
17.3. – návšteva z vydavateľstva Tranoscius 
18.3. – koncert speváckeho súboru Nitria 
20.3. – vystúpenie NES na Sl.Božích „Dunajská vlna  
              mieru“ v Komárne 
25.3. – podanie žiadosti na Min.financií o dotáciu na  
              opravu strechy kostola 
28.3. – zaregistrovanie EZD a jej dvoch zamestnancov  
              na Daňovom úrade a v poisťovniach 

● 
 
1.4. – prvý deň riaditeľa EZD Milana Slezáka v práci,  
           začiatok vyhľadávania klientov  a navštevovania  
           opatrovateľského kurzu 
2.4. - seniorálny konvent v Hontianskej Vrbici 
3.4. – Služby Božie - slávnostné uvedenie riaditeľa,  
           účtovníčky a dvoch opatrovateliek  EZD do  
           služby 
6.4. – prvé pracovné stretnutie všetkých pracovníkov  
           EZD 
10.4. – Sl.Božie - návšteva cirkevníkov z Békešskej  
            Čaby, naše odovzdanie náboženskej literatúry      



           ako daru krajanom 
16.4. – prisluhovanie Večere Pánovej pre farárov DNS  
              a ich rodiny v Nitre 
22.4. – veľkopiatočný večierok mládeže 
27.4. – zasadnutie Výboru OZ Pavla Valáška (OZ PV) 
28.4. – cirkevníci na pohrebe Ruženy Eľkovej  
              v Krajnom 
29.4.-1.5. – Konfitábor 2011 v Jabloňovciach 

● 
 
5.5. – skúška konfirmandov 
8.5. – slávnostná konfirmácia 
10.5. – Noc kostolov, prípravné stretnutie zástupcov  
             cirkví na MsÚ 
11.5. – autorský večer Lit.klubu Janka Jesenského so  
             šéfredaktorkou Tranoscia Danielou Hroncovou  
             o Andrejovi Sládkovičovi v našom kostole,  
             prezentácia kníh Tranoscia, vystúpenie NES 
12.5. –  pracovná schôdza farárov DNS v Nitre 
14.5. – dorastenci sa seniorálnom stretnutí dorastu  
             v Pukanci 
15.5. – Valné zhromaždenie členov OZ PV 
17.5. – začiatok opravy strechy kostola 
22.5. – vystúpenie NES na festivale spevokolov DNS  
              v Bátovciach 
27.5. – Noc kostolov, celovečerný program v našom  
             kostole, prezentácia života a služby zboru,  
             rozdávanie kresťanskej literatúry a tlačovín 
29.5. – Služby Božie pre najstarších členov zboru  
              s Večerou Pánovou a spoločným posedením,  
             predstavenie riaditeľa EZD Milana Slezáka 

● 



 
5.6. – Veselé popoludnie pre deti v kostole 
11.6. – výlet mladých rodín na ranč u Sv.Františka do  
             Horných Hámrov 
12.6. – Sl.Božie - 11. výročie posvätenia kostola  
             Svätého Ducha 
19.6. – Služby Božie s piesňami mládeže, obed  
              a mládežnícke popoludnie 
22.6. – rokovanie zbor.predsedníctva a riaditeľa EZD  
              s viceprimátorom Vančom, možnosti  
              zriadenia penziónu 
         – zbor.predsedníctvo na slávnostnom posvätení  
            Kolumbária 
23.6. – návšteva Mary Wisnoskej z Naperville na  
              farskom úrade 
26.6. – Sl.Božie na záver školského roku 
27.6. – ukončenie sezóny nácvikov NES 
29.6. – záverečné stretnutie prípravného tímu pred  
              tábormi detí a mládeže 

● 
 
2.7. – slávnostný koncert pri sviatku vierozvestov  
           Cyrila a Metoda v našom kostole (Ladislav  
           Pehal – Martin Bako) 
4.-9.7. – letný tábor detí v Hornej Lehote 
9.-16.7. – letný tábor mládeže v Hornej Lehote 
5.7. – cirkevníci na dištriktuálnych Sl.Božích na hrade  
           Branč 
20.7. – pridelenie dotácie 8.100,- € od Ministerstva  
              financií na opravu strechy kostola 
23.7. – príchod 28 hostí z Our Saviourś z Naperville  
              a z Floridy 



24.7. – Sl.Božie s hosťami z Naperville, kázal Mark  
              Borgetti, spoločné popoludnie a večer na  
              farskom dvore, príchod mládežníkov z  
              Martina 
25.-27.7. – brigády mládeže z Naperville, Martina a Nitry  
                    v zariadeniach centra Slniečko 
27.-30.7. – mládežníci z Naperville a z Nitry v Martine,  
                     vypomáhanie v zbore a v Biblickej škole 

● 
 
7.8. – Sl.Božie po slávnostnej ordinácii vykonal Ľuboš  
           Vontorčík, rozlúčka a vyslanie rodným zborom do  
            služby 

● 
 
3.9. – sobáš učiteľov detskej besiedky Mareka Konkuša  
           a Jarky Višňovcovej 
9.9. - rokovanie zbor.predsedníctva s viceprimátorom     
          Štefekom, možnosti zriadenia penziónu 
11.9. - Sl.Božie na začiatok školského roku, požehnanie  
           detí a vyslanie misijných spolupracovníkov do  
           služby 
        - pohreb Valérie Peckovej, manželky bývalého  
           dlhoročného zbor.dozorcu Juraja Pecku 
16.9. – Kostolfest, prenocovanie mládežníkov v kostole 
17.9. – cirkevníci na seniorálnom dni v Jabloňovciach 
19.9. – zbor.predsedncítvo na slávnosti 100.výročia  
             posvätenia synagógy 
23.-25.9. – sústredenie detského spevokolu Ďatelinky  
                     z Dudiniec v našom kostole 
24.7. – návšteva cirkevníkov zo Soli v našom kostole 
25.9. – Sl.Božie vykonal Ľudovít Hroboň z Dudiniec,  



              vystúpenie detského spevokolu Ďatelinky 
30.9. – 2.10. – mládežnícka víkendovka v Jabloňovciach 

● 
 
1.10. – návšteva 82 hostí - priateľov organovej hudby  
             z partnerského dekanátu Kirchheim unter Teck  
             pod vedením dekanky Renate Kathovej v našom  
             kostole, súkromný koncert 
2.10. – Šarkaniáda 
8.10.- stretnutie cirkevníkov zo Sázavy a z Nitry  
           v Bratislave (spolu 67 osôb) 
9.10. – Sl.Božie - Poďakovanie za úrodu 
         - Tekviciáda  
         -  cirkevníci na slávnosti 100.výročia posvätenia  
             kostola Reformovanej kresťanskej cirkvi, naše  
             poďakovanie a pozdrav, slávnostná recepcia 
15.-16.10. – jesenný zájazd Spoločenstva evanj.žien do  
                      Zvolenského seniorátu 
20.10. – zasadnutie Výboru OZ PV 
23.10. – jubilejný koncert detského speváckeho súboru  
               Dúha v našom kostole 
26.10. – zasadnutie Seniorálneho  presbyterstva DNS  
                v Nitre 
30.10. – rozlúčka námestného farára Petra Krajcera  
                s cirkevným zborom 

● 
 
3.11. – Spoločenstvo evanj.žien s hosťom zbor.dozorcom  
            Jánom Hubom –  prednáška a videodokument  
            „100.výročie vyhorenia obce Kokava nad  
            Rimavicou“ 
7.11. – zasadnutie predsedníctiev cirkevných zborov DNS  



             v Nitre, kandidatúra na voľbu seniora DNS  
             (kandidovaný Ján Jančo) 
11.-13.11. – naše delegátky na konferencii o práci s  
                     vysokoškolákmi vo Svätom Jure 
12.11. – naši presbyteri na konferencii presbyterov  
               cirkevných zborov DNS v Diakovciach 
15.11. – odhalenie pamätnej tabule biskupovi ECAV  
              Karolovi Kuzmánymu na Dome Matice  
               slovenskej v Nitre, prednáška o Kuzmánym,  
               vystúpenie Nitr.evanjelického spevokolu 
20.11. – príchod Tommyho Grevlosa z Naperville do  
               Nitry, začiatok poznávania Nitry, zboru a  
               nakrúcania reportážií o živote kresťanov v dobe  
               komunizmu 
26.11. – seniorálne stretnutie mládeže v Nitre 
27.11. - Služby Božie pre najstarších členov zboru  
              s Večerou Pánovou a spoločným posedením 
30.11. – odchod Tommyho Grevlosa z Nitry 

● 
 
4.12. – Služby Božie s piesňami mládeže, obed  
             a popoludnie pre mládež 
7.12. – odoslanie 297 zásielok do domácností so  
             zloženkou na zaplatenie cirk.príspevku 2011 
8.12. – záverečné zasadnutie zborového presbyterstva  
             v r.2011 
10.12. – Game Day, deň mládeže, vyhradený pre  
                spoločenské hry 
11.12. – Služby Božie vykonal Štefan Kiss z Nových  
               Zámkov 
              Voľba seniora DNS 
              Celodenný predaj kresťanskej literatúry 



              Prvý predvianočný koncert (Šurin –  
              Šebestová), pohostenie pre všetkých hostí 
14.12. – zasadnutie seniorálneho presbyterstva DNS  
               v Nitre 
16.12. – vianočný večierok mládeže 
17.12. – Adventné popoludnie pre deti, vyzdobenie  
               kostola 
18.12. – celodenný predaj kresťanskej literatúry 
               Druhý predvianočný koncert (Kopec – Psallite  
               Deo), pohostenie pre všetkých hostí 
20.12. – vianočná vysokoškolská mládež 
22.12. – spoločné ozdobovanie vianočného stromčeka  
                a balenie balíčkov pre deti 
23.12. – generálna skúška detského štedrovečerného  
                Programu 
 

● 
 
 
 

„ ... vám hovorím: nekladiem na vás  
iné bremeno. 

Len sa držte toho, čo máte,  
kým neprídem!“ 

 
Zjav 2, 18 – 29 

 
 
 
  
 


