Najdôležitejšie udalosti a podujatia v r. 2014,
Cirkevný zbor ECAV v Nitre
11.1. – vykonanie inventúry v predajni kníh a aktualizácia inventárnych zoznamov
12.1. – benefičný organový koncert pre diakoniu
18.1. – novoročné stretnutie bývalých i súčasných členov Nitrianskeho evanj. spevokolu
21. 1. – večer Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov v našom kostole, pohostenie účastníkov
22.1. – výročné zasadnutie zborového presbyterstva, 1. časť
23.1. – večer Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov na Klokočine
26.1. – začiatok zbierky vrchnákov na pomoc pre Tobiáška Labaja
27.1. – zasadnutie hospodárskeho výboru, príprava rozpočtu zboru a diakonie na r. 2014
- odzdobovanie vianočného stromčeka
28.1. – výročné zasadnutie zborového presbyterstva, 2. časť
- revízia účtovníctva za II. polrok 2014
29.1. – diskusný večer na tému „ekuména“ v kaviarni Gustoso
2.2. – pozdrav br. farára Vladimíra Šoltésa na Sl. Božích
- zverejnenie výročnej správy farára za r. 2013
4.2. – koncert žiakov ZUŠ Jozefa Rosinského v našom kostole
8.2. – dokončenie upratovania besiedkárskej miestnosti – nová maľba Ninky Pastierikovej na stene
Miestnosti
10.2. – spoločenstvo mužov s hosťom – Tomášom Pružincom
11.2. – príprava rozhovoru Evanjelického posla so s. Katinou Kühnovou pri jej životnom jubileu
16.2. – výročný konvent za r. 2013
17.-20.2. – maľovanie farského bytu a montovanie vstavaných skríň
21. 2. – ekumenické stretnutie mládeže v našom kostole
23.2. – spomienka na farára Pavla Valáška pri 25. výročí jeho úmrtia
- začiatok kampane na získanie 2% z dane pre Obč. združenie Pavla Valáška
1.3. – Večer piesní a modlitieb mládeže
7.3. ekumenické stretnutie mládeže na Klokočine
9.3. – prvý prenos Sl. Božích televíziou TV Nitrička
- jarná Otvorená náruč
11.3. – večierok „Boh ťa drží“ s pracovníkmi organizácie Misia na Níle
14.3. – návšteva predsedníctva zboru u starostky Hrnčiaroviec, pozemok pre penzión
17.3. – návšteva predsedníctva zboru u viceprimátora Štefeka, pozemok pre penzión
20.3. – predsedníctvo zboru na Odbore majetku Mesta, pozemok pre penzión
24.3. – predsedníctvo zboru u hlavného architekta Mesta, pozemok pre penzión
26.3. – revízia elektrických rozvodov v kostole
27.3. – predsedníctvo zboru na Odbore majetku Mesta, pozemok pre penzión
31.3. – predsedníctvo zboru na Biskupskom úrade Nitra, pozemok pre penzión
3.4. – revízia protipožiarnych zariadení v kostole
- predsedníctvo zboru, rokovanie o kúpe pozemku
- Spoločenstvo evanj. žien s hosťom – Zuzanou Antalovou
5.4. – naši delegáti na Seniorálnom konvente DNS v Nesvadoch
7.4. – predsedníctvo zboru u hlavného architekta Nitra, pozemok pre penzión, obhliadka niektorých
pozemkov
8.4. – brigáda bratov na streche kostola – opatrenia proti holubom
- predsedníctvo zboru u viceprimátora Štefeka a pracovníkov Odboru majetku Mesta
10.4. – predsedníctvo zboru a arch. Císar, obhliadka pozemku na Krčméryho ul.
11.4. – zbor. dozorca a arch. Císar, zameranie pozemku na Krčméryho ul.
12.4. – výlet mládeže na hrad Gýmeš
13.4. – prenos Sl. Božích do TV Nitrička
14.4. – kontrola diakonie zo Sociálnej poisťovne

14.-16.4. – pôstne modlitebné večery
16.4. – predsedníctvo zboru na Odbore majetku Mesta, pozemok pre penzión
14.-16.4. – Pôstny modlitebný týždeň
18.4. – mládežnícky Veľký piatok
23.4. – Valné zhromaždenie Spoločnosti M. R. Štefánika v našom kostole
24.4. – ukončenie kampane na získanie 2% pre OZ Pavla Valáška
2. – 4. 5. – Konfitábor Jabloňovce
4.5. – organový koncert Ars Organi u nás
5.5. – Spoločenstvo mužov s hosťom – Michalom Zajdenom
11.5. – Sl. Božie s piesňami mládeže, obed a poobedie pre mládež
13.5. – obhliadka vytipovaných pozemkov členmi zborového presbyterstva
14.5. – koncert žiakov ZUŠ Tralaškola
15.5. – Spoločenstvo ev. žien s hosťom – Alenou Rjabininovou
16.5. – predsedníctvo zboru, obhliadka ďalších pozemkov
17.5. – náš dorast a mládež na Seniorálnom stretnutí dorastu v Hont. Vrbici
18.5. - organový koncert Ars organi u nás
– Nitriansky evanj. spevokol na festivale spevokolov DNS v Bátovciach
19.-22.5. – oprava svetlíkov na kostole
22.5. – skúška konfirmanov
- začiatok vyšívania obrazu k 500. výročiu reformácie
23.5. – Noc kostolov, program v našom kostole
25.5. – slávnostná konfirmácia
29.5. – 3.6. – výmena obkladačiek na soc. zariadeniach v kostole a na fare
1.6. – Sl. Božie pre najstarších s večerou Pánovou a posedením
5.6. – Spoločenstvo evanj. žien s hosťom – Violou Fronkovou
7. 6. – výlet mladých rodín na Ranč u Sv. Františka
8.6. – 14. výročie posvätenia kostola
- letná Otvorená náruč
9.6. – spomienka pri hroboch Slavomíra Revaya st. a Zuzany Karlikovej (pred Sl. Božími)
12.6. – brigáda bratov, police a lešenia do garáže
- zasadnutie Výboru OZ Pavla Valáška, revízia účtovníctva
14.6. – stretnutie mládeže Letný dážď
15.6. – Veselé popoludnie pre deti
- naše ženy na Konferencii Spoločenstva evanj. žien DNS vo Vlčanoch
- Členská schodza OZ Pavla Valáška
16.6. – brigáda bratov v Misijno-rekreačnom zariadení DNS Jabloňovce
22.6. – vystúpenie mužov s piesňou na Sl. Božích, pozdrav a svedectvo ses. Edity Hansonovej zo
Švédska
27.-28.6. – Nitriansky evanj. spevokol a cirkevníci na 4. Celoslovenských evanj. dňoch v Spišskej
Novej Vsi
30.6. – 5.7. – Letný tábor detí na Látkach
5. 7. – cirkevníci na Sl. Božích na hrade Branč
6.7. – pohreb najstaršieho člena cirkevného zboru, br. Karola Fraňa (97 r.)
7.7. – zborový večer s hosťami z Arnoldu a z Krajného
7.-13.7. – Letný tábor mládeže v Janoškovom dome
8.7. – program pre hostí v Nitre v v okolí
21.-25.7. – kontrola z Najvyššieho kontrolného úradu
24.7. – mládežnícka grilovačka na farskom dvore
27.7. – Sl. Božie vykonal br. Peter Paluga
13.8. – predsedníctvo zboru, obhliadka nehnuteľností
17.8. – Sl. Božie vykonal br. Peter Paluga

24.8. – Kajúca nedeľa
5.9. – vystúpenie Nitrianskeho evanj. spevokolu na podujatí „Hoj, vlasť moja!“
7.9. – úvod školského roku, požehnanie detí, vyslanie dobrovoľných pracovníkov do služby
- jesenná Otvorená náruč
10.9. – predsedníctvo zboru a riaditeľ diakonie u primátora Dvonča, financovanie diakonie
12.9. – Kostolfest, mládežnícke prenocovanie v kostole
13.9. – cirkevníci na Seniorálnom dni v Jabloňovciach
14.9. – Sl. Božie vykonal br. Ján Magyar
21.9. – koncert detského zboru Dúha
26.9. – návšteva cirkevníkov z Kovačice v kostole
27.9. – návšteva hostí z Kurzu sprievodcov v kostole
28.9. – Sl. Božie - Poďakovanie za úrodu, zbierka pre hladujúcich na Haiti, návšteva hostí z CZ Lipt.
Peter, pozdrav ses. farárky Daniely Mikušovej
- Tekviciáda
29.9. – Spoločenstvo mužov, rozlúčka s Danielom Majlingom, pohostenie
3.-5.10. – mládežnícka víkendovka v Jabloňovciach
4.10. – organový koncert Stanislava Šurina a poľských umelcov
5.10. – kázeň br. Daniela Majlinga a rozlúčka s ním
6.10. – predsedníctvo zboru, podpísanie nových zmlúv na lacnejšie dodávky energie
12. 10. – gratulácie ses. Zuzane Mahrikovej pri „93“
18.-19.10. – Jesenný zájazd Spoločenstva ev. žien „Spiš 2015“
19.10. – Sl. Božie vykonal br. Štefan Kiss
23.10. – predsedníctvo zboru, rokovanie v farnosťou Zobor, pozemok pre penzión
26.10. – po Sl. Božích spomienka na Mateja Bela pri Dome Matice slovenskej
– Šarkaniáda
27.10. – Spoločenstvo mužov s hosťom – Ondrejom Garajom
31.10. – príchod hostí z Our Saviourś, Naperville, Sl. Božie na Pamiatku reformácie
1.11. – zborový večer s hosťami z Our Saviourś, Naperville
2.11. – Sl. Božie – Pamiatka zosnulých, kázeň br. farára Johna Gerikeho
10.11. – Spoločenstvo mužov s hosťom – Milanom Polákom
12.11. – oprava dverí a zárubní v kostole a na fare
15.11. – pohreb presbyterky a dirigentky Nitrianskeho evanj. spevokolu, ses. Katiny Kühnovej
– naša mládež na seniorálnom stretnutí mládeže v Leviciach
21.-22.11. – festival Zbory Mestu v našom kostole
22.11. – naši presbyteri na seniorálnom stretnutí presbyterov Kalnej n. Hronom
29.11. – slávenie Večere Pánovej pre farárov DNS a ich rodiny v našom kostole
30. 11. - Sl. Božie pre najstarších s Večerou Pánovou a posedením
- zimná Otvorená náruč
1.12. – zasadnutie Seniorálneho presbyterstva DNS v Nitre
2.-4.12. – vysokoškoláci, vyrábanie vianočných pozdravov
3.12. – členská schôdza Spoločnosti M. R. Štefánika, premietanie videofilmu
6.12. – Adventný organovo – flautový a spevácky koncert s pohostením účastníkov, odovzdanie Ceny
primátora mesta Nitra farárovi Ivanovi Eľkovi
7.12. – gratulácia zboru farárovi Ivanovi Eľkovi k „50“
8.12. – Spoločenstvo mužov, stretnutie s priateľmi z ekumény a pohostenie
10.12. – Adventný benefičný koncert pre Zväz zdravotne postihnutých NSK
11.12. – záverečné zasadnutie zborového presbyterstva
13.12. – Adventné popoludnie pre deti
14.12. – Sl. Božie s piesňami mládeže, obed a poobedie pre mládež
15.12. – Vianočný koncert v Mestskej hale, vystúpenie Nitrianskeho evanj. spevokolu
16.12. – kapustnica pre vysokoškolákov

17.12. – vianočné stretnutie pracovníkov diakonie
19.12. – vianočný večierok mládeže
21.12. – Sl. Božie pre TV Nitrička
22.12. – spoločné ozdobovanie vianočného stromčeka a príprava balíčkov pre deti
23.12. – generálna skúška štedrovečerného programu detí
31.12. – mládežnícky Silvester u rodiny Zmekovej

