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uvedomoval, že bez lásky sa človek v tomto všetkom zapletie a stratí.
Vstúpme teda s láskou, aspoň s tou najmenšou mierou svojej vlastnej
schopnosti milovať, alebo s tou veľkou mierou lásky, ktorou nás chce
Výročný konvent, Nitra, 12. febr. 2017.
plniť náš Pán Ježiš Kristus. Iba tak dokážeme správne vidieť,
„Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi!“
rozoznávať a solidarizovať sa: radovať sa plnou radosťou z toho, čo
Rímskym 12, 15 skutočne dáva dôvod k radosti, chváliť pritom Pána a ďakovať Mu.
Milí bratia a sestry, členovia Cirkevného zboru ECAV v Nitre,
Alebo plakať úprimne nad tým, čo je skutočným dôvodom k smútku
Božie Slovo na desiatkach miest hovorí o charaktere lásky a robiť pritom pokánie.
Pána Ježiša Krista. Zvyčajne tým istým dychom hovorí i
charaktere lásky kresťana. Veď jedným z ústredných tajomstiev 2. Naše ciele a dôležité udalosti
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a fakty, ktorými bol naplnený život nášho cirkevného zboru
v roku 2016. Občas som sa pri tom cítil ako na hojdačke: Údaje
Ponúkali sme svedomitú a spoľahlivú službu našej diakonie.
radostné sa striedajú s údajmi smutnejšími a znova a znova Celkovo 42 klientom a mnohým ďalším seniorom, sme poskytli 11
dookola. Svetielka striedajú sklamania. Pritom som cítil, že fakty, a pol tisíc hodín opatrovania či praktickej pomoci.
ktoré opisujem, nestačí iba menovať kvôli štatistike a pamäti, ale
Občianske združenie Pavla Valáška sa uchádzalo o získanie
že ich treba aj rozoznávať. Aký bol v skutočnosti ich charakter? podielu z daní. Získalo dosiaľ najvyššiu čiastku, vyše 12 tis. eur.
Iba po takomto rozoznaní je človek schopný sa k niektorým Podporilo diakoniu, misiu, vzdelávanie a kultúru.
údajom pridať s radosťou a k niektorým so smútkom. Pritom platí,
Vykonali sme voľbu zástupcu zborového dozorcu a šiestich členov
že vidieť, spomínať a evidovať dokáže prirodzene každý, ale presbyterstva. Poďakovali sme končiacim služobníkom za svedomitú
správne rozoznávať charakter udalostí a údajov a pridávať sa službu pre zbor: Vierke Lisej (zást. zbor. dozorcu) a Vladislavovi
k nim s radosťou či so smútkom, to dokáže iba láska – myslím na Horvátovi (presbyter).
skutočnú Kristovu lásku, ktorá je rozliata do našich sŕdc v moci
V júni sme hostili 59 hostí z Our Saviour´s z Naperville:
Svätého Ducha (Rím 5, 5).
mládežnícky spevokol Eagles Wings, bábkové divadielko Hearts in
Neraz sa aj v cirkvi stane, že sa dejú dobré a radostné veci, ale Puppetry a niekoľko dospelých, na čele s novým farárom Brianom
človek ich nedokáže ako dobré a radostné ani rozoznať, ani sa Wisem.
k nim s radosťou pridať. Zostáva roztrpčený. Z nejakých dôvodov
Nepodaril sa nám žiaľ nájsť vhodný termín na stretnutie s priateľmi
mu práve nie sú po vôli, v čomsi mu prekážajú.
zo Sázavy na moravsko – slovenskom pomedzí.
Neraz sa stane i to, že v cirkvi sa dejú smutné, zlé veci, ale
Predsedníctvo cirkevného zboru (ďalej CZ) s architektom Jurajom
človek ich nedokáže ako zlé a smutné rozoznať, ani sa k nim so Císarom a tlmočníkom Jurajom Csanom vycestovalo do partnerského
smútkom pridať. Vyvolávajú v ňom uspokojenie. Z nejakých dekanátu Kirchheim unter Teck, kde nám bola detailne predstavená
dôvodov mu vyhovujú, víta ich.
architektúra dvoch sociálnych zariadení vo väzbe na ich prevádzku.
I jeden, i druhý prípad sú jasným signálom, že človeku chýba Poznatky slúžili príprave projektu nášho zariadenia a boli členom
láska. Iba láska dokáže videné a zažité správne rozoznávať zboru prezentované na stretnutí Spoločenstva mužov i Spoločenstva
a posúdiť. Iba láska sa dokáže správne zorientovať. Iba láska sa žien.
dokáže solidarizovať; radovať tam, kde je skutočne dôvod na
27.1. sme sa stali majiteľmi pozemku na Bulharskej ulici (v r. 2015
radosť, chváliť Pána a ďakovať mu. A smútiť tam, kde je
skutočne dôvod na smútok a robiť pokánie. A iba láska záloha 12 tis., v r. 2016 doplatok 388 tis. €). Príprava kúpno-predajnej
dokáže tieto stavy prežiť, precítiť až do hĺbky. Ap. Pavel toto opäť zmluvy (568,- €, milodar Ján Huba) bola zložitá záležitosť, hlavne
vystihol úplne úžasne, keď napísal, že láska „nie je neslušná ... vzhľadom na to, že na pozemku stáli dve budovy a tiež vzrastlé
nezmýšľa zle, neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou (1K stromy, čo všetko malo byť odstránené na náklady predávajúceho.
Dva krát v priebehu roku sa o vykosenie pozemku vo vlastnej réžii
13, 4 – 7).
Pozývam vás teda do sveta udalostí, tvárí, faktov a čísiel, do postarali Rastislav Vacho, Milan Zmeko a Adam Zmeko. Ohľadom
nášho života tak, ako sme ho ako jedna autentická čiastočka prípravy stavby penziónu sme vykonali nasledovné: Zabezpečili sme
Kristovej cirkvi prežili v roku 2016. Sám som si pri písaní kapacitu na odber plynu (216,36 €), elektriny (528,44 €) a vody,
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povolenie na prekládku vedenia plynu, geodetické výškové
zameranie pozemku (500,- €, milodar Marian Ďurovkin),
geologický prieskum podložia (1.458,- €), vytýčenie trás
telekomunikačných sietí (54,- €). Na úrovni presbyterstva
a konventu sme vykonali výber externého konzultanta pre
čerpanie eurofondov (firma MP Profit), ktorý môže vykonávať
výberové konania. Vykonali sme prvé výberové konanie na
vyhotovenie projektu stavby (Ing. arch. Juraj Císar,
architektonický ateliér Orant). Mesto vo svojej kompetencii
určilo, že projekt bude musieť prejsť dvoma štádiami
schvaľovania: 1. etapa - územné rozhodnutie a 2. etapa - stavebné
povolenie. To predĺžilo čas, aj zvýšilo náklady na projektovú
dokumentáciu. Architekt pripravil a predložili dokumentáciu na
územné rozhodnutie (12.000,- €) a stále pracoval na dokumentácii
pre stavebné povolenie. Inžiniersku činnosť vykonávala Ing.
Patrícia Hlobenová. Pri územnom rozhodnutí treba súhlasné
vyjadrenia dvadsiatich zainteresovaných orgánov k projektu
(poplatky 947,21 €). Vyskytli sa pritom zložité situácie, no 15.12.
sa na Stavebnom odbore Mestského úradu uskutočnilo územné
konanie, s pre nás priaznivým výsledkom.
Riadiaci výbor diakonie či br. zbor. dozorca mal niekoľko
konzultačných rokovaní s predstaviteľmi Evanjelickej diakonie
Bratislava, firmou MP Profit, či predstaviteľmi soc. odboru VÚC.
Zo plánovaných opráv v kostole sa podarila výmena
obkladačiek na niektorých toaletách (294,- €) .
S architektmi Polyákom a Závodným sme sa dohodli na
vykonaní stavebného auditu budovy kostola po dvoch
desaťročiach od jeho postavenia a na určení priority závad, ktoré
budú musieť byť postupne odstránené.
To boli naše plány pre r. 2016 a úroveň ich naplnenia.
Z najdôležitejších udalostí v troch oblastiach nášho zborového
života uveďme ďalej toto:
1. Vnútorná misia
V r. 2016 TV Nitrička nepriniesla žiadne prenosy z našich Sl.
Božích, pretože prenosy nedokázala personálne a finančne
zabezpečiť. V r. 2017 sa prenosy opäť začnú. Dobrú misijnú
službu širokému spoločenstvu robia kázne, Pravoslavom
Prableskom ukladané na náš web a tiež časopis Otvorená náruč.
Na približne rovnakej úrovni sa nám drží počet žiakov
a študentov na náboženstve na školách a gymnáziách, ktorý je
pomerne nízky, ale vďaka Pánovi i za to! Zakúšam, že stačilo by
málo, aby sme mali na náboženstve o 10 – 15 detí viac, trebárs rodičia by lepšie mohli ustriehnuť skombinovanie krúžkov
s náboženstvom. Viem tiež, že niektorí rodičia by aj deti prihlásili,
ale na ich škole neučím, alebo sa im to pre niečo vážne nedá.
Vždy poteší, keď vidíte nepredstieraný záujem rodiča. Poteší aj
mladý gymnazista, z úplne sekulárnej rodiny, ktorý príde a povie:
„Mama mi povedala, že mám chodiť na náboženstvo
k evanjelikom.“
Náš cirkevný zbor bol opäť iniciátorom dvoch večerov
ekumenického Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov.
Zažili sme veľmi pekný zborový večer s 59-timi hosťami z Our
Saviourś z Naperville (9.6.), ktorých väčšinu tvorila dospievajúca
mládež. Prezentovali sme im našu misijnú a diakonickú službu.
Pri prestretých stoloch sme mali možnosť družných rozhovorov.
Pripravili sme 8. ročník podujatia Noc kostolov (10.6.), ktoré
sme venovali vystúpeniu Eagles Wings a divadielka Hearts in
Puppetry z Naperville. Rozdávali sme Nové zmluvy, náboženskú
literatúru, výročné správy za r. 2015, tlačoviny o našom zbore,
diakonii, OZPV.
Milým bolo, že do mája žili v Nitre a verne navštevovali naše
Sl. Božie manželia z USA, Bob Kochenberger a Janett Watrous.
Okolo Janett sa vytvorila skupinka cirkevníkov, ktorí sa stretali
a konverzovali po anglicky. Pri odchode domov sa Bob a Janett
lúčili so skupinkou i s našim zhromaždením v úprimnom dojatí
a vďake.
To, čo zostáva našim dlhodobým problémom je, že mnoho
pravidelných týždenných aktivít, tradičných podujatí v priebehu
roku, ale i mimoriadnych jednorazových podujatí je síce s láskou

pripravovaných, nie iba farárom, ale i početnou skupinou
dobrovoľných pracovníkov v misii, ale nie je tak navštívených, ako by
sa dalo očakávať od cirkevného zboru, ktorý sa šplhá k jeden a pol
tisícu členov. Nechceme mať veľké oči, nejde nám o prezentovanie sa
pred verejnosťou s úžasnými číslami, nejde nám o nejaké verejné
uznanie, veď takáto ctižiadosť by v cirkvi nemala mať ani miesto. My
sa tešíme z každého jedného človeka, ktorý prichádza na podujatia.
Ale napríklad 5 detí na tradičnom Veselom popoludní pre deti (viď
časť o 96 balíčkoch na Štedrý večer), sedem detí na besiedke, zo desať
našich vlastných mladých ľudí na mládeži, dva-tri naše vlastné
manželské páry... Tí, ktorí sa ľuďom s láskou venujú, sú často krát
zaskočení nezáujmom a trápia sa otázkou, kde robia chybu. Niekedy
k nám nájdu cestu skôr neevanjelici či hľadajúci necirkevní ľudia,
ktorí v našich spoločenstvách nájdu to vzácne pre seba.
Samozrejme, ako na prvého táto otázka mieri na mňa, ako na
zborového farára po 18-tich rokoch služby: Prečo naše zhromaždenia,
nedeľné i mimonedeľné, nie sú spontánnejšie, početnejšie, menej
vynútené, príťažlivejšie pre deti a mládež, pre mladé rodiny a strednú
generáciu, osvojené ako „naše“, kde chcem s radosťou tráviť svoj čas,
kde chcem rásť a slúžiť iným, lebo je to „moja viera a môj zbor“,
dôležitá súčasť môjho života? Trápil sa tým i sám Luther (čítaj ON
1/2013, O Večeri Pánovej), trápili sa tým vodcovia našej cirkvi vo
všetkých storočiach a generáciách a trápime sa tým aj my dnes: Čo je
to prítomné v našej evanjelickej duchovnej tradícii a mentalite, aké
falošné, nesprávne pochopenie myšlienky nezáslužnosti nášho
jednania, spasenia iba z milosti a slobody od všetkých vonkajších
autorít a záväzkov, keď pre evanjelika historicky z toho vznikol zvyk,
že prirodzené je žiť mimo cirkvi a živej viery a tak vzácne žiť v cirkvi,
so živou vierou? V jubilejnom roku reformácie mi na stole leží báseň
biskupa Fridricha Baltíka z r. 1917, pri 400. výročí reformácie. Na
jednej strane ospevuje „deň radostný“, na druhej strane s bolesťou
premieta, že „ustydla láska při mnohých“.
Naša doba je duchovne i spoločensky veľmi zložitá a hlavne našu
cirkev vážne skúša. Na rozdiel od rím. kat. cirkvi a iných
protestantských cirkví, sa počet evanjelikov zmenšil medzi r. 2001 a
2011 o 50 tis. osôb, na asi 320 tis. Z nich asi 100 tis. žije mimo cirkvi,
200 tis. v cirkvi, s rozličným stupňom záujmu o návštevu jej
zhromaždení. V našom meste žije mimo cirkvi 1300 evanjelikov. Na
dokreslenie: z 29 pochovaných boli 13 členmi zboru a 16 evanjelici
neprihlásení do zboru. Cirkevný príspevok nám zaplatilo 70%
evidovaných členov, na bežné nedeľné Služby Božie chodí do 15%
členov, na konfirmačnú prípravu získame 4 deti. Každému z nás musí
byť jasné, že ani našu cirkev a ani náš cirkevný zbor nečaká nejaká
pyšná spanilá jazda, ale húževnatý, poctivý zápas o každého človeka
bez rozdielu veku, aby mohol počuť evanjelium, aby zažil úprimné
osobné prebudenie pre život vo viere v Pána Ježiša Krista, aby mohol
čerpať zo života v spoločenstve cirkvi, aby jednoduchá služba,
odhodlanie úprimne kresťansky žiť a prežívaná súnáležitosť s údelom
cirkevného zboru, mali v jeho živote pevné miesto. V časti 13 tejto
správy je opísaný aj jeden kľúč, jeden nevyhnutný predpoklad
k takémuto zápasu – silný tím spolupracovníkov, skutočných
služobníkov. Bez neho dnes ani v budúcnosti neobstojíme.
2. Hospodárska oblasť
Veľmi sa tešíme, že sa nám dostávalo prostriedkov na
cirkevnozborový život z našich vlastných zdrojov, ktorými sú
predovšetkým milodary, ofery a cirkevný príspevok. Vzrástla nám
suma milodarov, z ktorej i keď odpočítame prijatú sumu za ubytovanie
priateľov z Naperville, tak nám i tak zostane 17.576,73 €, čo je pekný
údaj. Vzrástla nám i suma za cirkevný príspevok (12.324,- €), avšak
nie kvôli tomu, že by si ho zaplatil väčší počet členov, ale preto, že
sme zdvihli jeho minimálnu úroveň z 10,- na 13,- € od
konfirmovaných členov zboru. Pre deti zostáva v pevnej výške 1,50 €.
Vzrástli nám i ofery (9.429,- €). Tešíme sa z každého prineseného
finančného daru i z každej služby a pomoci, ochotne vykonanej pre
zbor!
Br. Pavel Líška a Peter Globan sa starali o funkčnosť zariadení
v kostole, kosili trávniky, starali sa o park na dvore, vykonávali ďalšie
potrebné práce. Ján Beňo vypestoval pred kostolom pekný trs trávy.
Peter Globan sa staral o služobné vozidlá diakonie a zboru.
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V apríli sme mali tri brigády na veľké upratovanie kostola
a parčíku. V decembri bratia vymenili žiarovky na strope kostola.
Máme šiestich bohuznámych členov cirkevného zboru, ktorí
poukazujú pravidelne mesačne na účet zboru milodar v pevnej
výške.
3. Organizácia cirkevného zboru
V 25-člennom zborovom presbyterstve sa uplynutím
volebného obdobia uprázdnilo 6 mandátov. Kandidovaných bolo
9 osôb. Na výr. konvente boli zvolení: Ján Beňuch, Anna
Maričová, Tibor Mesároš, Pavol Otepka, Slavomír Revay a Milan
Zmeko. Volebný konvent 1.5. zvolil za zástupcu zbor. dozorcu
presbytera Tibora Mesároša. Tibor Mesároš, Ján Beňuch a Pavol
Otepka boli slávnostne uvedení do úradu na Svätodušnú nedeľu,
17.5. Pri tej príležitosti sme úprimne poďakovali končiacim
členom presbyterstva Viere Lisej a Vladislavovi Horvátovi, za ich
mnohoročnú vernú službu zboru.
3. Bohoslužobný život
Hlavné Služby Božie. V nedele a na cirkevné sviatky sme mali
dovedna 64 hlavných Sl. Božích. Zvyčajne som vždy mohol
konštatovať, že návštevnosť Sl. Božích na nemení a že kostol
býva zaplnený. Stáva sa však viditeľným, že za posledné roky
sme úmrtiami či nevládnosťou stratili veľkú skupinu starších
členov cirkevného zboru, ktorí pravidelne chodili na Služby
Božie. V takej situácii vzniká otázka, či tým naše zhromaždenie
čaká zmenšovanie, alebo či na uprázdnené miesta zasadnú iní
ľudia – deti zosnulých, alebo noví členovia nášho zboru, mladé
rodiny, mládež... Zdá sa, že zatiaľ sú úbytok a prírastok v
zhromaždení v krehkej rovnováhe. Želali by sme samozrejme, aby
bolo medzi nami viac členov strednej generácie, mladých rodín
a mladých ľudí všeobecne. Je tiež citeľné, že v obdobiach, keď je
pekné počasie, viditeľne medzi nami chýba stredná a mladšia
generácia. Keď je zasa zlé zimné počasie, boja sa prísť starší.
Starozmluvné a epištolické texty čítali Mária Števková, Ivan
Kühn, Rastislav Vacho a Ján Beňuch.
Hlavné Služby Božie v čase neprítomnosti farára vykonali
Peter Paluga (19.6., 10.7.) a Janka Juššíková (21.8., 16.10.).
Matthias Barth, Rastislav Vacho, Ján Beňuch a Pavel Líška
pomáhali pri prisluhovaní Večere Pánovej.
Zo zvláštnych udalostí, ktoré sa udiali na Sl. Božích
pripomíname nasledovné: 10.1. – mimor. konvent, schválenie
predaja dvoch pozemkov v Čakajovciach, 24.1. – pripomenutie
100. výr. narodenia farára Pavla Valáška, 7.2. – výročný konvent,
3.4. – zhromaždenie pozdravil gen. biskup Miloš Klátik, 17.4. –
zhromaždenie pozdravil farár Maroš Šefranko, 24.4. – so
zhromaždením sa rozlúčila farárka Janett Watrous, 1.5. –
mimoriadny konvent, hlavne voľba zást. zbor. dozorcu a šiestich
presbyterov, 15.5. – 16. výr. posvätenia kostola, slávnostný sľub
zást. zbor. dozorcu a dvoch nových presbyterov, poďakovanie
končiacim, 19. a 22.5. – skúška a slávnostná konfirmácia, 5.6. –
blahoželanie Elene Líškovej k „70“, 12.6. – účasť 8 hostí
z Naperville, 26.6. – po Sl. Božích spomienka pri hrobe Zuzane
Karlikovej, 31.8. – Kajúca nedeľa, 11.9. – úvod školského roku,
požehnanie detí, vyslanie dobrovoľníkov do služby, blahoželanie
Milanovi Halákovi k „80“, 25.9. – Tekviciáda, zbierka pre
hladujúcich, 30.10. – otvorenie Reformačného roku, kázala
Renate Kath, 6.11. – Pamiatka zosnulých, 13.11. – po Sl. Božích
spomienka na gen. biskupa Jura Janošku pri Dome Matice
slovenskej, 17.4. a 11.12. – Sl. Božie s piesňami mládeže, obed
a poobedie pre mládež.
Cirkevníci slávili ešte Služby Božie na stretnutí evanjelikov
v Békešskej Čabe (6.-8.7.), na Dištriktuálnych Sl. Božích na hrade
Branč (5.7.), na Seniorálnom dni DNS v Jabloňovciach (10. 9.),
na zájazde žien v Prešove (16.10.) a mládežníci počas pobytov
v Jabloňovciach (1.5. a 9.10.).

Evanjelizácia ProChrist, 17.4. a 11.12. – obed a poobedie pre mládež,
24.4. – festival spevokolov DNS v Nesvadoch, 8. a 22.5. – organové
koncerty Ars Organi, 29.5. – Seniorálne stretnutie žien v Leviciach a
Veselé poobedie pre deti, 5.6. a 27.11. – Sl. Božie pre najstarších
s posedením, 25.9. – Tekviciáda, spomienka na farárku D. Bancíkovú
v Leviciach, 13.11. – Šarkaniáda, 20.11. – slávnostný večer pri 380.
výr. Cithary canctorum, a 11.12. – adventný organový koncert.
Mimo nedieľ sa uskutočnilo: 20. 1. – Týždeň modlitieb za jednotu
kresťanov v našom kostole (19.1. na Klokočine), 21.-23.3. – Pôstny
modlitebný týždeň, 25.3. – mládežnícky Veľký piatok,
10.-14.4.
satelitná evanjelizácia ProChrist, 16.4. – dorast a mládež na stretnutí
v Hont. Vrbici, 9.6. – zborový večer s hosťami s Naperville, 29.4. –
1.5. – Konfitábor Jabloňovce, 18.6. – výlet rodín na Farmu u sv.
Františka, 6.-7.8. - Bék. Čaba, 5. 7. – Sl. Božie na hrade Branč, 9.9. –
Kostolfest, mládežnícke prenocovanie v kostole, 10.9. – Seniorálny
deň v Jabloňovciach, 20.9. – stretnutie s B. Hauserovou z Misie na
Níle, 7.-9.10. – mládežnícka víkendovka v Jabloňovciach, 15.-16.10. zájazd „Šariš 2016“, 12.11. – seniorálne stretnutie presbyterov v Nitre,
19.11. – dorast a mládež na stretnutí mládeže vo Farnej, 6.12. – vian.
večierok vysokoškolskej mládeže, 16.12. – vianočný večierok
mládeže, 17.12. – Adventné popoludnie pre deti, 22.12. – spoločné
ozdobovanie vian. stromčeka, 31.12. – mládežnícky Silvester na fare.
Zborový farár Ivan Eľko bol administrátorom CZ Zlaté Moravce,
kde sa bývali Sl. Božie v nedele poobede o 14.00 hod.
Stredtýždňové večerné, adventné a pôstne Služby Božie. Navštívi ich
asi 15 - 25 osôb, väčšinou dôchodcov. Stredtýždňové boli 22 krát,
pôstne 7 krát a adventné 5 krát.
Počas Veľkého týždňa pred Veľkou nocou sme mali tri modlitebné
večery.
V Domove dôchodcov na Považskej ulici sme sa stretali okolo
Božieho Slova, modlitieb a piesní každú stredu o 9.00 hod., okrem
prázdnin. Prichádzali 2 – 3 osoby, evanjelici. Nemobilní boli
navštevovaní.
V pôste a advente sme slávili Večeru Pánovu so spoveďou.
V Domove dôchodcov na Dolnočermánskej ulici sme sa stretali okolo
Božieho Slova, modlitieb a piesní každý piatok o 9.00 hod., okrem
prázdnin. Prichádzalo asi 20 osôb, dvaja sú evanjelici. Nemobilní boli
navštevovaní.
V pôste a advente sme slávili Večeru Pánovu so spoveďou.
V Domove soc. služieb pre mentálne postihnutých v Ľudovítovej sme
v pôste a v advente mali Sl. Božie a slávili sme Večeru Pánovu so
spoveďou. Prichádzajú 4 klienti a jedna opatrovateľka, evanjelici.
Do DD na Železničiarskej som chodil na požiadanie prisluhovať
Večeru Pánovu, alebo navštíviť evanjelikov.
Do DD na Zobore som chodil na požiadanie prisluhovať Večeru
Pánovu, alebo navštíviť evanjelikov.
4. Sviatosti
Krst svätý. Pokrstili sme 13 detí (5 ch., 8 d.). Okrem toho bolo
pokrstených ďalších 6 detí, ktorých rodičia sú naši cirkevníci, no
momentálne bývajú kvôli práci mimo Nitry. S rodičmi pred krstom
farár absolvuje pastorálny rozhovor o význame krstu a kresťanskej
výchovy dieťaťa.
Dvaja dospelí mali záujem o krst a traja dospelí o konfirmáciu.
V priebehu roka som ich pripravoval, spriatelili sme sa, prežili sme
pekné chvíle pri vážnej udalosti ich života.

Večeru Pánovu sme slávili v rámci Sl. Božích 11 krát, po Sl. Božích
11 krát, v rámci Sl. Božích pre najstarších 2 krát, v rámci Sl. Božích
v soc. zariadeniach 6 krát.
Najviac osôb prijalo Večeru Pánovu na zač. šk. roku (110), na 4.
adv. nedeľu (96) a Veľký piatok (94).
Počet žien vždy prevýšil počet mužov.
Počet prijímajúcich Večeru Pánovu v r. 2016:
Mimoriadne podujatia
Na Sl. Božích v kostole : 1580 (-9) , m. 531 (+12), ž. 1040 (-21)
V nedeľné poobedia – okrem stretnutí manželských párov - Na Sl. Božích v soc. zariadeniach : 59 (m. 3, ž. 56)
boli členom cirkevného zboru ponúknuté tieto mimoriadne Jednotlivci doma, v nemocnici a soc. zariadeniach: 10 (m. 0, ž. 10)
podujatia: 10.1. – benefičný koncert pre diakoniu, 10.4. –
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5. Konfirmácia
Konfirmačnú prípravu vedie farár, v čase neprítomnosti ho
zastúpili vedúci dorastu a mali s konfirmandmi dorastenecký
program.
So správaním konfirmandov problémy neboli. Konfirmandi sa
pekne pripravili na skúšku.
Uhlík vybratý z pahreby chladne. Preto je pre udržanie a rast
viery našich konfirmandov dôležité, aby mali spoločenstvo
s veriacimi rovesníkmi. To je dôvod, prečo konfirmandov dookola
pozývame na stretnutia dorastu a mládeže, na Služby Božie
a mládežnícke podujatia. Nie kvôli štatistickým číslam, ale kvôli
udržaniu ich viery, čo v poslednom rade znamená, že kvôli ich
večnému spaseniu.
Konfirmovaní boli 4 konfirmandi (ch. 2, d. 2). Dvaja z nich
ďalej žijú v našom spoločenstve a boli i v mládežníckom tábore.
Do 2. ročníka prešli 10 konfirmandi. Asi 6 - 7 chodia na dorast,
na Služby Božie, štyria boli v mládežníckom tábore.
Do 1. ročníka sa prihlásili 4 konfirmandi (ch. 1, d. 3). Dvaja
chodia na Sl. Božie, na dorast a boli v detskom tábore.
Vedúci dorastu a mládež pripravili pre konfirmandov jarný
Konfitábor v Jabloňovciach (zo 14 sa zúčastnilo 7), letné tábory
v Zuberci (2 na detskom a 6 na mládežníckom), jesenný tábor
v Jabloňovciach (zo 14 sa zúčastnilo 6), dve seniorálne stretnutia
mládeže a dorastu, dve soboty pre dorast (jedna s nocľahom v
kostole), Kostolfest (s nocľahom v kostole) a iné podujatia.
Dorast viedli Martina Globanová, Adam Zmeko, Tomáš
Mesároš a Adam Eľko.
6. Vnútromisijná práca
Detské Služby Božie. Do tímu pracovníkov s deťmi patria Mária
Pindešová, Barbora Kmeťová, Magdaléna Eľková, Kristína
Bednárová, Radka Absolonová, Róbert Ottot a na hrával gitare
Adam Eľko. Títo vytvorili dvojice a delili si deti na starších
a mladších. Na Sl. Božích na začiatku školského roku 2016 / 2017
sme pracovníkov oficiálne vyslali do služby.
Evidujeme asi 15 detí, ktoré pravidelne, alebo sporadicky
navštevujú besiedku. Návšteva je 7 - 10 detí, takáto skupinka je
rozdeľovaná na starších a mladších.
Pre deti sme mali v r. 2016 Veselé popoludnie ku Dňu detí,
žiaľ, zúčastnilo sa iba 5 detí. Veľmi pekný a dobre pripravený bol
letný tábor v Zuberci (30 detí, plus učitelia a niekoľkí rodičia
menších detí). Mali sme požehnanie a detský spev pri začiatku
školského roku, Šarkaniádu, Tekviciádu a Adventné popoludnie.
Učitelia besiedky pripravili s deťmi veľmi pekný program na
Štedrý večer.
Deti sme obdarovali na začiatku adventu detským adventným
kalendárom a štedrovečernou sladkou nádielkou. Po dvoch Sl.
Božích na Št. večer sme rozdali 96 zo 100 pripravených balíčkov.
Áno, náš cirkevný zbor je plný detí, o ktorých žiaľ nevieme. 96
balíčkov na Štedrý večer a 5 detí na Veselom popoludní pre deti,
to je veľký kontrast....
Na detských podujatiach v priebehu roku tradične rozdávame
neodmysliteľné banániky v čokoláde a diplomy.
Dievčatá – vedúce besiedk,y dbali na výzdobu a poriadok
v besiedkárskej miestnosti a v sklade.
Klubík je nové pravidelné podujatie pre mamičky s deťmi do
troch rokov. Prvý krát bol Klubík 6.10., býva vo štvrtok o 9.30
hod. v besiedkárskej miestnosti, vedú ho Jarmila Konkušová
a Lucia Proksová. Tým najjednoduchočím spôsobom ich učia
základným
postojom
viery.
Majú
aj
jednoduché
výtvarné, muzikálne aktivity, bábkové divadielko. Chodí asi 5
mamičiek s deťmi.

Konfitábor, dve soboty pre dorast (jednu s prespatím v kostole), boli
spolu na dvoch seniorálnych stretnutiach, pozývali ich na mládežnícke
podujatia. Zvyčajne je všetko na báze presvedčovania. Šiesti
dorastenci boli po prvýkrát na mládežníckom tábore v Zuberci, z čoho
sme mali veľkú radosť!
Spoločenstvo evanjelickej mládeže Stretnutia mládeže sa konajú
každý piatok o 17.00 hod. Často krát aj mládež zíde aj počas sobôt či
prázdnin, či už k spevu a modlitbám, alebo či k spoločne strávenému
času pri hrách a pri jednoduchom pohostení.
Hlavnú zodpovednosť za prípravu programu stretnutí mali Janka
Nôžková, Barbora Kmeťová, Marek Kružliak, Tomáš Berecz a Adam
Eľko. Návštevnosť sa pohybuje od 15 do 20 osôb. Nie všetci sú však
z Evanjelickej cirkvi, toto spoločenstvo je však dôležité pre ich život.
Ako veľmi by sme túžili, aby toto spoločenstvo bolo početnejšie!
V našom zbore žije nepomerne viac konfirmovaných mladých ľudí
a malo by byť prirodzené, že vytvárajú spoločenstvo, že chcú byť
spolu. Niektorí chodia na Sl. Božie a na mládež, niektorí iba na Sl.
Božie viac či menej pravidelne, väčšina nechodí ani tam ani tam. Pre
Nitru by nemal byť problém mať 40 ľudí v piatok na mládeži a 50 na
letnom tábore.
Po Veľ. noci a v advente mladí pripravili Sl. Božie s piesňami
mládeže. Na obede a spoločnom popoludní zostalo 24 a 18
mládežníkov. Hudobníci zodpovedne pripravili sprievod ku
spievaným piesňam. V máji pripravili Konfitábor pre konfirmandov.
Mali sme veľmi dobrý letný tábor v Zuberci (18 stálych účastníkov a 6
krátkodobých). V septembri zorganizovali spomínanie na prázdniny a
prenocovanie v kostole („Kostolfest“), mali októbrovú víkendovku
v Jabloňovciach. Na jar a na jeseň boli na seniorálnych stretnutiach
dorastu a mládeže, kde poslúžili hudobným sprievodom. Strávili spolu
Silvester na fare.
Mládežníci poslúžili pri malom programe, pohostení a upratovaní
pri oboch Sl. Božích pre najstarších s posedením, pri ozdobovaní
vianočného stromčeka, príprave balíčkov a pri detských podujatiach
v priebehu roka. Je to vzácna služba, aj keď iba malej a stále sa
opakujúcej skupinky mladých ľudí, ktorí však svoju službu zboru berú
vážne.
Stretnutia vysokoškolskej mládeže. Bývajú každý utorok o 19.00 hod.
okrem letných prázdnin. Prichádza 10 - 15 osôb, polovica z nich sú
vysokoškoláci, polovica bývalí vysokoškoláci z tohto spoločenstva,
žijúci v Nitre. Na začiatku akademického roku sme v školách a na
internátoch umiestnili pozývajúce oznamy na túto skupinku, rovnako
ako na celocirkevnom webe Evanjelickej a. v. cirkvi www.ecav.sk.
Skupinku vedie Eva Eľková, v prípade nutnosti zastúpili Janka
Nôžková alebo Zdenka Žihlavska. Vo farskom byte vykoná množstvo
pastorálnych stretnutí a rozhovorov s ľuďmi z tejto skupiny. Cez
víkendy bývajú ľudia z tejto skupinky pozývaní do farárskej rodiny na
obed. V advente spoločne vyrábali vianočné pozdravy.
Večery s Bibliou. Teda praktické biblické štúdium, bolo 22 krát. V r.
2016 sme preberali novozmluvné miesta, týkajúce sa modlitby.
Stretania bývali vo štvrtok o 16.45, v zime o 15.45 h. Návštevnosť nie
je vysoká, prichádza okolo 8 osôb, výlučne sestier.
Spoločenstvo evanjelických žien. V r. 2016 sa spoločenstvo zišlo 4
krát, pripravené boli videoprezentácie: Biblická Perzia (R. Vacho),
Sociálne zariadenia v Kichheim unter Teck (I. Eľko) Misia na Níle (B.
Hauserová) a dokument Necelebrity (J. Huba). Účasť sestier bola vždy
pekná, do 30 osôb.
Sestry sa zúčastnili na seniorálnom stretnutí SEŽ v Leviciach 29.5.
(12 osôb). Jesenný zájazd SEŽ sa uskutočnil 15. – 16.10. (44 osôb),
smeroval do Šariša (Bardejov – Kuková – Prešov).
Sestry ochotne poslúžili pečením či prípravou iných pochúťok pri
všetkých zborových podujatiach a návštevách.
Niektoré sestry vykonávajú spontánnu návštevnú službu, keď sa
snažia pomáhať tým priateľkám, ktoré sú pre nemoc odkázané na
pomoc v domácnosti, navštevujú ich v penziónoch, či telefonujú im.
Povzbudzujeme ich v takýchto prejavoch viery a lásky!

Stretnutia dorastu. Tím pracovníkov s dorastom tvoria Martina
Globanová, Adam Zmeko (od sept.), Adam Eľko a Tomáš
Mesároš (do júna). Stretnutia bývali medzi dvoma vyučovaniami
konfirmandov. V prvej polovici roka na dorast z desiatich prvákov
chodili 4 – 6, zo štyroch druhákov chodili 2. V druhej polovici
Spoločenstvo mladých mamičiek. Stretlo sa 16 krát (každú druhú
roka zo štyroch prvákov 2, z desiatich druhákov chodili 4 – 6.
stredu okrem prázdnin, o 17.30). Mladé mamičky majú možnosť prísť
Vedúci dorastu a tiež mládežníci pripravili pre dorastencov
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i s deťmi, ktoré opatrovali Nina Pastieriková, Magdaléna Eľková, opäť vyjadrilo s jeho prácou úplnú spokojnosť, tak isto ako i s prácou
Janka Nôžková. Stretnutia viedla Eva Eľková. Zúčastňuje sa 6 - 8 všetkých ostatných pracovníkov diakonie.
mladých žien, nie len z našej cirkvi.
Riadiaci výbor diakonie (riaditeľ, zbor. dozorca, farár) sa
pravidelne
stretal a riešil naliehavé záležitosti okolo zabezpečenia
Spoločenstvo mužov. Stretlo sa 15 krát (v každý druhý pondelok
plynulého
financovania
diakonie, vybavovania bežnej agendy, či
okrem prázdnin, o 19.00 hod., v zimnom čase o 18.00 hod.) Tieto
prípravy
stavby
penziónu.
stretnutia navštevuje 15 – 20 bratov. Radi by sme sa otvorili
10.1. sa uskutočnil benefičný koncert na podporu diakonie
ďalším, hlavne mladším, tridsiatnikom. Chceme sa spolu priateliť,
(výťažok
813,- €). Ponúkali sme aktuálnu ročenku o diakonii a OZPV
povzbudzovať vo viere a v službe Bohu v zbore. Program
za
r.
2015
a kalendáriky s kontaktnými údajmi.
zabezpečoval zbor. dozorca, farár, alebo sami bratia., trikrát sme
(údaje
pripravil
br. Milan Slezák, riaditeľ EZD Nitra)
privítali hostí (Tomáš Pružinec, Tomáš Ficzere, Ján Javorčík).
Naša
diakonia
za niekoľko rokov činnosti získala dobré meno
Bratia poslúžili pri niekoľkých zborových podujatiach, v zime
a
dôveru
v
komunite
nášho mesta. Ďakujeme br. riaditeľovi, ses.
v dvojiciach zabezpečovali odpratávanie snehu pred kostolom.
účtovníčke i opatrujúcim sestrám a bratovi za ich službu v mene
Stretnutia manželských párov. Boli 6 krát. Organizáciu Kristovej lásky! Želáme im mnoho sily, trpezlivosti a lásky v
a duchovný program zabezpečovali Matthias a Zdravka Barthovci. každodennej službe našim potrebným.
Zúčastňuje sa okolo 5 mladých rodín, nie všetky sú z nášho zboru.
O deti sa starala Margaréta Černáková. Mladé rodiny sa tiež zišli 8. Výučba náboženstva v školách
Tešíme sa z detí, ktoré v podmienkach menšiny, v komplikovaných
na tradičnom výlete na Ranč u sv. Františka, na
podmienkach
mesta, skoro ráno či po vyučovaní, v konkurencii
Tekviciáde, Šarkaniáde,
Veselom
popoludní
pre
deti
krúžkov
a
doučovaní
a v ovzduší ľahostajnosti, chodia na náboženstvo
a Adventnom popoludní pre deti.
v škole. Tešíme sa z rodičov, ktorí deti do vzdialenejších škôl vozia
Nitriansky evanjelický spevokol.
a čakajú. Všetky hodiny vyučuje farár.
Štvorhlasný spevokol mal v r. 2016 26 členov, dvaja sú ako
Učilo sa na ZŠ Benkova, Kráľa Svätopluka a Beethovenova. Na ZŠ
hostia z Nových Sadov. Dirigentom bol Ivan Eľko, korepetítorom Kniežaťa Pribinu prebiehala stavebná rekonštrukcia školy a po
Dušan Kovarčík.
dohovore s riaditeľstvom z priestorových dôvodov sa vyučovanie
Spevokol vystúpil na siedmich Sl. Božích, na štyroch náboženstva začne až po polroku. Aj vďaka tomuto výpadku sa počet
pohreboch pri úmrtiach v rodinách spevokolistov, na seniorálnej detí na ZŠ znížil. Zato však počet odučených hodín zvýšil o dve do
prehliadke spevokolov v Nesvadoch, na regionálnej prehliadke týždňa, pretože na Kráľa Svätopluka a na Beethovenovej boli
Cantate v Nitre a na benefičnom koncerte pre Zväz zdravotne vytvorené skupinky najmenších žiakov.
postihnutých NSK.
Dostal som avízo od niektorých rodičov, že znova by bolo možné
Spevokolisti položili venčeky na hroby Katiny Kühnovej otvoriť skupinku na ZŠ Topoľová. V prebiehajúcom školskom roku
a Dáši Fiebigovej.
som na túto školu nemal priestor. Dúfam, že od septembra sa aj tam
Spevokol zažíva generačnú výmenu. Veľmi potrebuje nových, s vyučovaním vrátime.
mladších členov z radov nášho cirkevného zboru, ktorí majú
Povzbudzujeme rodičov, aby aj keď deti z nejakých dôvodov
základné hlasové dispozície a ochotu venovať sa tejto tradičnej nemôžu chodiť na náboženstvo v škole, vodili ich na Sl. Božie, na
službe, ktorá zdobievala naše cirkevné zbory a bola tiež znakom besiedku, či na dorast. Opakujem, že zánik skupinky v škole, alebo
istej úrovne a kultivovanosti spoločenstva.
malý počet detí na školách je vždy bolestivou vecou, ale ak sa deti
Spevokol si v r. 2017 pripomenie 20. výročie jeho vytratia
zo
zhromaždenia
Služieb
Božích, z detského
či
znovuobnovenia pod vedením Katinky Kühnovej.
dorasteneckého spoločenstva, to je skutočná prehra a znak úpadku
spoločenstva.
7. Evanjelická zborová diakonia
Úprimné uznanie všetkým gymnazistom, ktorí ráno vstávajú na
EZD mala v roku 2016 6 pracovníkov. Tím tvorili: Milan
nultú
hodinu, aby počúvali farára.
Slezák, riaditeľ a opatrovateľ, Magdaléna Šeböková účtovníčka, a
opatrovatelia Zuzana Šurániová, Oľga Čajkovičová, Mária Vyučovanie ev. náboženstva na zákl. školách
Melišková a Peter Globan. V mesiacoch máj a jún v diakonii V šk. roku 2015 / 2016
brigádoval br. Adam Zmeko, výdatne pomohol pri klientoch i na 26 žiakov, ch. 13 , d. 13, (4 oddelenia)
farskom úrade a okolo kostola.
V priebehu roku 2016 bolo v EZD odpracovaných 11540 hodín V šk. roku 2016 / 2017
a z tohto počtu bolo poskytnutých dovedna 9057 hodín (+335) 21 žiakov, ch. 12, d. 9, (5 oddelení)
priamo pri opatrovaní s prispením Mesta a klientov a 2483 hodín Vyučovanie ev. náboženstva na gymnáziách
inej pomoci klientom či seniorom. Starali sme sa dovedna o 42 V šk. roku 2015 / 2016, Párovské gymnázium:
klientov.
5 štud., ch. 3 , d. 2
EZD poskytovala služby spojené so starostlivosťou o seniorov: V šk. roku 2016 / 2017, Párovské gymnázium:
obslužné úkony, starostlivosť o domácnosť, zabezpečenie 6 štud., ch. 4, d. 2
základných sociálnych aktivít. V nadštandardnom režime diakonia
pomáhala s prácami v záhrade, s drobnou údržbou v domácnosti V šk. roku 2015 / 2016, Golianovo gymnázium:
s využitím vlastných nástrojov a zariadení. 28 seniorom sme 4 štud., ch. 1 , d. 3
pomohli zapožičaním zdravotných pomôcok. Poskytli sme 48 V šk. roku 2016 / 2017, Golianovo gymnázium:
hodín poradenskej činnosti. Špeciálne upravené vozidlo bolo 5 štud., chl. 1, d. 4
využívané nie len k preprave postihnutých osôb, ale za poplatok
slúžilo všetkým klientom EZD i seniorom cirkevného zboru, ktorí 10. Pastorálna činnosť
Popredu vyžiadané stretnutia a rozhovory skutočne pastorálneho, či
si požiadali pomoc pri preprave, nákupoch či sťahovaní.
Na opatrovateľské výkony Mesto prispelo sumou 48 tis. €, spovedného charakteru s farárom na farskom úrade – 10
klienti zaplatili 14.200,-€ a cirkevný zbor z milodarov spolu návštevy nemocných v domácnosti, hospici, v nemocnici (bez Večere
s dotáciou OZ Pavla Valáška prispel sumou 11.420,- € i na Pánovej) - 32
Prislúženie Več. Pánovej v domácnosti – 3
odmeny, ale hlavne na prevádzku.
Riaditeľ EZD predkladá správy o činnosti diakonie Prislúženie Več. Pánovej v nemocnici, v soc. zariadení - 7
a vyúčtovanie prostriedkov príslušným orgánom Mesta. Tak isto Priateľská návšteva farára v domácnosti - 5
osobne predkladá raz za štvrťrok správu o činnosti diakonie Pred každým krstom a sobášom sa uskutoční pastorálny rozhovor
zborovému presbyterstvu a odpovedá na otázky. Presbyterstvo s rodičmi, resp. snúbencami.
Ďalšie rozhovory pastorálneho charakteru a návštevy potrebných
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v domácnostiach či v nemocnici vykonala farárova manželka.
Rodina farára sa snažila otvoriť svoju domácnosť pre prijatie
a pohostenie iných, študentov či dospelých.
Nad rámec svojich opatrovateľských povinností našich
nemocných a potrebných navštevoval so slovom záujmu a ponuky
na pomoc br. riaditeľ diakonie Milan Slezák.
11. Členstvo v zbore
K 1.1.2016 sme mali 1336 členov s evidenčnými kartami (o 37
viac ako v r. 2015, mužov 583, žien 753).
V r. 2016 sme založili 46 nových evidenčných kariet. Z toho
13 boli pokrstené deti, 8 nových členov sa riadne prihlásilo
vyplnením dotazníku, 25-mi po prvýkrát zaplatili cirk. príspevok
a boli unesení do evidencie.
Zo 29 zosnulých boli 13 členmi nášho cirkevného zboru.
Ostatní boli evanjelici, žijúci v Nitre bez členstva v zbore (16).
Piati členovia sa odhlásili (ústne), odsťahovali sa.
K 31.12.2016 sme mali 1364 členov.
Do požadovaného termínu 31. 10. 2016 si cirkevný príspevok
zaplatilo 716 členov ( v r. 2015 802 členov). Do 31. 12. 2016 965
členov (v r. 2015 1050 členov), čo je 70,7 % (v r. 2015 78,6 %.)
Od začiatku augusta pravidelne v oznamoch upozorňujem na
zaplatenie cirk. príspevku do 31.10. Niekomu sa to zdá už priveľa
opakovania. Z čísiel však vidíme, že to opakovanie je nutné.
Zvyčajne sme sa výberom cirk. príspevku pohybovali okolo
hranice 80% členov zboru. V r. 2016 to bolo 70 %, čo je, žiaľ,
najmenej za posledné roky. Pritom náš zbor nechce iba
samoúčelne bohatnúť, ale používa peniaze na službu ľuďom
a chystá sa na výstavbu penziónu.
Láskavo žiadame členov zboru, aby si cirk. príspevok zaplatili
osobne, zloženkou, alebo prevodom na účet, počnúc prvým dňom
nového roku až do sviatku Pamiatky reformácie, teda 31.10.
bežného roku. Odporúčame, aby si platiaci odkladali doklad
o zaplatení cirkevného príspevku z dôvodu vlastnej kontroly.
Ses. Mária Števková má na starosti evidenciu členov CZ
a evidenciu platieb cirkevného príspevku. U nej je možné
aktualizovať svoje údaje (zmena bydliska, narodenie dieťaťa,
zmena priezviska pri sobáši a pod.), alebo skontrolovať, či máte
zaplatený cirkevný príspevok.
(údaje pripravila Mária Števková)
12. Štatistika
Údaje zo zborových matrík za r. 2016 a porovnanie s r. 2015
Pokrstení : 15 (-6), chl. 5 (-4), diev. 8 (-4), dosp. 2 (+2)
Konfirmovaní : 7 (+2), chl. 2 (tak isto), diev. 2 (-1), dosp. 3 (+3)
Vstup do ECAV: 0 (tak isto)
Výstup z ECAV : 0 (-1)
Prihlásenie sa do zboru : 46 (-18)
Odhlás. sa zo zboru: 5 (+1)
Sobášení: 6 (-3), iba zmiešané páry
Požehn. manželstva: 0 (tak isto)
Zosnulí : m. 12 (+1), ž. 17 (+4), spolu 29 (+5)
13. Spravovanie cirkevného zboru
V priebehu r. 2016 sa konal mimoriadny konvent na dodatočné
schválenie dvoch predajov pozemkov v Čakajovciach, ktoré boli
časťou nám odkázaného dedičstva po ses. Zuzane Karlikovej
(10.1.), výročný konvent za r. 2015 (7.2.), ktorý okrem iného
zvolil šiestich presbyterov, vybral konzultačnú firmu na získanie
eurofondov a upravil minimálnu výšku dobrovoľného cirkevného
príspevku na 13,- € od konfirmovaných. Volebný konvent (1.5.)
vykonal voľbu zást. zbor. dozorcu, vykonal novelizáciu
cirkevnozborového štatútu a schválil pôžičku pre Zlaté Moravce
vo výške 25 tis. €.
Nevykonali sme letný volebný konvent na voľbu dištr.
dozorcu, pretože predsedníctvo cirkevného zboru a dodatočne
i zborové presbyterstvo malo za to, že predbežné opatrenie,
ktorým predseda Dištr. súdu voľby pozastavil, bolo vydané
legálne a správne a bolo ho treba akceptovať.

Zborovým farárom bol Ivan Eľko (volebné obdobie 2009 – 2019).
Zborovým dozorcom bol Ján Huba (volebné obdobie 2015 – 2021).
Predsedníctvo zboru, aj ako riadiaci výbor diakonie, sa okrem
spoločného vybavovania úradných povinností najmenej raz do týždňa
stretalo k poradám a riešeniu bežnej agendy zboru a diakonie. Br.
zborový dozorca bol opäť iniciátorom i donátorom množstva
misijných a informačných aktivít nášho zboru a OZPV (web stránka
www.ecavnr.sk, časopis Otvorená náruč, získanie podielu z dane pre
OZPV, plagáty, letáky, kalendáriky, reportáže do novín, propagácia
koncertov a pod.).
Zborové presbyterstvo sa zišlo na riadnych a mimoriadnych
zasadnutiach 13 krát. Malo 25 členov, ktorí tvoria štyri skupiny podľa
toho, do kedy trvá ich mandát. Členmi v r. 2016 boli: Ján Beňo, Ján
Beňuch (od febr. 2016), Danica Bobčeková, Ivan Eľko (zbor. farár),
Peter Globan, Vladislav Horvát (do febr. 2016), Ján Huba (zbor.
dozorca), Maroš Korenko, Radmila Kuťková, Ivan Kühn, Viera Lisá
(zást. zbor. dozorcu, do febr. 2016), Pavel Líška (kurátor), Elena
Líšková, Silvia Mandová, Miroslav Marták, Anna Maričová (opäť od
febr. 2016), Tibor Mesároš (opäť od febr. 2016, zároveň zást. zbor.
dozorcu), Dušan Novotný, Pavol Otepka (od febr. 2016), Alena
Panisová, Slavomír Revay (opäť od febr. 2016), Magdaléna Šeböková,
Mária Števková, Soňa Štubňová, Zuzana Švecová, Rastislav Vacho a
Milan Zmeko (opäť od febr. 2016).
Všetci presbyteri vykonávali svoj mandát, navštevovali Služby
Božie a zaujímali sa o dianie v zbore. Dňa 4.6. manželia Lisí
usporiadali veľmi pohostinné stretnutie pre presbyterov doma
v Podhoranoch.
Ďalej sú obsadené tieto funkcie:
Kostolníčkou bola Zuzana Dobiašová.
Organistom bol Dušan Kovarčík.
Kostol upratovala Magdaléna Šeböková.
Účtovníčkou zboru a v tom i diakonie a hospodárkou OZPV bola
Magdaléna Šeböková.
Pokladníkom bol Dušan Kovarčík.
Milodary a cirkevný príspevok od členov zboru vyberajú Mária
Števková, Pavel Líška, Margaréta Černáková a Radmila Kuťková.
Evidenciu cirkevníkov vedie Mária Števková.
Zapisovateľkou presbyterstiev a konventov je Mária Števková.
Predajňu literatúry vedú Milota a Peter Arbetovci.
Službu pri dverách kostola pri všetkých podujatiach má Róbert Ottot.
Pohreby s farárom vykonával Dušan Kovarčík.
Svadby s farárom vykonávali Dušan Kovarčík a Zuzana Dobiašová.
O zvukovú aparatúru v kostole a počítač sa staral Pravoslav Prablesk.
Opravy zariadení v budove, údržbu trávnatých plôch pred kostol a na
dvore a parčíku vykonávali Pavel Líška a Peter Globan.
Bratia zo spoločenstva mužov odpratávali v dvojiciach v zime sneh.
O skladové priestory, stav a prevádzku technického príslušenstva
diakonie a áut diakonie a cirkevného zboru sa staral Peter Globan.
O prevádzku garsónky pre hostí sa stará Magdaléna Eľková.
Našu internetovú stránku www.ecavnr.sk spravovala, grafickú
prípravu Otvorenej náruče i rozličných tlačovín pripravovala
a fotoreportáže robila Nina Pastieriková. Fotoreporáže robili tiež Pavel
Otepka, Maroš Korenko Ján Huba, Slavomír Revay a členovia
mládeže.
Nahrávanie kázní a ich umiestňovanie na stránku www.ecavnr.sk
vykonával Pravoslav Prablesk.
Každú nedeľu počítajú na farskom úrade vybranú oferu kurátor,
pokladník, ďalší člen presbyterstva. Každá ofera je na mieste
zaevidovaná v knihe ofier a je na ňu vystavená mincovka a príjmový
doklad, ktorý je zaevidovaný v účtovníctve. Takto isto sú úradne
prebraté a v účtovníctve zaevidované aj milodary a cirkevné
príspevky.
Inventarizačná komisia (Pavel Líška, Danica Bobčeková) vykonala
inventúru predajne literatúry (7.1.2017) a v priebehu januára 2017
inventúru hnuteľného majetku a aktualizáciu inventárnych zoznamov.
Revízna komisia hosp. výboru (Radmila Kuťková, Božena
Slamečková a Mária Lukačková) vykonala 3 krát kontrolu stavu
pokladne a polročnú a koncoročnú revíziu účtovníctva. Ses. Mária
Lukačková mala zdravotné problémy, Boženu Slamečkovú úplne
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vyradili z aktívnej činnosti. Konvent bude musieť vykonať
doplňujúce voľby členov revíznej komisie.
Hospodársky výbor pripravil rozpočet zboru a v tom i diakonie
na r. 2016 (Pavel Líška, Magdaléna Šeböková a predsedníctvo
zboru).
Elena a Pavel Líškovci v spolupráci so Spoločenstvom
evanjelických žien, mládežníkmi a ďalšími dobrovoľníkmi,
v duchu kresťanskej pohostinnosti privítali, starali sa a pohostili
množstvo návštev a podujatí, našich i mimozborových.
Mládežníkom pri pobytoch v Jabloňovciach varila Eva
Vašeková.
Redakčná rada (Ján Huba, Eva Hubová, Nina
Pastieriková, Ivan Eľko) pripravila štyri čísla zborového časopisu
Otvorená náruč.
Adam Zmeko sa v sept. 2016 stal študentom 1. roč. EBF
v Bratislave, študijný smer teológia so zameraním sa sociálnu
prácu.
Každý deň vidím a úprimne si vážim obetavú a seba nešetriacu
službu nášho brata zborového dozorcu. Nedávno na zasadnutí
zbor. presbyterstva rozdával rozmnožený článok z Ev. východu
(12/2016,
Viera: Sloboda alebo putá?), kde autorka polemizuje
s Darwinovým názorom, že šancu prežiť majú len tí najsilnejší.
Ona paradoxne tvrdí, že najväčšiu šancu prežiť majú tí, ktorí
dokážu spolupracovať s ostatnými. On jej myšlienku parafrázoval
a povedal, že „prežije iba najsilnejší tím“. I on, i ja a určite i celý
náš zbor si želáme súdržný tím dobrovoľníkov, služobníkov, ktorý
jediný dokáže zaručiť upevnenie a rozvoj nášho cirkevného zboru.
Želali by sme si čo najmenej ľudských treníc a konfliktov,
problémov, ktoré by vôbec nemuseli vzniknúť, ale predsa
vzniknú, kvôli naše nepremenenej a neposvätenej povahe. Diabol
všetky tieto momenty veľmi pohotovo a majstrovsky využije na
otrávenie atmosféry, na skomplikovanie našich vzťahov
a znechutenie práce.
O to viac sa tešíme, ak môžeme vidieť znaky súdržného
a spolupracujúceho tímu mnohých: členov zbor. presbyterstva,
funkcionárov, dobrovoľníkov v misii, pracovníkov diakonie, ale
i hostiteľov, spevokolistov, brigádnikov, ľudí, ktorí prichádzajú,
zaujímajú sa, sú ochotní pomáhať. Aké je to nekonečne vzácne, že
takí ešte stále sú!
Niekedy v advente odznela na našich Sl. Božích po oznamoch
polohlasná, dobre mienená poznámka jedného brata, že „netreba
toľko ďakovať“. Presne som mu porozumel a úplne ju od neho
prijímam. Zároveň som však na nasledujúcich Sl. Božích
poznamenal, že ďakovať má zmysel. Predovšetkým pre to, aby
bolo všetkým jasné, že dobré veci, ktoré sa v zbore dejú, nepadajú
hotové z neba ako mávnutím čarovného prútika, ale sú výsledkom
lásky konkrétnych ľudí k Pánovi Ježišovi a k cirkvi, výsledkom
ochoty otvoriť svoju peňaženku, venovať svoj čas, sily a zdravie,
nasadiť sa do služby iným v čase, keď sa ľudia uťahujú so svojimi
smartfónmi a slúchadlami a túžia iba za pohodlným
a bezproblémovým súkromím.
14. Občianske združenie Pavla Valáška
OZPV, ktoré pôsobí v prostredí nášho cirkevného zboru,
finančne podporuje sociálne, misijné, vzdelávacie a kultúrne
aktivity nášho zboru. Jeho prínos je neoceniteľný.
Od 2.2. sme začali kampaň, smerujúcu k členom zboru,
k členom ECAV i k verejnosti, za účelom získania podielu z dane
pre OZPV. V kostole sme v nasledujúce týždne pripravili
postupne asi 400 balíčkov s informačným listom o OZPV
a s tlačivami na odvedenie podielu z dane pre OZPV. Oznam
o možnosti poukázať podiel z dane na OZPV bol štyrikrát
uverejnený v Posli, raz s rozhovorom s Róbertom Otottom, raz
s článkom o práci s vysokoškolákmi (Janka Nôžková) a raz
s rozhovorom s Milanom Slezákom. Informácie boli na našom
zborovom i celocirkevnom webe. Celú túto širokú mediálnu
kampaň manažoval a kryl milodarom br. zbor. dozorca Ján Huba,
za čo mu patrí úprimná vďaka. Mnohí naši cirkevníci propagovali
možnosť poukázania podielu z dane na OZPV aj v prostredí mimo

nášho zboru. Za spracovanie agendy spojenej s prinesenými tlačivami
ďakujeme tajomníčke OZPV Ľudmile Mižíčkovej.
Aj vďaka tejto kampani bolo na účet OZPV ako podiel z dane v r.
2016 poukázaných rekordných 12.020,- €, v r. 2015 to bolo dovtedy
najviac, 9.360,- €.
Pripomíname, že asignovanie podielu z dane človeka nič naviac
nestojí, iba malú časť z aj tak odvedenej dane usmerní inde, ako do
štátneho rozpočtu.
Ďakujeme všetkým darcom podielu z dane, či milodarov!
OZPV v súlade so svojim štatútom a príslušnými štátnymi zákonmi
a predpismi v r. 2016 dotovalo tieto oblasti:
- Evanjelickú zborovú diakoniu Nitra v plnení jej poslania –
opatrovania klientov v domácnostiach - podporilo sumou 9.000,- €.
- jarný Konfitábor a jesennú víkendovku mládeže v Jabloňovciach,
letný tábor detí a letný tábor mládeže, Jesenný zájazd Spoločenstva
žien a niekoľko menších kultúrno-umeleckých podujatí v kostole
celkovo sumou 3.515,- €.
Výročná správa o činnosti OZ Pavla Valáška bude predložená
Výboru a Členskej schôdzi OZPV a sprístupnená cirkevnej
i sekulárnej verejnosti na www.ecavnr.sk v obvyklom jarnom období
r. 2017.
OZPV riadne vedie svoje účtovníctvo (Magdaléna Šeböková),
vypracováva účtovnú uzávierku a voči štátu vypracováva správu
o použití podielu z dane, ktorá je uverejnená vo Verejnom vestníku.
Deväťčlenný Výbor OZPV zasadol 17.6., členská schôdza sa
konala 23.6. Trojčlenná Dozorná rada vykonala polročnú
a koncoročnú kontrolu účtovníctva.
15. Mimozborová činnosť predstaviteľov a členov zboru
Zborový farár Ivan Eľko je členom seniorálneho a generálneho
presbyterstva. Poskytol príležitostné príhovory pre TV Lux a TV
Nitrička, zamyslenia do Tesnej brány, texty do Ev. východu,
Cirkevných listov, Ev. posla. Bol rečníkom na ProChrist, prednášal na
konferenciách Vých. dištriktu v Ochtinej, Starej Ľubovni, v UPC
Nitra, bol hosťom relácii Pod pyramídou, Večera s Havranom
a O ľuďoch s ľuďmi. Kázal na pohrebe farára Pavla Proksu v Holíči.
Príležitostne zastupoval v susedných zboroch.
Zborový dozorca Ján Huba napísal články pre Ev. posol, úvodníky
a články do Otvorenej náruče. Viackrát poskytol anketové odpovede
pre Ev. posol a Ev. východ. RTVS pripravila jeho minimedailón do
cyklu „Necelebrity“
Br. Vlastimil Synak je sen. dozorca DNS, z úradu člen synody,
volený dištr. presbyter a volený predseda Generálneho hospodárskeho
výboru ECAV.
Člen cirkevného zboru Ján Jančovic bol opäť najplodnejším
autorom článkov pre evanjelickú verejnosť. V Ev. posli vyšlo
množstvo jeho článkov s tematikou histórie ECAV a jej osobností na
bývalej Dolnej zemi. Články boli umiestňované aj na weboch našich
krajanov v Maďarsku.
Br. Rastislav Vacho poslúžil recitáciou na Sen. dni
v Jabloňovciach a vykonal čítané Sl. Božie v Zlatých Moravciach.
16. Tlač a knihy
Predajničku literatúry pred a po Sl. Božích vedú manželia Peter
a Milota Arbetovci.
Cirkevný zbor odoberá 20 ks časopisu Evanjelický posol spod
Tatier a 5 ks Dúhy. Odoberáme a zdarma ponúkame 15 ks Cirkevných
listov, 10 ks Evanjelický východ a 5 ks Cestou svetla. Pripravuje
vlastný štvrťročník Otvorená náruč v náklade 300 - 500 ks.
S ľútosťou musím konštatovať, že hlavne úroveň Evanjelického
posla veľmi klesla dlhodobým uverejňovaním jednostranne hanlivých
článkov, ktoré porušujú prezumpciu neviny, očierňujú niektorých
členov cirkvi a bulvárnym spôsobom riešia problémy, ktoré majú
riešiť na to určené grémiá.
Dobrým znakom je, že predaj kníh stúpol o vyše 800,- € (v
predchádzajúcom roku o vyše 40,- €).
Cirkevný zbor sa snaží vykonávať misiu aj prostredníctvom
primeranej literatúry, ktorú darováva pri sobášoch, krstoch
a konfirmáciách detí a dospelých, pri pastorácii, či pri niektorých
podujatiach.
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Predaj literatúry a časopisov:
Prenos kníh z r. 2015 v hodnote: 557,13 €
Nákup kníh v r. 2016 v hodnote: 2.042,76 €
Spolu hodnota kníh v r. 2016: 2.619,89 €
Predaj kníh v r. 2016 v hodnote: 2.311,71 (+845,43 €)
Hodnota kníh, ktoré sa prenášajú do r. 2017: 308,18 €
Pokladničná hotovosť: 14,78 €
Nákup a predaj časopisov v r. 2016: EPST – 650,- €, Dúha – 60,€.
Inventúra bola vykonaná dňa 7.1.2017. Neboli zistené rozdiely
vo vedení evidencie a predaja kníh a časopisov. Nie sú evidované
ani neuhradené záväzky voči dodávateľom kníh a novín.
(údaje pripravil Pavel Líška, kurátor).

tieto väčšie výdavky: ubytovanie hostí z Naperville (4.040,- €,
vrátili nám 3.855,- €), pohostenie pre hostí z Naperville (1.588,- €),
výroba pomníka pre Z. Karlikovú (1.560,- €), cestovné na tábor detí
a mládeže (1.595,- €, na tento účel bol však zároveň prinesený milodar
2.250,- €), nákup pracovných odevov pre zamestnancov diakonie
(741,- €), tlač Otvorenej náruče (961,- €), pohostenie pre dve senior.
podujatia (695,- €), pohostenie mládež. podujatia (339,- ), výdavky na
Ars Organi (700,- €, celé vrátené z dotácie VÚC), ďalej nákup
časopisov, materiálu a surovín do kuchynky, servis áut a pod.

Ostatné príjmy
Popl. od klientov diak. 17.000,- 12.970,50
15.000,Dotácie
OZ PV na diakoniu
6.000,9.000,9.000,MsÚ Nitra na diakoniu 37.000,47.999,50
50.000,VÚC na Ars organi
1.000,1.000,00*
1.000,Iní
ostatné
2.500,2.392,63** 2.500,(*dotácie VÚC na Ars Organi, Mesta na Cantate,
**od zamest. diakonie ich časť za stravné lístky)

projekt penziónu
45.000,- 12.000,00 78.000,Stavba penziónu
150.000,3.772,21 300.000,Pozn: Ak bude úspešná naša žiadosť o dotáciu z eurofondov, aj časť
z týchto výdavkov bude môcť byť vrátená.

daň z príjmu.
daň z nehnut.
a cestná daň
daň z úrokov
bank. poplatky

500,200,-

114,58

12.650,500,-

600,2.581,77
1.000,250,164,49
200,17. Zborový archív
Všetky knižné zväzky sú utriedené podľa druhov a opečiatkované. Príspevky na účely mimo zboru:
Písomnosti sú uložené podľa jednotlivých druhov.
dištr. príspevok
850,775,54
800,príspevky iným zborom 1.000,530,00*
500,18. Hospodárenie a dobročinnosť v r. 2016
(*zaplatený účast. popl. Bék. Čaba, vrátil sa späť)
I. Príjmy
rozpočet skutočnosť rozpočet
Príjmy nezdaňované na r. 2016 v r. 2016
na r. 2017
sen. ofera
170,170,00
170,Cirk. príspevok
10.500,12.324,50 12.000,Povinné ofery GBÚ
650,720,00
650,Milodary
15.000,21.431,73 15.000,odvod DNS 3%
1.270,Ofery
8.000,9.429,53
8.000,odvod BÚZD 2%
822,Pozn: Milodary obsahujú aj sumu 3.855,- €, vrátené od hostí
Penzión:
z Naperville za ubytovanie. Čisté milodary sú teda 17.576,73 €.
nákup pozemku penzión 388.000,- 388.000,00

Príjmy zdaňované
predaj majetku
nájomné
úroky z vkladov

55.000,200,3.000,-

55.040,69
81,29
13.588,29

200,5.000,-

II. Výdavky
Réžia zboru a diakonie, programy s ľuďmi, opravy, investície:
opravy
30.000,294,53 * 30.000,(*výmena obkladačiek na toaletách)
obstar. majetku
200,380,300,hostia (darčeky)
500,300,90
500,telefóny, internet
2.000,1.675,09
2.000,revízie
200,121,88
200,poistky
2.000,2.023,61
2.000,mzdy diakonia
40.000,36.561,36
42.960,odvody z miezd
15.000,20.336,80
15.500,soc. fond
270,252,20
270,rezer. na stratu diak. 10.000,10.800,spotreb. materiál
500,329,18*
500,(*kvety, víno, sviece ...)
poštovné
300,177,02
300,strav.lístky. pre prac.
diakonie
2.400,2.755,45
1.920,kanc. potreby, tlač
1.000,429,46
500,čist. prostriedky
150,58,85
150,cestovné nákl. diak. 5.000,5.282,71
5.000,(*prevádzka služ. auta, MHD zamestnancov)
cestovné náklady CZ 4.000,2.017,56
2.500,voda, stočné
1.200,1.500,elektrina
3.500,2.852,17
3.000,plyn
6.000,7.255,56
7.000,služby
6.000,9.868,18
4.000,ost. výdavky
8.505,08
7.000,Pozn: Medzi výdavky „služby“ a „ostatné výdavky“ patrili napr.

Zostatok z r. 2015:
1.218.717,25
Príjmy v r. 2016:
185.328,93
Výdavky v r. 2016:
510.130,74
Stav. ku 31. 12. 2016:
893.915,44
(pripočítať ešte čiastku „priebežné položky“, t. j. tvorba sociálneho
fondu za r. 2016, 705,04: 894.620,48
Rozpočtované príjmy na r. 2016:
155.200,Rozpočtované výdavky na r. 2016:
717.440,Rozdiel príjmov a výdavkov:
- 562.240,(*schodok rozpočtu má byť hradený z finančných zásob na účtoch)
Teoretický pohľad na hospodárenie zboru v r. 2016, s troma
základnými príjmami a bez výdavkov na diakoniu. Upozorňujeme, že
niektoré výdavkové položky je veľmi zložité odhadnúť:
Ofery, milodary a cirk. príspevok: cca 39.300,Réžia, programy a ost. výdavky zboru bez diakonie: cca 35.360,Prebytok: 3.970,- *
(*R. 2016 neboli vykonané veľké opravy a nákupy. Za takého stavu
bol zbor finančne sebestačný, schopný plniť záväzky a dobročinnosť
voči iným a ešte usporiť okolo 4 tis. €.)
III. Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2016
Pokladňa :
704,05
Bež. účet v ČSOB :
175.187,31
Term. vklad v ČSOB :
1,69
Term. vklad v Sberbank :
617.027,98
BU v Sberbank:
100.239,04
Bež.účet Diakonia:
1.460,41
Celkovo:
894.620,48
IV. Majetok cirkevného zboru k 31. 12. 2016
(Uvádzame v obstarávacej hodnote)
Aktíva cirkevného zboru:
Akcie Tranoscia a.s.: 6 akcií
600,- € (akcie zvýšili hodnotu)
Akcie Oikokredit: 2 akcie
400,- USD
Hodnota kostola v obstarávacej hodnote
1.661.722,Hodnota pozemku pod kostolom
51.492,Hodnota pozemku na Bulharskej ul.
400.000,Inventár v kostole a organ
256.260,Inventár v byte farára
7.851,Inventár v byte kaplána
4.578,-
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Inventár v garsónke
Inventár v cirkevnej kuchynke
Inventár farský úrad
Inventár diakonie a auto
Služobné auto zboru
Spolu majetok v obstarávacej hodnote:
(*bez akcií Oikokredit, ktoré sú v USD)

1.655,3.650,6.227,20.843,12.985,2.427.525,- €*

Cirkevný zbor nemal k 31.12.2016 žiadne záväzky.
Cirkevný zbor z majetkových položiek v r. 2016 nadobudol iba
novú gitaru s obalom a stojanom (380,- €),
OZPV zakúpilo atramentovú tlačiareň pre potreby diakonie.
V r. 2016 sme nevyradili žiaden inventár.
Cirkevný zbor vlastní pozemky:
V k. ú. Zobor prac. č. 4767/2, výmera podľa LV č. 3595 je
0,37 ha. Je to pozemok na Šindolke pod cestou 1 tr. v smere na
Topoľčany. CZ ponúkol odkúpenie pozemku Slovenskej správe
ciest. Naša žiadosť bola zaevidovaná a čakáme na jej vybavenie.
V k. ú. Kolíňany par. č. 1889/4 a 1889/5 s výmerou 1,3548 ha,
poľnohospodárska pôda, nájomné od Školského majetku SPU
Nitra v r. 2016 vyplatené: 81, 29 €.
V k. ú. Čakajovce sme boli vlastníkmi viacerých menších
parciel s celkovou výmerou 2,4862 ha, poľnohospodárska pôda.
Z tejto výmery sme predali v auguste 2015 3,2 á a potom
v decembri 2015 33,4 á štátu, zastúpeného firmou MH Invest, pre
potreby výstavby závodu Land Rover – Jaguar. Cena v oboch
prípadoch bola 15,11 €/m2. Zbor obdržal v januári 2016 4.563,€, koncom mája 2016 50.477,- €. Predaje boli v r. 2015 v časovej
tiesni schválené presbyterstvom, no na mimor. konvente dňa
17.1.2016 dodatočne jednomyseľne schválené konventom. Oba
predaje schválilo Sen. presbyterstvo DNS.
Zvyšná pôda v k. ú. Čakajovce je naďalej prenajímaná PD
Čakajovce a Dražovce. Koncom r. 2016 sme dostali na schválenie
novú nájomnú zmluvu, ktorá je síce na zmenšenú rozlohu
(vlastníme už iba 2,1063 ha), ale zvýšila sa cena za prenájom 1 ha
na 100,- €. Peniaze za prenájom pôdy v r. 2016 prídu začiatkom r.
2017 vo výške 210,63 € (predtým 165,15 €).
(správu pripravili Magdaléna Šeböková, Danica Bobčeková
a Ivan Eľko)

Zbor bezplatne poskytuje v každý utorok podvečer našu zborovú
miestnosť na schádzanie Klubu anonymných alkoholikov „Otvorené
srdce“.
V kostole sa konal dvojdňový festival Cantate (nájomné od Mesta
300,- €) a na báze nášho donátorstva Adventný benefičný koncert pre
Zväz zdravotne postihnutých NSK.
Sami sme pripravili a verejnosti ponúkli novoročný benefičný
koncert (10.1., Marek Štrbák), večer slova a hudby pri 380. výročí
vydania spevníka Cithara sanctorum a adventný koncert (18.12.,
Martin Bako) s pohostením účastníkov.
Zapojili sme sa do Noci kostolov a ponúkli koncert Eagles Wings.
Po prvýkrát sa v našom meste konalo i podujatie Noc literatúry. Aj
náš kostol bol jedným z miest, otvoreným pre milovníkov literatúry.
Naši cirkevníci čítali v priestoroch „pod napervillským krížom“, kde
by sme raz chceli mať predajňu kresťanskej literatúry.
CZ ako spoluorganizátor s Mestom, bez vynaloženia vlastných
prostriedkov, zastrešil už 9. ročník medzinárodného organového
festivalu Ars organi 2016 Nitra, ktorého dva z piatich koncertov sa
konali v našom kostole (8. a 22.5.). Dotáciu z VÚC sme riadne
vyúčtovali (700,- €).
Vo veľkej zborovej sieni sa konali zasadnutia Spolku M. R.
Štefánika v Nitre (zasadnutia Výboru a Valné zhromaždenia
s prednáškami hostí a s videoprojekciou).
20. Pohľad viery dopredu na r. 2017
Rok 2017 bude opäť rokom troch jubileí. Pripomenieme si veľké
jubileum 500. výročia vzniku Lutherovej reformácie, menšie, 70.
výročie osamostatnenia cirkevného zboru a minivýročie, i keď milé,
20. výročie znovuzaloženia Nitrianskeho evanjelického spevokolu.
Chceme tieto výročia prežívať na povzbudenie našej viery, upevnenie
služby a života v spoločenstve.
Chceme pripraviť všetkých našich 21 tradičných zborových
podujatí a držať prácu so všetkými našimi jestvujúcimi
spoločenstvami. Chceme pravidelne vydávať Otvorenú náruč
a spravovať našu web stránku www.ecavnr.sk.
Chceme naďalej ponúkať svedomitú a spoľahlivú službu našej
diakonie a získavať prostriedky na podporu tohto bohumilého diela.

Rok 2017 bude rokom, v ktorom chceme získať stavebné povolenie
na stavbu penziónu (možno júl), vybrať a zazmluvniť dodávateľskú
Dobročinnosť
firmu (možno október) a v závere roka začať reálne so stavbou. Bude
Na mimozborové ciele sme v r. 2016 prispeli takto:
to symbolické, ak práve Reformačný rok prinesie takýto významný
Pre CZ Komárno ako seniorálnu oferu na dostavbu modlitebne pozitívny prielom v našich plánoch.
v Iži - 170,- €.
Chceme vypracovať stavebný audit nášho kostola (stavebný výbor
Povinné celocirkevné ofery: na Generálnu podporoveň – 170,- a architekti) a začať odstraňovať problémy po 20-tich rokoch od
€, Fond Evanj. bohosl. fakulty – 120,- €, Svetový luteránsky postavenia stavby.
zväz – 120,- €, pomoc utečencom – 120,- a na Celocirkevné
Tak, ako iba láska dokáže nie iba evidovať, ale i správne
evanj. dni v Békešskej Čabe - 120,- €. Odovzdali sme ešte i jednu rozoznávať, hodnotiť, spolucítiť a solidarizovať sa, pridávať sa
nedopatrením neodvedenú oferu za r. 2015, podporu pre k radostnému či bolestivému, čo sa udialo včera alebo čo sa deje dnes
Evanjelických Slovákov v zahraničí – 240,- €.
a brať to na seba, tak rovnako iba láska dokáže pozerať dopredu
Pre postihnutých hladom vo svete (cez sestry vincentky) sme a statočne kráčať. Bez nej sa všetko zvrhá iba na preteky, iba na stres a
urobili zbierku vo výške 239,- €, a pre Centrum Slniečko 201,- €. lopotu, iba na nekončiace sa problémy a naťahovačky, iba na
V advente sme urobili dobrovoľnú zbieru pre vdovu po našom zápolenie o prvenstvo a uznanie. Nič z tohto ale nemôže cirkvi
bývalom kaplánovi Vladimírovi Šoltésovi, ses. Vierku Šoltés - priniesť požehnanie.
Tipulovú.
Pred všetkým tým, čo nám prinesie rok 2017 a čo budeme vedno
V advente sme milodarom 280,- € za vianočné ozdôbky, spolu zažívať v živote i v službe, stojí teda prostá prosba: Pane Ježiši,
vyrobené sestrami zo Zlatých Moraviec, podporili CZ Zlaté napĺňaj nás svojou láskou!
Moravce.
Ivan Eľko, zborový farár
Celý rok bežala zbierka plastových vrchnákov na pomoc dvom
deťom pri liečbe ich ochorení. Jedná sa už o tony vrchnákov.
Akciu manažujú Ivan Kühn a Katarína Čičová.
Poslúžili sme potrebám seniorátu, hostili sme Konferenciu (Výročnú správu farára a kalendár udalostí a podujatí za r. 2016 nájdete na
presbyterov DNS (12.11.) a prisluhovanie Večere Pánovej www.ecavnr.sk)
farárom DNS a ich rodinným príslušníkom. (26.11.)
Cirkevný zbor si riadne splnil všetky finančné povinnosti voči
seniorátu, dištriktu a generálnej cirkvi.
19. Služba nášho zboru pre komunitu Mesta
Zbierka pri Týždni modlitieb za jednotu kresťanov bola
tradične určená mestskému zariadeniu Centrum Slniečko, naša
časť bola vo výške 201,- €.

