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Výročná správa farára za rok 2014
o živote Cirkevného zboru ECAV na Slovensku v Nitre.
Výročný konvent, Nitra, 15. febr. 2015.
1. Kázňový úvod
Pristupujte k Ježišovi, živému kameňu, ľuďmi zavrhnutému, ale
Bohom vyvolanému a vzácnemu, a aj vy sami ako živé kamene
budujte sa na duchovný dom...
1P 2, 4 - 5
Keď apoštolovia písali svoje listy cirkevným zborom, písali ich
skutočne ako listy - ako pracovnú korešpondenciu, ktorá na
diaľku riešila množstvo denných starostí a otázok, ktorým čelila
prvá cirkev. Nikto z apoštolov nebral ohľad na literárnu, estetickú
stránku toho, čo píše. Neboli to spisovatelia, prihliadajúci na
krásu. Boli to pastieri cirkvi, ktorí prihliadali na pravdu a vecnosť.
No i tak v apoštolských listoch nachádzame formulácie, ktoré nie
sú iba pravdivé a vecné, ale naozaj i poetické a krásne, pripravené
na to, aby sa ich kresťan učil naspamäť ako majstrovské
vystihnutie tajomstva viery a života. Sme za tie formulácie vďační
Duchu Svätému, inšpirátorovi Písma, ktorý viedol pero apoštolov.
Presne tieto vlastnosti má veta apoštola Petra, ktorá otvára
moju výročnú správu farára za r. 2014. Je krásna a je v nej na
malej ploche vystihnuté to najdôležitejšie, na čo ktorýkoľvek
úprimný kresťan ktorejkoľvek doby musí povedať: „Áno, o toto
ide“. Ide o to, aby som ja, s celou konkrétnosťou svojho života
pristúpil k božskej a reálnej osobe Pána Ježiša Krista a dovolil
Mu, aby menil môj život, charakter, srdce, smerovanie, hodnoty,
pohľad na svet i na svoje konečné určenie. A ide o to, aby som
potom svoj život priložil k životu iných ľudí, ktorí vo viere robia
to isté čo ja a vytvoril s nimi spoločenstvo, cirkev.
Táto výročná správa hovorí o mnohých faktoch, svojím
charakterom celkom rozmanitých. Mnohé sú veľmi
povzbudzujúce, no mnohé i smutné. Odrážajú celé spektrum
oblastí, v ktorých sa život cirkvi odohráva. Možno si vybrať
ktorúkoľvek z nich a sledovať ju. Čitateľ môže napríklad sledovať
náš zápas o to, či nám klesne počet detí na náboženstve v škole,
alebo pomalý pokles zastavíme, či dokonca privítame nové deti.
Alebo o motivovanie našich členov a priaznivcov pre odvod
podielu z dane pre Občianske združenie Pavla Valáška. Či zápas
o to, aby naši konfirmandi zostali v cirkvi a jej prostredie prijali
za svoje. Či peknú návštevnosť Služieb Božích a rovnako pekne
početné slávenie Večere Pánovej. Službu diakonie, ktorá je
náročná, no má stále väčší počet klientov i väčší kredit u
predstaviteľov Mesta. Našu dobročinnosť voči potrebám zboru,
diakonie i voči iným. Početnosť a odhodlanie tímu našich
presbyterov, služobníkov a dobrovoľných spolupracovníkov. Naše
rozličné mediálne aktivity. Cesty nášho zboru a poznávanie života
a služby iných. Zápas o realizáciu vízie nášho penziónu. Úsilie
vykročiť z vlastných hraníc a byť misijne aktívni i navonok,
ekumenickí, slúžiaci i komunite Mesta. Našu frustráciu z úplne
formálneho členstva mnohých evanjelikov v cirkevnom zbore
i radosť z príchodu nových členov, úprimne zmýšľajúcich,
aktívnych, ktorí vytvoria jadro zboru do budúcnosti. Našu
starostlivosť o vlastný majetok, budovu i o celkom bežné veci
dennej prevádzky. O férové a čisté hospodárenie a starostlivosť o
financie....
Tém je skutočne veľa a pozývam členov nášho zboru, aby
informácie, podané v tejto správe pozorne sledovali, kriticky nad
nimi premýšľali a hľadali, kde sa v tom celom kontexte nachádza
ich vlastný život či život ich rodiny.
Je prirodzené, že niektorá z predložených oblastí a tém sa
môže zdať čitateľovi v porovnaní s inými atraktívnejšia,
dôležitejšia. Žiadnej z nich však nemožno priradiť absolútnu
dôležitosť. Absolútne dôležité je to, čo nám odkrýva Božie Slovo
cez apoštola Petra: Či jednotlivý kresťan dokáže v osobnom
vzťahu viery denne pristupovať k Ježišovi a dovolí Mu, aby ho
menil. A či potom dokáže pristúpiť k iným a vytvoriť s nimi
spoločenstvo. Všetko to, o čom výročná správa hovorí - fakty,
udalosti, tváre a čísla, je už iba konkrétnym rozvíjaním tohto

základného biblického východiska, tak, ako sme to dokázali my sami
v roku 2014, v našom živote a v našom spoločenstve.
V mojich kázňach v roku 2014 možné vypozorovať tri témy, ktoré
sa v nich často ozývali. Ako kazateľ, ale aj ako kresťan vyznávam, že
mi ležali na srdci. Iným slovným znením, ale významovo presne
zodpovedajú
Petrovmu
princípu
„pristupovania
k Ježišovi
a pristupovania k sebe navzájom“.
Prvá téma bola akoby úplne „antikazateľská“. Vyjadroval som
ostražitosť naproti množstvu a prevahe slov, ktoré už tradične znejú
v našej cirkvi.
Ostražitosť voči takému kresťanstvu, ktoré
predpokladá intelektuálny výkon – vysvetliť, porozumieť a potom
veriť. Vyvážením tohto musí byť schopnosť prežívania osobného
vzťahu s Ježišom, ktorý sa prejavuje odovzdanosťou a vrúcnym
modlitebným životom.
Druhou kazateľskou témou bolo zdôrazňovanie nutnosti – biblicky
povedané – umenšovania, či usmrcovania svojho vlastného „ja“. Nie
je to téma umelo vykonštruovaná, nafúknutá. Je to jedna z kľúčových
novozmluvných tém, vychádzajúca z porozumeniu pravdy o hriechu,
o Kristovej obeti, o novom živote z viery a o posvätení kresťana.
Osobný život viery nie je bez smrti „ja“ predstaviteľný. Takto bola
pripomínaná dôležitosť hlbokej premeny srdca u každého, kto sa
stretol s Ježišom.
Treťou kazateľskou témou bolo zdôrazňovanie významu
spoločenstva, cirkvi. Zostáva pre nás nekritizovateľným,
nezdôvodniteľným tajomstvom, prečo si Boh na svete praje po Izraeli
ešte i svoj nový ľud – cirkev, ako vnútrosvetskú inštitúciu. Videné
čisto z nášho ľudského hľadiska je spoločenstvo cirkvi ohromne
dôležitým nástrojom na to, aby nevyprchala, či úplne nezanikla naša
viera (toto opakujeme hlavne deťom a mládeži) a tiež zárukou toho, že
naša viera nezdegeneruje v nejakú osobnú náboženskú poverčivosť
(toto zdôrazňujeme hlavne dospelým).
Osobný vzťah s Ježišom, premena srdca a dôležitosť spoločenstva
– to boli tri dôležité kazateľské motívy v r. 2014. Plne zodpovedajú
poeticky krásnym, pravdivým a vecným slovám apoštola Petra:
Pristupujte k Ježišovi ako ku kameňu, seba ako kameň priložte
k Nemu a seba ako kameň priložte zároveň k iným kameňom. Takto
vytvorte zmysluplnú a dôstojnú duchovnú stavbu.
Je úžasné sledovať, ako veľmi mnohí medzi nami toto chápu
a podľa toho žijú a konajú. Nie sú to už pre nich iba formálne farárske
frázy, ktoré sa patrí hovoriť, ale duchovné princípy, na ktorých stojí
ich život a ktoré ich i v dnešnej dobe privádzajú do cirkvi a mnohokrát
i do služby v nej. Je úžasné sledovať, ak sa veci nedejú iba
samoúčelne, mechanicky, formálne, ale ak ľudia dokážu vedome
vyznať: Chcem mať spoločenstvo s Ježišom, chcem sa dať meniť,
chcem žiť po boku iných, pretože to je dobrá Božia vôľa aj pre mňa,
vyjadrená v Písme Svätom.
Keď pozeráme na prežitý rok 2014, sme Bohu veľmi vďační za
každého jedného človeka, za každú pripravenú chvíľu, za každý jeden
centimeter priestoru v našom cirkevnom zbore, kde sa práve toto
dialo: Prichádzanie k Ježišovi a prichádzanie navzájom k sebe!
Napokon osobné vyznanie, veď ani moje človečenstvo nie je
oddeliteľné od mojej služby. V auguste 2014 sa skončil pätnásty
a začal sa šestnásty rok môjho účinkovania v Nitre. Na Mikuláša som
sa zároveň z Božej milosti a v zdraví dožil päťdesiatky. Bol to pre mňa
zvláštny rok, keď som veľmi mnohé veci osobne hodnotil v srdci
a v svedomí, a v tele zažíval pocity, aké asi dosiaľ nie. V priebehu
roka bolo niekoľko období, keď som sa cítil vyčerpaný, smutný
a prázdny. Rok sa bolestivo zauzľoval úmrtím mne milých ľudí
a vedomím, že niekoľkí ďalší zápasia s nemocou. Prichádzali však aj
milostivé Božie povzbudenia, v podobe skvelých udalostí, ktoré sme
prežili s rozličnými spoločenstvami, povzbudzujúcich výsledkov,
milých
stretnutí,
či
radosti
z dobrých
a
spoľahlivých
spolupracovníkov. Cítil som sa ako farár nesmierne poctený a ako
človek šťastný z toho, koľko lásky a pozornosti mi venoval cirkevný
zbor a jednotliví cirkevníci pri mojom jubileu. Človek stále nemá
istotu, či v tom návale rozličného diania, stretnutí, tvárí
a emocionálneho rozpoloženia všetkým náležite a úprimne poďakoval.
Robím tak zo srdca aj na tomto mieste. Pozornosť cirkevného zboru je
pre mňa záväzkom k svedomitej službe.
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členovia sa tejto otázke počas celého roku zodpovedne venovali.
Absolvovali sme značný počet korešpondenčných aktivít či rokovaní
s predstaviteľmi či kompetentnými orgánmi Mesta, obce Hrnčiarovce,
Nitrianskej diecézy, Biskupského úradu, či s fyzickými osobami, za
účelom zadováženia čo najkvalitnejšej ponuky pozemkov.
Z dvanástich vytipovaných pozemkov presbyterstvo vybralo tri
najreálnejšie, presbyteri spoločne tieto lokality navštívili a stanovili
ich poradie. Ten, ktorý sa nám javil najideálnejší – pozemok na
Krčméryho ulici – bol žiaľ z právnych dôvodov zaplombovaný, čo
komplikovalo našu pozíciu. Riadiaci výbor diakonie v januári 2015
navštívil pána primátora a otvoril ďalšie kolo rokovaní okolo pozemku
na Krčméryho, resp. okolo iných možných pozemkov. Zborové
presbyterstvo zároveň určilo ďalší postup aktivít, ktorého sa budeme
držať.
Práca okolo nadobudnutia pozemku je zložitá a preto chceme
2. Naše ciele a dôležité udalosti
povzbudiť
našich modlitebníkov, aby naše vonkajšie snahy držali
Výročná správa za r. 2013 sa končila pohľadom na niektoré ciele,
svojimi
modlitbami
za zdar a požehnanie pre celý tento úmysel.
ktoré stoja pred nami v r. 2014. Ako sme tieto ciele naplnili?
Každý
náš
významnejší
krok v tejto oblasti je pre pamäť
V roku 2014 sme si chceli náležite pripomenúť okrúhle 400.
zapisovaný
do
akejsi
kroniky
stavby
penziónu, ktorú vedie farár.
výročie konania pre históriu našej cirkvi dôležitej synody
Pozrime sa ešte bližšie do troch oblastí nášho života:
v Spišskom Podhradí (r. 1614). Na Spiš, do Tatranského
seniorátu, smeroval Jesenný zájazd Spoločenstva evanjelických 1. Vnútorná misia
V r. 2014 bola pre nás úplnou novinou dohoda s TV Nitrička o
žien, ktorého jednou z ústredných tém bolo i pripomenutie si
synody. Zároveň sa skupina našich cirkevníkov i náš Nitriansky tom, že bude prinášať priame prenosy z našich Sl. Božích, ktorých
evanjelický spevokol koncom júna zúčastnili IV. celocirkevných záznam bude potom ešte umiestňovaný v jej archíve a na našej web
dní v Spišskej Novej Vsi, kde téma synody tak isto rezonovala.
stránke www.ecavnr.sk. Takto sa uskutočnilo počas roku 7 prenosov.
Chceli sme pripraviť všetky naše vlastné vnútromisijné Je to vítaná služba pre imobilných, či mimo Nitry pobývajúcich členov
podujatia v takom počte a formáte, na aký sme zvyknutí. Toto sa nášho zboru a vnímame to i ako vhodný prostriedok misie, ktorý nás
nám z milosti Božej podarilo. Treba však zdôrazniť, že veľkosť naviac nič nestojí. Oceňujem odvahu nášho zborového konventu,
nasadenia a námahy organizátorov (častokrát mladých ľudí) býva ktorý svojim súhlasným uznesením prenosy schválil a vytvoril tým
omnoho väčšia, ako je napokon počet tých, ktorí podujatie situáciu, ktorá tu ešte nebola. Boli sme vtedy jedinou cirkvou v Nitre,
navštívia. Týka sa to predovšetkým počtov osôb, zúčastňujúcich ktorá to urobila. V 2. polroku sa pridali všetky rímsko-katolícke
sa na podujatí pre deti (letné Veselé popoludnie pre deti, farnosti. To je veľavravné ...
V marci sa konal vzdelávací a evanjelizačný večer s členmi
Adventné popoludnie), dorastu a mládeže (Letný dážď, naše
švajčiarskej misijnej organizácie Misia na Níle.
vlastné i seniorálne stretnutia), ale i ďalších.
Dovedna o troch žiakov nám opäť klesol počet detí na náboženstve
Pravidelne sme vydávali časopis Otvorená náruč, ktorý sa
zväčšil rozsahom a pravidelne sme aktualizovali našu web stránku na školách a na Párovskom gymnáziu. Nie je to najnižší počet žiakov,
www.ecavnr.sk, kde sú napr. k dispozícii všetky kázne z našich aký sme mali, ale je nízky. Ako farár a vyučujúci náboženstvo, ktorý
Sl. Božích.
má najvlastnejšiu zodpovednosť za kvalitu a atraktivitu výučby, som
Chceli sme naďalej ponúkať svedomitú a spoľahlivú službu z toho smutný. Nepodarilo sa nám ani znovu naštartovať zaniknuté
našej diakonie. Úprimná vďaka patrí br. riaditeľovi i všetkým skupinky na ZŠ Topoľová a Golianovom gymnáziu.
pracovníkom za to, že naša diakonia získava dobrú povesť
Náš cirkevný zbor bol opäť iniciátorom prípravy dvoch večerov
v povedomí predstaviteľov i občanov mesta. Naša služba sa ekumenického Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov a dvoch
počtom klientov, pracovníkov i rozmanitosťou poskytovanej ekumenických stretnutí mládeže. Svoju časť programu a náplne
pomoci rozrastá. Vyžaduje veľké nasadenie a spoľahlivosť podujatí, sme sa snažili pripraviť s čo najväčšou zodpovednosťou
jednotlivých článkov tímu. Úlohy – organizačné, ekonomické, a láskou.
opatrovateľské - ktoré br. riaditeľ i pracovníci diakonie riešili, boli
Pripravili a uskutočnili sme 5. ročník podujatia Noc kostolov,
často stresujúce. Teší nás preto fakt, že sme nemuseli riešiť žiadny ktorému dávame nielen informatívny, ale aj misijný rozmer. Až do
problém či konflikt takého druhu, ktorý by ochromil našu polnoci sme mali kostol otvorený a prezentovali sme život a službu
diakoniu zvnútra. To, že diakonia mnohým pomáha, nás veľmi nášho zboru, OZPV (Ján Huba) a diakonie (Milan Slezák). Rozdávali
teší. O činnosti diakonie pravidelne informujeme v Otvorenej sme Nové zmluvy, náboženskú literatúru, tlačoviny o našom zbore,
náruči a mnohí jej dielo podporujú milodarmi.
diakonii, OZPV, hrala a spievala skupina Jána Magyara, naša
Občianske združenie Pavla Valáška sa opäť uchádzalo mládežnícka kapela sprevádzala spev chvál a čítanie z Božieho Slova,
o získanie podielu z daní. Kampaň v cirkvi, vo verejnosti a v spieval Nitriansky evanj. spevokol, premietali sme videofilm
médiách bola prevedená asi na maximálnej možnej úrovni, ktorú o Kralickej Biblii.
môže dosiahnuť cirkevný zbor. Výťažok síce neprekonal rekord
Zažili sme dva veľmi pekné večery s hosťami z Arnoldu (USA)
z r. 2013, ale i tak sú získané prostriedky pre našu službu a Krajného (júl) a z Naperville (november), ktorým sme mohli
neoceniteľne potrebné. Asi 80% prostriedkov sme nasmerovali do rozprávať o svojom cirkevnozborom živote a službe a tak si nanovo
uvedomovať, koľko vzácnych vecí sa u nás deje, koľko vzácnych
podpory diakonie, 20% do podpory misie, kultúry a vzdelávania.
Na september bola avizovaná návšteva veľkej delegácie služobníkov je ochotných slúžiť a koľkým ľuďom naše podujatia
farárov a cirkevníkov partnerského dekanátu Kirchheim unter prinášajú úžitok a požehnanie. Hlavne pre priateľov z Naperville, na
Teck v našom senioráte. Z organizačných dôvodov ju partneri čele s ich novým farárom Johnom Gerikem a niekoľkými novými
členmi delegácie, bola táto návšteva veľmi dôležitá a úprimne vyznali,
napokon preložili na jeseň 2015.
S priateľmi zo Sázavy sme sa v jeseni nestretli z dôvodu že boli zvedaví na to, ako žijeme a naďalej trvajú na priateľstve
nemožnosti nájsť spoločný voľný termín. Stretnutie chceme s nami.
uskutočniť na jar 2015, opäť na nejakom peknom a zaujímavom 2. Hospodárska oblasť
Tešíme sa zo všetkého, čím sme sa mohli hmotne zveľadiť,
mieste na moravsko – slovenskom pomedzí.
A napokon, chceli sme urobiť dôležité kroky, smerujúce z každého prineseného milodaru a z každej ochotnej ruky, ktorá
k získaniu pozemku a vybavovaniu administratívnych úkonov na poslúžila prácou.
Najväčšou investičnou akciou v r. 2015 bolo zakrytie svetlíkov nad
stavbu Domova sociálnej starostlivosti (penziónu). Predsedníctvo
zboru, riadiaci výbor diakonie, či presbyterstvo a jeho jednotliví oltárnym priestorom kostola a nad schodišťom k spoločenským
Máme na pamäti Petrove slová a prosíme:
Pane, povzbudzuj nás mocou Svätého Ducha, aby sme denne
prichádzali k Tebe, ako ku základnému kameňu všetkého
v našom živote.
Pane, daj nám otvorenosť a slobodu prikladať sa k Tebe, meniť
do hĺbky svoju bytosť, byť takými, akých nás Ty chceš mať.
Pane, daj nám v tvrdom, individualistickom svete, v ktorom
cirkev prišla o dôstojné meno, zažiť a porozumieť, aké je úžasné,
že vo viere máme aj iných, že Tvojou vôľou je, aby sme žili
v spoločenstve slúžiacom, svedčiacom, vrúcnom, radostnom.
Pane, milostivo daj svojej cirkvi viac ako prosíme, rozumieme,
ako sa sami dokážeme snažiť a starať!
Amen.
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miestnostiam (20.-23.5.). Vykonala ju firma Revos Nitra,
nákladom 2.328,- €. Tešíme sa, že zatiaľ žiadne z kritických miest
nezateká.
Vymenili sme veľké plochy obkladačiek, ktoré sa oddelili od
steny na toaletách v kostole a vo farskom byte, nákladom
1.161,75 €.
Namontovali sme vstavané skrine do dvoch miestností vo
farskom byte a vymaľovali časť farského bytu, nákladom 1.815,a 170,- €.
Vykonali sme revíziu elektroinštalácie (250,- €), výmenu
požiarnych hadíc, hasiacich prístrojov a protipožiarnu revíziu
(257,- €), a veľkú opravu a servis služobného auta, celkovo za
474,- €.
Vďaka milodaru bohuznámej sestry sme zakúpili nové kvalitné
časti zvukovej aparatúry do kostola, spolu za 957,11 €.
Br. kurátor Pavel Líška niekoľkokrát riešil problém zatekania
dažďovej vody v mieste strešného vpustu v spoločenskej
miestnosti, zaplavovania, vodomernej šachty a inštalatérske
opravy na toaletách. Staral sa o kosenie trávnikov.
Br. Peter Globan čistil plochy na strechách farskej budovy,
riešil odtok dažďovej vody z nich, inštalatérske opravy na
toaletách, umýval sklené plochy na priečelí kostola, staral sa
o parčík, priestory na farskom dvore a o služobné vozidlo
diakonie.
Br. Peter Globan a Ján Beňo montovali zábrany proti vlietaniu
holubov pod prístrešok na budove fary.
Br. Korenko, Líška, Globan, Beňo a Zmeko zdarma zhotovili
policové zariadenie do farskej garáže.
Firma Stolárstvo Foltín zo Sasinkova zdarma vykonala opravu
ôsmich kusov dverí v budove kostola, ktoré sa pre mierny pohyb
budovy ťažko zatvárali.
Br. Jakub Zmeko a Adam Eľko vyčistili všetky neónové svetlá
v kostole.
Br. Štefan Lisý zdarma vypracoval žiadosť s technickými
nákresmi o zriadenie parkovacích miest pred kostolom (žiadosť
bola príslušnými orgánmi Mesta zamietnutá z dôvodu
charakteristiky priestranstva v Územnom pláne Mesta ako
„verejný priestor – rozptylová zóna“). Br. Vlastimil Synak
sprostredkoval osadenie tabúľ pred vstupmi na plochu pred
kostolom, ktoré by mali umožniť parkovať tu úradným stránkam,
resp. zakázať to ostatným autám.
Máme piatich bohuznámych členov cirkevného zboru, ktorí
poukazujú pravidelne mesačne na účet zboru milodar v pevnej
výške.
Zač. r. 2015 sa nám vrátil preplatok zo zálohových platieb za
plyn v r. 2014 za dve odberné miesta, spolu 1.663,94 €. Bolo to
miernejšou zimou, no i zmenou dodávateľa plynu, ktorú sme
vykonali pred dvoma rokmi (RWE). Koncom roku 2014 sme si
dali vypracovať špecializovanou firmou Terra Trading audit
odberu energií a výber nového dodávateľa prostredníctvom
elektronickej aukcie. Na základe tohto sme podpísali novú zmluvu
na dodávku plynu s dodávateľom Energie2. Ak sa dramaticky
nezvýši množstvo odobratého plynu, očakávame ďalšiu úsporu.
To isté sme prichystali pre odber elektriny, začne sa v januári
2015.
3. Organizácia cirkevného zboru
V r. 2014 nenastali v základnej štruktúre nášho zboru žiadne
zmeny. Nekonali sa ani žiadne voľby v zbore a v cirkvi.
Zborové presbyterstvo stratilo úmrtím svoju členku ses. Katinu
Kühnovú.
V závere roka sme začali hľadať ochotného člena zboru, ktorý
by sa ujal funkcie pokladníka, pre odľahčenie br. Dušana
Kovarčíka, zatiaľ bezúspešne.
Žiadosti zborového presbyterstva o pridelenie kaplána nebolo
vyhovené z dôvodu nedostatku ordinovaných.
Na jar mala naša diakonia kontrolu z Mesta (financovanie
a dokumentácia chodu opatrovateľskej služby) a v lete mal
cirkevný zbor kontrolu zo Sociálnej poisťovne (kontrola mzdovej
agendy za zamestnancov diakonie) a z Najvyššieho kontrolného

úradu (kontrola použitia dotácie na opravu strechy kostola z r. 2012).
Vďaka patrí br. riaditeľovi Milanovi Slezákovi a ses. účtovníčke
Magdaléne Šebökovej za to, že príslušnú agendu vedú tak, že neboli
nájdené žiadne nedostatky.
3. Bohoslužobný život
Hlavné Služby Božie. V nedele a na cirkevné sviatky sme mali
dovedna 67 hlavných Sl. Božích. Návštevnosť Služieb Božích sa
vzhľadom na posledné roky nezmenila, kostol býva pekne zaplnený.
Opäť pripomínam, že by nás potešila väčšia účasť mládeže, mladých
ľudí do 35 rokov a mladých rodín.
V liturgii Sl. Božích čítali starozmluvné a epištolické texty
členovia zboru Mária Števková, Ivan Kühn, Daniel Majling, Rastislav
Vacho a Ján Beňuch.
Hlavné Služby Božie v čase neprítomnosti farára vykonali Peter
Paluga (27. 7., 17. 8.), Ján Magyar (14. 9.) a Štefan Kiss (19. 10.). Ján
Magyar tiež do októbra pomáhal pri prisluhovaní Večere Pánovej.
Zo zvláštnych udalostí, ktoré sa udiali na Sl. Božích pripomíname
nasledovné: 2.2. – pozdrav br. farár Vladimíra Šoltésa na Sl. Božích,
16.2. – výročný konvent, 23.2. – pripomienka 25. výročia úmrtia
farára Pavla Valáška, 9.3. – prvý prenos Sl. Božích televíziou TV
Nitrička, 11.5. – Sl. Božie s piesňami mládeže, obed a poobedie pre
mládež, 22.5 a 25.5. – skúška a slávnostná konfirmácia, 8.6. – 14.
výročie posvätenia kostola, 9.6. – spomienka pri hroboch Slavomíra
Revaya st. a Zuzany Karlikovej (pred Sl. Božími), 22.6. – vystúpenie
mužov, pozdrav a svedectvo ses. Edity Hansonovej zo Švédska, 24.8.
– Kajúca nedeľa, 7.9. – úvod školského roku, požehnanie detí,
vyslanie dobrovoľných pracovníkov do služby, 28.9. – Poďakovanie
za úrodu, zbierka pre hladujúcich na Haiti, návšteva z CZ Lipt. Peter,
pozdrav ses. farárky Daniely Mikušovej, 5.10. – kázeň br. Daniela
Majlinga a rozlúčka s ním, 12. 10. – gratulácie ses. Zuzane
Mahrikovej pri „93“, 26.10. – spomienka na Mateja Bela pri Dome
Mat. slovenskej (po Sl. Božích), 2.11. – návšteva delegácie
z Naperville, kázeň br. farára Johna Gerikeho, , Pamiatka zosnulých,
7.12. – gratulácia zboru farárovi Ivanovi Eľkovi k „50“, 14.12. – Sl.
Božie s piesňami mládeže, obed a poobedie pre mládež.
Cirkevníci slávili ešte Služby Božie na Dištriktuálnych Sl. Božích
na hrade Branč (5.7.), na Seniorálnom dni DNS v Jabloňovciach (13.
9.) a na zájazde žien v Poprade (19.10.).
Mimoriadne podujatia
V nedeľné poobedia – okrem stretnutí manželských párov - boli
členom cirkevného zboru ponúknuté tieto mimoriadne podujatia: 12.1.
– benefičný koncert pre diakoniu, 4. a 18.5. – organové koncerty Ars
Organi, 11.5. a 14.12. – obed a poobedie pre mládež, 18.5. – festival
spevokolov DNS v Bátovciach, 1.6. a 30.11. – Sl. Božie pre
najstarších s posedením, 15.6. – Veselé popoludnie pre deti
a Konferencia Spoločenstva evanj. žien DNS vo Vlčanoch, 21.9. –
koncert detského zboru Dúha, 28.9. – Tekviciáda, 26.10. – Šarkaniáda
a 6.12. – Adventný organovo – flautový a spevácky koncert
s pohostením účastníkov (odovzdanie Ceny primátora mesta Nitra
farárovi Ivanovi Eľkovi pri jeho „50“) .
Okrem nich treba spomenúť ešte výber niektorých vieru
a spoločenstvo formujúcich podujatí, ktoré sa odohrali mimo nedieľ:
21. 1. – Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v našom kostole, 21.
2. – ekumenické stretnutie mládeže v našom kostole, 11.3. – večierok
s pracovníkmi organizácie Misia na Níle, 12.4. – výlet mládeže na
hrad Gýmeš, 14.-16.4. – Pôstny modlitebný týždeň, 18.4. –
mládežnícky Veľký piatok, 2. – 4. 5. – Konfitábor Jabloňovce, 17.5.
– seniorálne stretnutie dorastu v Hont. Vrbici, 23.5. – Noc kostolov, 7.
6. – výlet mladých rodín, 14.6. – stretnutie mládeže Letný dážď, 5. 7.
– Sl. Božie na hrade Branč, 7.7. – zborový večer s hosťami z Arnoldu
a z Krajného, 24.7. – mládežnícka grilovačka na farskom dvore, 12.9.
– Kostolfest, mládežnícke prenocovanie v kostole, 13.9. – Seniorálny
deň v Jabloňovciach, 3.-5.10. – mládežnícka víkendovka
v Jabloňovciach, 1.11. – zborový večer s hosťami z Our Saviourś
Naperville, 15.11. – seniorálne stretnutie mládeže v Leviciach, 22.11.
– seniorálne stretnutie presbyterov Kalnej n. Hronom, 16.12. –
kapustnica pre vysokoškolákov, 19.12. – vianočný večierok mládeže,
31.12. – mládežnícky Silvester u rodiny Zmekovej.
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Zborový farár Ivan Eľko vykonal v zastúpení štvoro Sl. Božích konfirmandov na navštevovanie dorastu ako na prirodzenú súčasť
v Nových Sadoch.
konfirmačnej prípravy.
Konfirmandi by počas roka mali byť výrazne usilovnejší pri štúdiu.
Stredtýždňové večerné, adventné a pôstne Služby Božie. Navštívi
So
správaním konfirmandov problémy neboli. Konfirmandi sa veľmi
ich asi 15 - 25 osôb, väčšinou dôchodcov. Stredtýždňové boli 27
pekne
pripravili na skúšku, všeobecne však i o nich platilo, že mali by
krát, pôstne 9 krát a adventné 6 krát.
byť
pracovitejší
počas celého roka, nie iba pred skúškou.
Počas Veľkého týždňa pred Veľkou nocou sme mali tri
Ak
konfirmand,
dorastenec, mládežník nemá spoločenstvo
modlitebné večery.
veriacich rovesníkov, jeho viera upadá, časom zvetrá, možno až
V Domove dôchodcov na Považskej ulici sme sa stretali okolo zanikne. Preto zdôrazňujeme, pozývame a dokola opakujeme, aby sa
Božieho Slova, modlitieb a piesní každú stredu o 9.00 hod. okrem konfirmand zaradil do života dorastu a mládeže, čítal si Bibliu,
prázdnin. Prichádzali 2 – 4 osoby, evanjelici.
navštevoval Služby Božie počas i po konfirmácii. Z minuloročných 8
V Domove dôchodcov na Dolnočermánskej ulici sme sa stretali konfirmandov chodí jeden pravidelne na Sl. Božie a na mládež, jeden
okolo Božieho Slova, modlitieb a piesní každý piatok o 9.00 hod. dosť pravidelne na Sl. Božie, dvaja občas na mládežnícke podujatia.
okrem prázdnin. Prichádzalo asi 20 osôb, je to ekumenické Traja boli v letnom tábore.
spoločenstvo.
Konfirmovaných bolo 8 konfirmandov (ch. 5, d. 3).
Na oboch miestach sme v pôste a advente slávili Večeru Pánovu
Do 2. ročníka prešlo 5 konfirmandov (ch. 2, d. 3).
so spoveďou. V advente boli s farárom v DD Dolnočermánska aj
Do 1. ročníka sa prihlásilo 5 konfirmandov (ch. 3, d. 2). Veľmi nás
deviati mládežníci, poslúžili vianočným pásmom a piesňami.
teší, že všetci piati sa snažia chodiť na dorast.
V advente bol farár a tri mládežníčky vykonať pobožnosť a
Mládež pripravila pre minuloročných konfirmandov
jarný
prislúžiť Večeru Pánovu v Domove soc. služieb pre mentálne víkendový Konfitábor v Jabloňovciach. Konfirmandi sa tiež mohli
postihnutých v Ľudovítovej. Dievčatá poslúžili i krátkym zúčastniť letného tábora v Janoškovom dome, jesenného tábora
vianočným pásmom, mali sme pekné spoločenstvo s klientmi i v Jabloňovciach, dvoch seniorálnych stretnutí a množstva iných
pracovníkmi. Dohodli sme sa, že zariadenie navštívim aspoň domácich mládežníckych podujatí.
trikrát do roka a prislúžim Večeru Pánovu.
V 1. polroku dorast viedli Tomáš Mesároš a Adam Eľko, v 2.
Do DD na Železničiarskej som chodil na požiadanie prisluhovať polroku Tomáš Mesároš a Adam Zmeko.
Večeru Pánovu, alebo navštíviť evanjelikov.
6. Vnútromisijná práca
Detské Služby Božie. Do tímu učiteľov a ich pomocníkov patria Mária
4. Sviatosti
Krst svätý. Cirkevný zbor chce byť pomocou a podporou Pindešová, Martina Globanová, Barbora Kmeťová, Magdaléna Eľková
rodičom pri kresťanskej duchovnej výchove a vedení pokrstených a vypomáhajú Daniela Hajduchová, Kristína Bednárová, Róbert Ottot
detí, nedokáže však úlohu a zodpovednosť rodičov nahradiť. Tej a na gitare Adam Eľko. Títo vytvorili dvojice a delili si deti na starších
si musia byť sami vedomí pred Bohom a konať ju v plnej a mladších. Na Sl. Božích na začiatku školského roku 2014 / 2015 sme
pracovníkov oficiálne vyslali do služby.
zodpovednosti a vážnosti.
Pri Tekviciáde tradične vypomáhala ses. Martina Sýkorová.
Pokrstili sme 20 detí (13 ch. a 7 d.) a dvoch dospelých. Z 22
Evidujeme asi 15 detí, ktoré pravidelne, alebo sporadicky
pokrstených bolo 16 z nášho zboru. Ostatní 6-ti (všetko deti)
majú rodiča či rodičov našich cirkevníkov, no bývajú mimo Nitry, navštevujú besiedku. Priemerná návšteva je asi 8 - 10 detí, takáto
skupinka je rozdeľovaná na starších a mladších.
najčastejšie v zahraničí, kvôli zamestnaniu.
Pre deti sme mali v r. 2014 Veselé popoludnie ku Dňu detí, veľmi
S rodičmi pred krstom absolvujem pastorálny rozhovor
pekný
a dobre pripravený letný tábor na Látkach (24 detí). Mali sme
o význame krstu a kresťanskej výchovy dieťaťa.
požehnanie
a detský spev pri začiatku školského roku, Šarkaniádu,
Okrem dvoch dospelých na krst som dlhodobejšie pripravoval
Tekviciádu
a Adventné popoludnie. Učitelia besiedky pripravili
i dvoch dospelých na vstup do ECAV.
s deťmi veľmi pekný program na Štedrý večer.
Večeru Pánovu sme slávili v rámci Sl. Božích 16 krát, po Sl.
Deti sme obdarovali v advente detským kalendárom plným dobrého
Božích 7 krát, pri Sl. Božích pre najstarších 2 krát, na Sl. Božích čítania a výtvarných možností a štedrovečernou sladkou nádielkou
v soc. zariadeniach 3 krát. Počet hodovníkov na Sl. Božích (pripravených 100 balíčkov). Na detských podujatiach v priebehu roku
v kostole v r. 2014 pekne stúpol u mužov i u žien, slávili sme tradične rozdávame banániky v čokoláde a diplomy.
však o dva krát viac, ako v r. 2013. No i tak treba povedať veľmi
Dievčatá – vedúce besiedky dbali na výzdobu a poriadok
potešujúcu vec, že nitrianski evanjelici na pomery našej cirkvi v besiedkárskej miestnosti a v sklade. Na stenu nám pribudla nová
radi prijímajú Večeru Pánovu.
kresba Ninky Pastierikovej.
Najviac hodovníkov prijalo Večeru Pánovu na Veľký piatok
(116), Pam. zosnulých (95), Kajúcu nedeľu (94) a na zač. šk. roku Stretnutia dorastu. Bývali medzi dvoma vyučovaniami konfirmandov.
V prvej polovici roka na dorast chodili jednotlivci prváci a druháci. Je
(92).
Najmenej to bolo tradične na Veľkonočný pondelok (19), ale potešiteľné, že noví prváci, ktorí nastúpili v septembri, chodia na
málo hodovníkov bolo i na začiatku pôstu na 1. pôstnu ned. (28) dorast všetci piati. Takúto situáciu sme ešte nemali! Septembroví
druháci žiaľ na dorast a ani na mládež nechodia, alebo iba sporadicky.
a Smrtnú nedeľu (40). Počet žien vždy prevýšil počet mužov.
Počet prijímajúcich Večeru Pánovu v r. 2014:
Spoločenstvo evanjelickej mládeže Stretnutia mládeže sa konajú
Na Sl. Božích v kostole : 1670 (+189) , m. 595 (+93), ž. 1075 každý piatok o 17.00 hod. Mládežníci si dokážu zorganizovať
(+96)
spoločný čas aj mimo piatkov, či počas prázdnin. Ak by som bol
Na Sl. Božích v soc. zariadeniach : 48 (m. 8, ž. 40)
mládežník, bol by som celý šťastný, že môžem mať takéto vieru
Jednotlivci doma, v nemocnici a soc. zariadeniach: 15 (m. 4, ž. budujúce i veselé rovesnícke spoločenstvo.
11)
Hlavnú zodpovednosť za prípravu programu stretnutí mali Janka
Nôžková,
Barbora Kmeťová, Marek Kružliak, ale tiež Miriam
5. Konfirmácia
Konfirmačnú prípravu vedie farár, v čase neprítomnosti ho Solgajová a Tomáš Berecz. Návštevnosť sa pohybuje okolo 18 - 22
zastúpili vedúci dorastu a mali s konfirmandmi dorastenecký osôb. Nie všetci sú však z Evanjelickej cirkvi. Je to zvláštne, že
evanjelickú konfirmovanú mládež stretnutie mládeže nepriťahujú,
program.
Konfirmandom túžime odovzdávať nielen vedomosti, ale cudzí si však toto spoločenstvo vážia, je pre nich dôležité a pravidelne
budovať vzťah konfirmandov k Pánu Bohu, k cirkevnému zboru, ho navštevujú.
Po dve sobotné poobedia sa mládež zišla k spoločným modlitbám
vzťah
konfimandov
s farárom
a staršími
mládežníkmi
za
mládež a za zbor. Vo februári sa v rámci Týždňa modlitieb za
a priateľstvo medzi sebou navzájom. Na toto slúži aj dorastenecké
stretnutie konfirmandov. Rodičia by mali povzbudiť svojich jednotu kresťanov konalo ekumenické dvojstretnutie mládeže u nás
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a na Klokočine. Po Veľ. noci a v advente pripravili dvoje Sl.
Božie s piesňami mládeže. Na obede a spoločnom popoludní
zostalo 26 a 24 mládežníkov. Hudobníci vždy zodpovedne
pripravili solídny hudobný sprievod ku spievaným piesňam. Na
Veľký piatok si premietali film s kresťanskou tematikou. V máji
išla mládež s dorastom na sen. stretnutie dorastu do Hont. Vrbice,
kde poslúžili hudbou, bol i výlet na hrad Gýmeš. Mali sme veľmi
dobrý letný tábor v Janoškovom dome (32 osôb) a letnú
grilovačku. V septembri zorganizovali spoločné prenocovanie v
kostole („Kostolfest“) a mali októbrovú víkendovku
v Jabloňovciach a novembrové sen. stretnutie v Leviciach, kde
poslúžili hudbou. Strávili spolu Silvester v domácnosti rodiny
Zmekovej.
Mládež veľmi pekne poslúžila pri príprave a prevedení
pohostenia pri oboch Sl. Božích pre najstarších s posedením, pri
ozdobovaní vianočného stromčeka, príprave balíčkov, pri
detských podujatiach v priebehu roka. Jednotlivci z mládeže vedú
besiedku a dorast, snažia sa poslúžiť kde len môžu, veľmi
oceňujem ich horlivosť.
V júni sme naplánovali stretnutie našej mládeže, ktorá bola
konfirmovaná za posledných 10 rokov. Mládežníkov sme
pozývali
desiatkami
esemesiek, facebookom,
osobnými
pozvaniami a odkazmi. Bol pripravený svieži program, tombola,
spoločenstvo, pohostenie, skúsený mládežnícky pracovník Martin
Kováč prišiel z Bratislavy a mal pripravené veľmi dobré slovo.
Prišlo 19 mládežníkov, väčšina z nich vystupovala v programe,
alebo niečo organizačne zabezpečovala. Z tých, na ktorých sme
predovšetkým mysleli pri príprave podujatia, z desiatok našich
bývalých konfirmandov, neprišiel žiaľ nikto ...
Stretnutia vysokoškolskej mládeže. Bývajú každý utorok o 19.00
hod. okrem letných prázdnin. Účasť sa v porovnaní s inými rokmi
zmenšila, chodilo asi 10 osôb. Prichádzajú asi z polovice študenti
univerzít a z polovice staršia pracujúca mládež, bývalí
vysokoškoláci, ktorí boli odchovaní týmto spoločenstvom. Na
začiatku akademického roku sme v školách a na internátoch
umiestnili pozývajúce oznamy o tejto skupinke, rovnako ako na
celocirkevnom webe Evanjelickej a. v. cirkvi www.ecav.sk. Na
tieto výzvy však zareagovalo menej študentov, ako
v predchádzajúce roky. Skupinku vedie Eva Eľková. 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 počas
niekoľkých večerov vyrábali spoločne vianočné pozdravy a mali
predvianočnú kapustnicu.
Večery s Bibliou. Teda praktické biblické štúdium, bolo 25 krát.
V r. 2014 sme dokončili dlhý cyklus Skutky apoštolov a začali
preberať Zjavenie Jána. Stretania bývali vo štvrtok o 16.45,
v zime o 15.45 h. Návštevnosť nie je vysoká, prichádza 8 – 12
ľudí. V skupinke vládne veľmi pekná atmosféra. V januári 2014
sme sa rozlúčili s jediným mužom, ktorý chodil do tohto
spoločenstva, úprimným milovníkom Božieho Slova, br. Jarkom
Chorváthom (90 r.).
Spoločenstvo evanjelických žien. V r. 2014 sa nám nepodarilo
nájsť sestru, či malý tím sestier, ktorý by dokázal duchovne
a organizačne zastrešiť stretnutia Spoločenstva žien tak, ako tomu
bolo v minulosti. Stretnutia pripravoval farár a pozýval na ne
zaujímavé hosťky, prinášajúce tématické prednášky spojené
s osobným svedectvom viery: Zuzanu Antalovú, Alenu
Rjabininovú a Violu Fronkovú. Stretnutia s nimi boli sestrami
pekne navštívené.
V máji malá skupinka sestier pod vedením ses. Emílie
Husákovej, ktorá má nad dielom odborný patronát, začala vyšívať
našu časť seniorálneho gobelínu k 500. výročiu reformácie. Bola
to veľmi zložitá záležitosť, vďaka patrí ses. Husákovej i všetkým
šikovným rukám, ktoré sa zapojili, a tiež br. kurátorovi Líškovi za
prípravu špeciálnych krosien na vyšívanie.
Sestry sa zúčastnili na seniorálnom stretnutí SEŽ vo Vlčanoch
(15.6). Jesenný zájazd SEŽ sa uskutočnil 18. – 19.10. (44 osôb),

smeroval do Tatranského seniorátu (Spišské Podhradie – Slovenská
Ves – Výborná – Kežmarok – Poprad – Spišská Sobota – Svit – Nový
Smokovec).
Sestry ochotne poslúžili pečením či prípravou iných pochúťok pri
všetkých zborových podujatiach a návštevách.
Jednotlivé sestry vykonávajú spontánnu návštevnú službu, keď sa
snažia pomáhať tým priateľkám, ktoré sú pre nemoc odkázané na
pomoc v domácnosti. Udržujú telefonický kontakt s tými, ktoré odišli
bývať k deťom mimo Nitru. Vďaka za takýto prejav viery a lásky!
Spoločenstvo mladých mamičiek. Stretalo sa raz za dva týždne (streda
o 17.30). Mladé mamičky majú možnosť prísť i s deťmi, pre ktoré
opatrovanie i program zabezpečovali Nina Pastieriková, Magdaléna
Eľková, Janka Nôžková. Stretnutia viedla Eva Eľková. Zúčastňuje sa 6
- 8 mladých žien, nie len z našej cirkvi.
Spoločenstvo mužov. V októbri vstúpilo do tretieho roku svojho
jestvovania. Stretávalo sa v každý druhý pondelok, okrem letných
a vianočných prázdnin, o 19.00 hod. Stretnutia boli stále pekne
navštevované, bývalo od 18 do 24 bratov, na mimoriadnom
mikulášskom i viac. Program zabezpečoval farár, alebo sami bratia,
štyrikrát sme privítali hostí (Tomáš Pružinec, Michal Zajden, Ondrej
Garaj, Milan Polák). Bratia raz vystúpili s vlastnou piesňou na Sl.
Božích. Vďaka stretaniam sú viac ako predtým ochotní poslúžiť pri
cirkevnozborových podujatiach a potrebách, v zime sa v dvojiciach
hlásili do snehovej pohotovosti. Článok o našom Spoločenstve mužov
bol uverejnený v Posli, takáto mužská aktivita je v rámci našej cirkvi
unikátna.
Stretnutia manželských párov. Boli 7 krát. Organizáciu a duchovný
program zabezpečovali Matthias a Zdravka Barthovci. Zúčastňuje sa
okolo 5 - 7 mladých rodín. O deti sa starala Margaréta Černáková,
prípadne vypomohli mladé sestry.
V sobotu 7. 6. sa uskutočnil spoločný výlet mladých rodín s deťmi
na ranč u Sv. Františka v Horných Hámroch. Zúčastnilo sa ho 45 detí a
dospelých. Niektorí rodičia s deťmi spolu prišli na Veselé popoludnie
pre deti, Šarkaniádu, Tekviciádu a Adventné popoludnie.
Nitriansky evanjelický spevokol. Náš spevokol začal rok 2014
novoročným posedením (18.1.), ktoré sa nieslo ešte v radosti z
ocenenia našej dirigentky Katinky Kühnovej Cenou primátora mesta
Nitra i výhľadom na mnohé vystúpenia, ktoré nás mali v priebehu roka
čakať. Začiatkom roka sme sa rozlúčili s našimi niekdajšími členmi
a vzácnymi priateľmi br. Jaroslavom Chorváthom (90) a Lenkou
Ormisovou (91). Nikto netušil, aké ťažké veci nás čakajú ďalej.
V auguste si Pán povolal k sebe nášho speváka, fotografa zborových
podujatí a kronikára ciest br. Dušana Jurana (68), v novembri po
niekoľkotýždňovom náhlom vážnom ochorení našu po 17 rokov
dirigentku a hybnú silu spevokolu ses. Katinku Kühnovú (71) a o štyri
dni neskôr i speváčku, textárku a interpretku vlastných piesní, Dášku
Fiebigovú (69). K vystúpeniu spevokolu na festivale Zbory mestu a na
adventom koncerte pripravil spevokol organista br. Dušan Kovarčík
a na vianočné vystúpenia Dušan Kovarčík a Ivan Eľko. Boli to však
emocionálne náročné vystúpenia, bez riadnej dirigentky, v smútku za
tými, ktorí nás predišli z tejto časnosti.
V štvorhlasnom spevokole v r. 2014 pracovalo 36 spevákov a
keďže traja zomreli a ses. Gizela Rožková zo zdravotných dôvodov
ukončila svoju činnosť v spevokole, ku koncu roku mal spevokol 32
členov. Pravidelné nácviky boli jeden krát v týždni, podľa potreby
i viackrát.
Spevokol vystúpil na štyroch Službách Božích, na šiestich
pohreboch, počas Noci kostolov, na seniorálnej prehliadke spevokolov
v Bátovciach, na IV. celoslovenských evanjelických dňoch v Spišskej
Novej Vsi (tri vystúpenia), na mestských podujatiach Hoj, vlasť moja
a Čaro Vianoc, na festivale Zbory mestu a na Adventnom koncerte
v kostole (gratulácia farárovi Ivanovi Eľkovi).
Potešilo by nás, keby nám do všetkých hlasov pribudli noví
členovia z radov nášho cirkevného zboru, ktorí majú základné
muzikálne a hlasové dispozície.
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7. Evanjelická zborová diakonia
EZD mala v roku 2014 celkovo 11 pracovníkov. Z tohto počtu
piatich s trvalým pracovným pomerom (riaditeľ Milan Slezák,
opatrovatelia Zuzana Šurániová, Lýdia Meňhárová, Oľga
Čajkovičová, Peter Globan), troch zamestnancov na dohodu
(účtovníčka Magdaléna Šeböková, opatrovatelia Mária Števková,
Peter Dyba a Eva Kotrlová – obaja pracovali časť roku) a zmluvné
pracovníčky, pracujúce na živnosť (opatrovateľky Mária Ptáčková
a Stela Hraníková – pracovala časť roku).
V priebehu roku 2014 bolo v EZD odpracovaných 9230 hodín
a z tohto počtu bolo poskytnutých dovedna 7642 hodín priamo pri
opatrovaní, či už s prispením Mesta, alebo samotných klientov.
Starali sme sa dovedna o 29 klientov. Priebehu roku nám pribudli
11-ti klienti a ubudli piati klienti, z ktorých dvaja zomreli (jeden
bol nami doopatrovaný v domácom prostredí), dvaja boli
umiestnení do špecializovaného zariadenia a jeden ukončil
opatrovateľskú činnosť na vlastnú žiadosť.
EZD poskytovala služby spojené so starostlivosťou o seniorov
: obslužné úkony, starostlivosť o domácnosť, zabezpečenie
základných sociálnych aktivít. V nadštandardnom režime diakonia
pomáhala s prácami v záhrade, s drobnou údržbou v domácnosti,
zapožičiavala zdravotné pomôcky, vykonávala poradenskú
činnosť. K prácam na záhrade a údržbárskym prácam boli
zakúpené zariadenia cez OZPV (viď časť o OZPV). Špeciálne
upravené vozidlo bolo využívané nie len k preprave postihnutých
osôb, ale za poplatok slúžilo všetkým klientom EZD i členom
cirkevného zboru, ktorí si požiadali pomoc pri preprave,
nákupoch, či sťahovaní.
Na uvedené opatrovateľské výkony samotné Mesto prispelo
pokrytím 5794 hodiny, a to príspevkom 4,97 € na jednu hodinu.
Celková dotácia Mesta teda predstavovala 28.796,16 €. Ďalším
prispievateľom na službu boli samotní klienti, ktorí uhradili
služby vo výške 10.006,75 € a v neposlednom rade to boli
milodary členov cirkevného zboru a dotácia Občianskeho
združenia Pavla Valáška, ktoré prispeli na opatrovanie i na
prevádzku.
Riaditeľ EZD predkladá správy o činnosti diakonie
a vyúčtovanie prostriedkov príslušným orgánom Mesta. Tak isto
br. riaditeľ osobne predkladá raz za štvrťrok správu o činnosti
diakonie zborovému presbyterstvu a odpovedá na otázky.
Presbyterstvo vyjadrilo s jeho prácou úplnú spokojnosť, tak isto
ako i s prácou všetkých ostatných pracovníkov diakonie.
Naliehavé záležitosti okolo možnosti zriadenia Domova
sociálnych služieb, zháňania pozemku na stavbu či zabezpečenia
plynulého financovania diakonie, operatívne riešil predovšetkým
s príslušnými orgánmi Mesta riadiaci výbor diakonie (riaditeľ,
farár, zborový dozorca).
11. jan. sa uskutočnil benefičný koncert na podporu diakonie.
K tej príležitosti sme vydali informačný bulletin o diakonii
a kalendáriky s kontaktnými údajmi. Pripravili sme tiež reportáže
o činnosti diakonie do Posla a MY-Nitr. novín, v nadväznosti na
získavanie klientov, resp. podielu z dane pre Občianske združenie
Pavla Valáška.
(údaje pripravil br. Milan Slezák, riaditeľ EZD Nitra)
Ďakujeme br. riaditeľovi, ses. účtovníčke i opatrujúcim
sestrám a bratom za ich službu a želáme im mnoho lásky,
vytrvalosti a sily v ich ďalšej činnosti.
8. Výučba náboženstva v školách
Ako farár a vyučujúci nemôžem inak, ako zopakovať všetko
to, čo som chcel zdôrazniť v tejto časti správy pred rokom, keď
som sa snažil apelovať na rodičov našich detí, aby prihlásili svoje
dieťa na náboženstvo v škole a aby sme zastavili trend pomalého
znižovania sa počtu detí na náboženstve. Hovoril som, že ako
evanjelici z princípu odmietame v tejto veci nútenie. Vidíme však
– odhliadnuc od svetlých výnimiek, kde rodičia by deti radi
prihlásili, ale z rozličných vážnych dôvodov to proste nejde - že
naša evanjelická sloboda je najčastejšie používaná na vyslovenie
„nie“. Počet detí v rámci troch školských rokov najprv klesol na

20, potom nádejne stúpol na 26, opäť klesol na 24 a od septembra
2014 na 23 žiakov a študentov.
Žiada sa mi to opakovať neustále: Tešíme sa a vážime si deti, ktoré
v podmienkach menšiny, v komplikovaných podmienkach mesta,
poobede, v konkurencii krúžkov a doučovaní a v ovzduší šíriacej sa
náboženskej ľahostajnosti, chodia na náboženstvo v škole. Tešíme sa
z rodičov či starých rodičov, ktorí menšie deti vodia a čakajú.
Učilo sa na ZŠ Benkova, Kráľa Svätopluka, Kniežaťa Pribinu
a Beethovenova. Všetky hodiny vyučuje farár.
No a opakujem i toto: Povzbudzujeme rodičov, aby aj keď deti
z nejakých dôvodov nechodia na náboženstvo v škole, chodili na Sl.
Božie, na besiedku, či na dorast. Zánik skupinky v škole, alebo malý
počet detí na školách nás vždy bolí, ale ak by sa deti vytratili z
kostola či z detskej či dorasteneckej práce v zbore, to by bol ten
najväčší smútok. Tieto vety majú stále platnosť.
Na Párovskom gymnáziu sa tradične vyučovala nultá hodina.
V dobe wellnessu, keď by všetko malo byť iba „v pohodičke“,
bezproblémové, rentujúce sa, patrí úprimné uznanie všetkým
gymnazistom, ktorí ráno vstávajú na nultú hodinu, aby počúvali farára.
Skupinku na Golianovom gymnáziu sa nepodarilo znova
naštartovať. Na to by bolo treba dohodu aspoň troch študentov, ktorí
by boli ochotní stretnúť sa ráno na nultej hodine, pretože tá pri
zostavovaní rozvrhu nám ako malému zmiešanému spoločenstvu
organizačne najlepšie vyhovuje.
Vyučovanie ev. náboženstva na zákl. školách
V šk. roku 2013 / 2014
24 žiakov, ch. 12, d. 12
(4 oddelenia)
V šk. roku 2014 / 2015
23 žiakov, ch. 11 , d. 12
(4 oddelenia)
Vyučovanie ev. náboženstva na gymnáziu
V šk. roku 2013 / 2014
Párovské gymnázium:
6 štud., ch. 3 , d. 3
V šk. roku 2014 / 2015
Párovské gymnázium:
4 štud., ch. 3 , d. 1
10. Pastorálna činnosť
Popredu vyžiadané stretnutia a rozhovory skutočne pastorálneho, či
spovedného charakteru s farárom na farskom úrade, v domácnosti či
v nemocnici (bez Večere Pánovej) - 36
Prislúženie Več. Pánovej v domácnosti – 6
Prislúženie Več. Pánovej v nemocnici, v soc. zariadení - 9
Priateľská návšteva farára v domácnosti - 5
Posvätenie domácnosti - 3
Pred každým krstom a sobášom sa uskutoční povinný pastorálny
rozhovor s rodičmi resp. snúbencami. Pri pohrebe pozostalá rodina
nemá povinnosť absolvovať pastorálny rozhovor, ten skôr zvykne
prirodzene vyplynúť zo situácie.
Ďalšie rozhovory pastorálneho charakteru a návštevy potrebných
v domácnostiach či v nemocnici vykonala farárova manželka. Sami
sme sa tiež snažili pohostinne otvoriť svoju domácnosť pre prijatie
iných.
Nad rámec svojich opatrovateľských povinností našich nemocných
a potrebných navštevoval so slovom útechy, záujmu a ponuky na
pomoc br. riaditeľ diakonie Milan Slezák.
Pastorálna starostlivosť predovšetkým o našich seniorov, ktorí sú
odkázaní na svoju domácnosť, o rodiny, ktoré stratili svojich drahých,
či o ľudí, ktorí zažili ťažké životné situácie, je rest, ktorý zaťažuje
moje svedomie. Táto oblasť činnosti farára vyžaduje čas a pokojné
sústredenie, ktorého sa proste nedostáva a mnohým som pastorálnu
návštevu, či pravidelné pastorálne návštevy a starostlivosť dlžný. Iba
adries cirkevníkov nad 75 rokov máme niečo vyše 140. Každý týždeň
prináša nové situácie a požiadavky – naprieč vekovými skupinami ktoré vyžadujú osobnú prítomnosť farára ako nositeľa pastorálnej
služby. Ja zatiaľ môžem „hasiť“ iba tie najožehavejšie stavy.
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11. Členstvo v zbore
K 31.1.2013 sme evidovali 1366 členov. Z tohto počtu má
1.253 osôb založené evidenčné karty (m. 530, ž. 726).
V r. 2014 sme založili 43 nových evidenčných kariet: 16 boli
pokrstené deti, ktoré majú trvalé bydlisko na území nášho zboru
a dvaja dospelí, 18-ti sa alebo riadne prihlásili vyplnením
dotazníku a zaplatením cirk. príspevku, 9-ti si po prvýkrát
zaplatili cirkevný príspevok bez vyplnenia dotazníku.
Z 22 pokrstených 6 (detí) nemá trvalé bydlisko na území
nášho zboru, ale bývajú momentálne mimo Nitry či Slovenska,
z dôvodu zamestnania rodičov.
Z 26 zosnulých bolo 19 členmi nášho cirkevného zboru, 7
zosnulých boli evanjelici, ktorí žili mimo cirkvi.
K 31. 12. 2014 evidujeme 1.382 členov (+17). Z tohto počtu
má 1.299 členov založené evidenčné karty.
Evidujeme 8 cirkevníkov, ktorí si cirk. príspevok nezaplatili za
posledných 10 rokov. 120 členov CZ si zaplatí cirk. príspevok
sporadicky.
Do požadovaného termínu 31. 10. 2014 si CP zaplatilo 763
osôb ( v r. 2013 726 osôb), čo je 78,5 %, a do 31. 12. 2014 1036
osôb (v r. 2013 972 osôb), čo je 79,7 % (r. 2013 to bolo 78,1 %).
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.
V r. 2014 sa z našej evidencie neodhlásil nik kvôli
presťahovaniu sa. Nikto nevystúpil z ECAV, dve osoby vstúpili
do ECAV.
(údaje pripravila Mária Števková)
12. Štatistika
Údaje zo zborových matrík za r. 2014 a porovnanie s r. 2013
Pokrstení : 22 (-9), chl. 13 (-1), diev. 7 (-9), dosp. 2 (+1)
Z 22 pokrstených 16 v tejto chvíli býva na území cirkevného
zboru
Konfirmovaní : 8 (+1), chl. 5 (+2), diev. 3 (-1), dosp. 0 (tak isto)
Vstup do ECAV: 2 (+1)
Výstup z ECAV : 0 (-1)
Prihlásenie sa do zboru : 43 (-5), z toho 16 našich pokrstených
a 27 cez vstup do ECAV, prihlášku, alebo zaplatenie si CP
Odhlás. sa zo zboru: 0 (tak isto)
Sobášení: 7 (+1), dva páry evanjelické, ostatné zmiešané
Požehn. manželstva: 2 (+1), zmiešané páry
(Mali sme i jednu slávnostnú rodinnú spomienku na 60. výročie
sobáša)
Zosnulí : m. 14 (+4), ž. 12 (-5), spolu 26 (-2)
13. Spravovanie cirkevného zboru
Konal sa jeden výročný konvent za r. 2013.
Zborovým farárom bol Ivan Eľko (volebné obdobie 2009 –
2019). Zborovým dozorcom bol Ján Huba (volebné obdobie 2009
– 2015). Predsedníctvo zboru, aj ako riadiaci výbor diakonie, sa
okrem spoločného vybavovania úradných povinností pravidelne,
minimálne raz do týždňa, stretalo k poradám o vedení zboru a
diakonie. Br. zborový dozorca bol iniciátorom i donátorom
množstva misijných a informačných aktivít nášho zboru a OZPV
(internet. stránka, časopis Otvorená náruč, získanie podielu z dane
pre OZPV, plagáty, letáky, kalendáriky, reportáže do novín,
koncerty a pod.).
Zborové presbyterstvo sa zišlo na riadnych a mimoriadnych
zasadnutiach 13 krát. Malo 25, neskôr žiaľ 24 členov, ktorí tvoria
štyri skupiny podľa toho, do kedy trvá ich mandát. Presbytermi
boli: Ján Beňo, Danica Bobčeková, Ivan Eľko (ako zbor. farár),

Peter Globan, Vladislav Horvát, Ján Huba (ako zbor. dozorca), Maroš
Korenko, Katina Kühnová (do nov. 2014), Radmila Kuťková, Viera
Lisá (zároveň zástupkyňa zbor. dozorcu), Pavel Líška (zároveň
kurátor), Elena Líšková, Silvia Mandová, Miroslav Marták, Anna
Maričová, Tibor Mesároš, Dušan Novotný, Alena Panisová, Slavomír
Revay ml., Vlastimil Synak, Magdaléna Šeböková, Mária Števková,
Soňa Štubňová, Zuzana Švecová, a Milan Zmeko.
Všetci presbyteri vykonávali svoj mandát. Potešujúce je, že
členovia presbyterstva pravidelne navštevujú Služby Božie.
Ďalej sú obsadené tieto funkcie:
Kostolníčkou bola Zuzana Dobiašová.
Organistom bol Dušan Kovarčík.
Kostol upratovala Magdaléna Šeböková.
Účtovníčkou zboru (v tom i diakonie) a 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.
Niektoré 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 a údržbu trávnatých plôch vykonával
kurátor Pavel Líška, o prevádzku a poriadok častí budov sa starali
Pavel Líška, Peter Globan, Ján Beňo, nápomocní boli i ďalší bratia.
O skladové priestory, stav a prevádzku technického príslušenstva
diakonie a áut diakonie a cirkevného zboru sa staral Peter Globan.
Bratia sa v zimných mesiacoch hlásili do služby na odpratávanie
snehu pred kostolom.
O prevádzku garzónky 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.
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 vykonala inventúru predajne literatúry a
hnuteľného majetku v januári 2014. Nový inventár je priebežne
doplňovaný do zoznamov a vyradený je vyraďovaný.
Revízna komisia hosp. výboru (Radmila Kuťková, Božena
Slamečková a Mária Lukačková) vykonala 4 krát kontrolu stavu
pokladne a polročnú a koncoročnú revíziu účtovníctva.
Stavebný výbor (Pavel Líška, Peter Globan, Milan Zmeko, Ivan
Eľko) v priebehu jari riešil stavebnú a technickú agendu ohľadom
opravy svetlíkov.
Hospodársky výbor pripravil rozpočet na r. 2014, do ktorého sa
premietli aj príjmy a výdavky, vzťahujúce sa na činnosť diakonie
(Pavel Líška, Magdaléna Šeböková, Vlastimil Synak a predsedníctvo
zboru).
Elena Líšková 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 v Jabloňovciach
varieva Eva Vašeková.
Redakčná rada (Ján Huba, Nina Pastieriková, Ivan Eľko) pripravila
štyri čísla zborového časopisu Otvorená náruč.
Zbor má študenta teológie, br. Pavol Švec od sept. 2014 študuje
v 2. ročníku na EBF UK v Bratislave.
Náš cirkevný zbor vo všetkých oblastiach a rovinách svojho života
stojí na každodennej dobrovoľnej službe mnohých ochotných,
mladších či starších bratov a sestier. Je vzácnym ovocím ich viery
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a svedectvom o tom, ako dnes tak spochybňovaná a pranierovaná
inštitúcia, akou je cirkev, môže byť pre niekoho drahá a vzácna,
a on vie prečo. Úprimne oceňujem nasadenie a obetavosť br.
zborového
dozorcu,
členov
zborového
presbyterstva,
funkcionárov, dobrovoľných spolupracovníkov v misii, vedení
a vzdelávaní, pracovníkov diakonie, spevokolistov, hostiteľov,
brigádnikov i mnohých ďalších, ktorí prežívali vnútorné oslovenie
Duchom Svätým a v poslušnosti naň odpovedali tým, že si zastali
svoj diel služby v cirkvi, ktorý žiaden človek napokon nedokáže
patrične oceniť a odplatiť. Nech samotný náš Pán veľkoryso
odpovie všetkým, ktorí podľa svojich možností a z ochotného
srdca podporili náš cirkevný zbor a jeho potreby, i potreby celej
cirkvi svojou horlivou službou, finančnými darmi, radou,
úprimným žičlivým záujmom, či modlitbami!
14. Občianske združenie Pavla Valáška
Občianske združenie Pavla Valáška (OZPV), ktoré pôsobí v
prostredí nášho cirkevného zboru, podporuje našu sociálne,
misijné, vzdelávacie a kultúrne aktivity nášho zboru.
Na jar 2014 sme do domácností našich cirkevníkov
vyexpedovali asi 200 zásielok
s informačným listom
o OZPV, s tlačivami na odvedenie podielu z dane pre OZPV
a s článkom v MY-Nitr. novinách. Ďalších asi 300 balíčkov
obsahujúcich tieto materiály bolo pripravených na osobné
prevzatie pri východoch z kostola. Oznam o možnosti poukázať
podiel z dane na OZPV bol štyrikrát uverejnený v Posli, raz
s rozhovorom so ses. Katinkou Kühnovou, raz s článkom
o Spoločenstve mužov. V MY-Nitr. novinách bol uverejnený
článok pripomínajúci osobnosť farára Pavla Valáška (25. výr.
úmrtia) a inzerát o OZPV. Informácie boli na našom
i celocirkevnom webe. Celú túto širokú propagačnú a mediálnu
kampaň manažuje a kryje osobnými milodarmi 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. 2014 poukázaných celkovo 8.023,- €, v r. 2013 to bolo dosiaľ
rekordných 8.822,- €. Žiaľ, zo štruktúry bankových výpisov sa už
nedá určiť, koľko poukázali právnické a koľko fyzické osoby.
Ďalších 7.165,- € poukázal mimoriadne samotný náš cirkevný
zbor, ako podiel z dane za príjem z predaja pozemku na Šindolke.
Dovolíme si opäť pripomenúť: 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. 2014 dotovalo tieto oblasti:
- Evanjelickú zborovú diakoniu Nitra v plnení jej poslania –
opatrovania klientov v domácnostiach - podporilo sumou 13.564,€. Diakonia tým okrem hradenia mnohých prevádzkových
nákladov mohla rozšíriť aj svoj hmotný inventár, keď zakúpila
príklepovú vŕtačku, motorovú pílu, krovinorez, elektrické nožnice
a ďalšie menšie technické príslušenstvo.
- Jarný Konfitábor v Jabloňovciach 142,- €.
- Letné tábory detí a mládeže, letné cesty členov cirkevného zboru
a spevokolu autobusmi (konferencia Spoločenstva evanj. žien
Vlčany, Dištriktuálny deň na Branči, Cirkevné dni v Spišskej
Novej Vsi – spevokol i cirkevníci, Seniorálny deň v
Jabloňovciach) 2.325,- €.
- Jesenný zájazd Spoločenstva evanjelických žien 304,- €.
- Organizácia kultúrno – umeleckých podujatí v našom kostole
133,- €.
Podrobná správa o činnosti OZ Pavla Valáška bude v písomnej
podobe predložená Výboru, Členskej schôdzi a sprístupnená
cirkevnej i sekulárnej verejnosti na www.ecavnr.sk v obvyklom
jarnom období r. 2015.
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 12.6., členská schôdza sa
konala 15.6. Trojčlenná Dozorná rada vykonala koncoročnú a
polročnú kontrolu účtovníctva.
OZPV je veľmi dôležitý nástroj, ktorý podporuje rozmanitú službu
nášho cirkevného zboru. Nesmierne si vážime jeho prínos. Každý cent
dostáva zmysel v službe!
(pripravili Ján Huba a Ivan Eľko)
15. Mimozborová činnosť predstaviteľov a členov zboru
Zborový farár Ivan Eľko bol seniorálnym zapisovateľom.
Poskytol príležitostné príhovory pre TV Lux a TV Nitrička, rôzne
texty a články do Tesnej brány, Cestou svetla, Ev. Posla, MYNitrianske noviny. Po celý rok spolupracoval s Violou Fronkovou ako
pomocný redaktor pri vydaní rukopisu emer. gen. biskupa Pavla
Uhorskaia „Cirkev v útlaku“. Kázal na ekumenickom modlitebnom
večeri u Sv. Gorazda na Klokočine, s manželkou boli hosťami pri
Týždni manželstva v CZ Šahy a vystúpil v diskusnom večeri na tému
„Ekuména“ v rámci Nitrianskeho diskusného fóra.
Zborový dozorca Ján Huba napísal článok pre Cirk. listy, viackrát
poskytol anketové odpovede pre EPST a Ev. Východ.
Zborový presbyter Vlastimil Synak je z úradu ako sen. dozorca
členom sen. presbyterstva, synody, voleným dištr. presbyterom
a voleným predsedom Generálneho hospodárskeho výboru ECAV.
Poskytol anketovú odpoveď pre Evanj. Východ.
Riaditeľ diakonie Milan Slezák poskytol rozhovor pre MY-Nitr.
noviny a rozhovor pre EPST.
Dnes už zosnulá Katinka Kühnová ako dirigentka spevokolu
poskytla vo februári rozhovor pre EPST ešte v ovzduší svojej „70“
a udelenia Ceny primátora mesta Nitra. Žiaľ, netušili sme, že za deväť
mesiacov nato sa ten rozhovor zmení vlastne na jej záverečné
posolstvo pre nás...
Člen cirkevného zboru Ján Jančovic bol i v r. 2014 našim
najplodnejším dopisovateľom. Pripravil pre EPST peknú kôpku
článkov s tematikou histórie ECAV a jej osobností, ktoré sú
umiestňované i na weboch našich krajanov v Maďarsku.
Br. Vlastimil Synak, Ján Beňo, Peter Globan a Ivan Eľko
odpracovali dva brigádnické dni v Misijno - rekreačnom zariadení
DNS v Jabloňovciach.
Manželia Líškovci nakúpili a priviezli chlieb na Seniorálny deň do
Jabloňoviec.
16. Tlač a knihy
Predajničku literatúry vedú manželia Peter a Milota Arbetovci.
Cirkevný zbor odoberá 20 ks časopisu Evanjelický posol spod
Tatier (ďalších asi 20 osôb odoberá EPST domov), 15 ks Cirkevných
listov (ponúkame ich na odber zadarmo), 5 ks Cestou svetla, 5 ks
Dúhy a pripravuje vlastný štvrťročník Otvorená náruč v náklade 200 500 ks.
Cirkevný zbor darováva pri sobáši mladomanželom Bibliu, deťom
pri krste detské knižky, konfirmandom knižku Jarmily Konkušovej
„Ako skákať a pritom nespadnúť“, pri ostatných príležitostiach inú
príhodnú kresťanskú literatúru. Je to súčasť nášho misijného diela.
Predaj literatúry a časopisov:
Prenos kníh z r. 2013 v hodnote: 552,54 €
Nákup kníh v r. 2014 v hodnote: 1.359,41 €
Spolu hodnota kníh v r. 2014: 1.911,95 €
Predaj kníh v r. 2014 v hodnote: 1.414,27 €
Hodnota kníh, ktoré sa prenášajú do r. 2015: 497,68 €
Pokladničná hotovosť: 3,74 €
Nákup a predaj časopisov v r. 2014: EPST – 474,44 €, Dúha – 60,- €
Inventúra bola vykonaná dňa 17. 1. 2015. Neboli zistené rozdiely
vo vedení evidencie a predaja kníh a časopisov.
(údaje pripravil Pavel Líška, kurátor).
17. Zborový archív
Všetky knižné zväzky sú utriedené podľa druhov a opečiatkované.
Písomnosti sú uložené podľa jednotlivých druhov.
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18. Hospodárenie a dobročinnosť v r. 2014
I. Príjmy
Príjmy nezdaňované
Cirk. príspevok
Milodary
Ofery

rozpočet skutočnosť
na r.2014 v r. 2014
10.000,10.414,11.000,13.413,70
7.800,7.825,58

rozpočet
na r. 2015
10.500,12.000,8.000,-

Ostatné príjmy
Popl. od klientov diak. 10.000,9.543,13.700,Dotácie
OZ PV na diakoniu
6.000,- 12.000,6.000,MsÚ Nitra na diakoniu 20.000,- 28.594,88
42.000,VÚC na Ars organi
1.500,892,50
1.000,Iní na Ars organi
1.200,Fond HFO na diakonické auto
5.924,ostatné
500,- 1.701,75*
500,(*dotácie VÚC na deti a mládež, Mesto na ladenie organu a na
spevokol, zamest. diakonie ich časť za stravné lístky)
Príjmy zdaňované
predaj majetku
nájomné
úroky z vkladov

350,5.000,-

546,44
3.919,87

500,10.000,-

II. Výdavky
Réžia zboru a diakonie, programy s ľuďmi, opravy, investície:
opravy
10.150,3.740,10*
1.500,- **
(*hlavne oprava dvoch zatekajúcich svetlíkov)
(**oprava dvoch vpustov dažďovej vody na strechách)
obstar. majetku
2.500,3.206,44*
200,-**
(*zvuková aparatúra, 2ks vstavané skrine)
(**nábytok na chodbu pri farskom úrade)
hostia (reprez.)
1.500,1.495,67
1.500,telefóny, internet
2.100,2.382,73
2.400,revízie
2.300,556,92
200,poistky
2.300,2.213,48
2.000,mzdy diakonia
22.000,27.169,65
44.500,odvody z miezd
6.500,14.266,62
15.500,soc. fond
120,173,33
270,rezerva na krytie straty diakonie
10.000,-*
(*príspevok OZPV na diakoniu v r. 2014 a v r. 2015)
spotreb. materiál
556,304,35*
500,(*kvety, víno, sviece ...)
poštovné
103,55
500,strav. lístky pre prac. diakonie
2.897,65
2.000,kanc. potreby, tlač 1.350,529,60
1.500,čist. prostriedky
150,122,65
150,cestovné náklady diakonia
3.987,29
5.900,-*
(*prevádzka služ. auta, MHD zamestnancov)
cestovné náklady cirk. zbor
1.000,PHM diakonia a zbor
1.675,18
3.000,voda, stočné
1.100,640,02
1.100,elektrina
2.000,4.050,03*
3.000,(*z toho 1.008,53 bol nedoplatok za spotrebu v r. 2013)
plyn
10.000,6.552,81
7.000,ostatné výdavky
2.000,5.132,44*
3.000,(*opravy služ. auta zboru, žiarovky, sanita/vodárenský/elektr.
materiál, náradie, nákupy deti/mládež, nákupy ochr. prostriedkov
pre zamestn. diakonie, materiál do cirk. kuchyne...)
daň z príjmu
340.000,345.693,46*
300,(*hlavne za predaj pozemkov pod diaľnicou v r. 2013)
daň z nehnut.
115,147,92
115,a cestná daň
daň z úrokov
1.000,739,03
2.000,bank. poplatky

500,-

Príspevky na účely mimo zboru:
dištr. príspevok
1.850,príspevky iným zborom 1.000,(mimoriadne žiadosti)

373,57

500,-

730,87
1.000,-

850,1.000,-

sen. ofera
170,170,povinné ofery GBÚ a
odvody za predaj pôdy
3% seniorátu a 2% dištriktu
64.628,70
Povinné ofery GBÚ
Penzión:
nákup pozemku penzión
(30 á x cca 100,- €)
projekt penziónu
(3% z cca 1,5 mil. €)

170,-

650,-

-

300.000,-

-

45.000,-

Zostatok z r. 2013: 1.620.155,19
Príjmy v r. 2014: 95.975,72
Výdavky v r. 2014: 495.217,07
Stav. ku 31. 12. 2014: 1.220.913,84
(pripočítať ešte čiastku „priebežné položky“, t. j. mzdy, odvody a soc.
fond prac. diakonie za dec. 2014 : 3.985,29)
1.224.899,13
Rozpočtované príjmy na r. 2015: 104.200,Rozpočtované výdavky na r. 2015: 457.305,Rozdiel príjmov a výdavkov: - 353.105,-*
(*schodok rozpočtu má byť hradený z finančných zásob na účtoch)
Teoretický pohľad na hospodárenie zboru s troma základnými
príjmami a bez výdavkov na diakoniu v r. 2015:
Ofery, milodary a cirk. príspevok: 30.500,Réžia, programy a ost. výdavky zboru bez diakonie: cca 28.335,Prebytok: +2.165,-*
(*R. 2015 nepredpokladá zvlášť veľké opravy a nákupy. Za takého
stavu je zbor finančne sebestačný, schopný plniť záväzky
a dobročinnosť voči iným a ešte usporiť vyše 2 tis. €)
III. Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2014
Pokladňa : 770,16
Bež. účet v ČSOB : 1.112.952,21
Term. vklad v ČSOB : 1,69
Term. vklad v Sberbank I. : 87.166,63
Term. vklad v Sberbank II. : 20.305,57
Celkovo: 1.224.899,13
IV. Majetok cirkevného zboru k 31. 12. 2014
(Uvádzame v obstarávacej hodnote)
Aktíva cirkevného zboru:
Akcie Tranoscia a.s. 1 akcia
166,- €
Akcie Oikokredit: 2 akcie
400,00 USD
Hodnota kostola v obstarávacej hodnote
Hodnota pozemku pod kostolom
Inventár v kostole a organ
Inventár v byte farára
Inventár v byte kaplána
Inventár v garsónke
Inventár v cirkevnej kuchynke
Inventár farský úrad
Inventár diakonie a auto
Služobné auto zboru
Spolu majetok v obstarávacej hodnote:

1.661.722,51.492,256.176,9.630,4.578,1.655,3.650,5.975,20.843,12.985,2.028.872,- €

Cirkevný zbor nemal k 31. 12. 2014 žiadne záväzky.
Cirkevný zbor z väčších majetkových položiek v r. 2014 nadobudol
bezdrôtový mikrofón (479,- €), dva káblové mikrofóny a dva stojany
(218,11 €), kombo – prenosný zosilňovač s reproduktorom
a nahrávacie zariadenie (260,- €) a dve vstavané skrine do farského
bytu (1.815,- €).
V r. 2014 sme nevyradili žiaden majetok.
Cirkevný zbor vlastní pozemky:
V k. ú. Zobor prac. č. 4767/2, výmera podľa LV č. 3595 je 0,37 ha
(zvyšok pozemku „pod diaľnicou“ na Šindolke, konkrétne pozemok
pod cestou 1 tr. v smere na Topoľčany a cestou 1. tr. na Šindolke). CZ
ponúkol odkúpenie pozemku Slovenskej správe ciest. Naša žiadosť
bola zaevidovaná, čaká sa na jej vybavenie.
V k. ú. Kolíňany par. č. 1889/4 a 1889/5 s výmerou 1,3548 ha,
poľnohospodárska pôda, nájomné v r. 2014 vyplatené: 81, 29 €.
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V k. ú. Čakajovce viac malých parciel s celkovou výmerou
CZ prenajal kostol a zborové priestory na dvojdňový festival Zbory
2,4862 ha, poľnohospodárska pôda, nájomné v r. 2014 vyplatené: mestu (21. a 22.11.).
165,15 €.
Vo veľkej zborovej sieni sa konali zasadnutia Spolku M. R.
(správu pripravili Magdaléna Šeböková, Danica Bobčeková a Ivan Štefánika v Nitre (zasadnutia Výboru, Valné zhromaždenia,
prednáškové večery s videoprojekciou).
Eľko)
Dobročinnosť
Na mimozborové ciele sme v r. 2014 prispeli takto:
Pre CZ Bátovce na pomoc pri povinnej tvorbe fondu opráv
kostola – 500,- €
Pre CZ Svätý Peter ako podporu pri oprave kostola – 500,- €.
Pre CZ Jur nad Hronom ako sen. oferu 170,- €.
Povinné celocirkevné ofery: na Generálnu podporoveň – 170,€, štipendiá teológov – 120,- €, Fond vzdelávania – 120,- €,
Svetový luteránsky zväz – 120,- €, Rómska misia – 120,a nepovinná ofera - Zahraničná misia – 120,- €.
Hostili sme jedno pracovné zasadnutie vedené predsedníctvom
DNS (10.2.), spoločenstvo ordinovaných DNS s rodinnými
príslušníkmi pri prisluhovaní Večere Pánovej (29.11.)
a zasadnutie Seniorálneho presbyterstva DNS (1.12.)
Pre postihnutých povodňami v Srbsku sme urobili zbierku
s výťažkom 483,- €, pre hladujúcich na Haiti a Hondurase 233,90
€., a tiež pre Centrum Slniečko (viď nižšie).
26.1. sme začali robiť zbierku plastových vrchnákov na pomoc
chlapčekovi Tobiášovi Labajovi pri liečbe jeho onemocnenia.
Počas celého roka cirkevníci neprestajne prinášali veľké množstvá
vrchnákov. Ďakujeme br. Ivanovi Kühnovi za ich odnášanie
z kostola a ses. Kataríne Čičovej za ich skladovanie doma
v garáži, za komunikáciu s rodinou a s firmou nákladnej dopravy.
Akcia stále beží a prináša už chlapcovi konkrétny úžitok v podobe
poskytnutej špeciálnej liečby.
Cirkevný zbor si riadne splnil všetky finančné povinnosti voči
seniorátu, dištriktu a generálnej cirkvi. Nejestvuje jediná
požiadavka cirkvi, s ktorou by sa náš cirkevný zbor
nesolidarizoval.

20. Pohľad viery dopredu na r. 2015
Rok 2015 bude jubilejným rokom - pripomenieme si 15. výročie
posvätenia nášho chrámu (a 20. výročie posvätenia základného
kameňa). Bude to pre nás príležitosť primerane toto jubileum osláviť
a tiež v pravde skúmať, kde sa na svojej ceste viery ako spoločenstvo
nachádzame.
Chceme pripraviť všetky naše vlastné vnútromisijné podujatia
v takom formáte, na aký sme zvyknutí. Pravidelne vydávať Otvorenú
náruč a spravovať našu web stránku www.ecavnr.sk.
Chceme naďalej ponúkať svedomitú a spoľahlivú službu našej
diakonie.
Občianske združenie Pavla Valáška sa bude uchádzať o získanie
podielu z daní, získanými prostriedkami chceme podporovať diakoniu,
misiu, vzdelávanie a kultúru.
Na september je avizovaná návšteva veľkej delegácie farárov
a cirkevníkov dekanátu Kirchheim unter Teck na Slovensku a do
nášho seniorátu. Chceme im byť dobrými hostiteľmi.
S priateľmi zo Sázavy sa chceme stretnúť pravdepodobne na jar
opäť na nejakom peknom a zaujímavom mieste na moravsko –
slovenskom pomedzí.
Naši muži by mali zažiť po prvýkrát - a potom dúfajme opakovane
- spojenie telemostom v reálnom čase so spoločenstvom bratov z Our
Saviourś Naperville.
Dúfame, že v priebehu roka sa nám podarí urobiť dôležité kroky
smerujúce k získaniu pozemku a vybavovaniu administratívnych
úkonov na stavbu Domova sociálnej starostlivosti.
Koncom mája uplynie volebné obdobie br. zborovému dozorcovi
Jánovi Hubovi. Považujem ho za skvelého zborového dozorcu. Jeho
službu poznám osobne a zblízka, a veľmi si ju vážim. Úprimne by som
sa potešil, keby do úradu zborového dozorcu opäť kandidoval a bol
kandidovaný a zvolený.
V našom 26-člennom presbyterstve sa úmrtím br. Slavomíra
Revaya st. a ses. Katiny Kühnovej uvoľnili dva mandáty. Považoval
by som za dobré, aby sme novelizovali štatút cirkevného zboru
a definovali, že naše presbyterstvo má 25 členov (teda nepárny počet).
V máji sa zároveň končí volebné obdobie člena presbyterstva br.
Vlastimilovi Synakovi, ktorý môže kandidovať ďalej a potešil by som
sa z jeho opätovnej kandidatúry. Ak by sme vykonali naznačenú
novelizáciu štatútu, boli by voľné dva mandáty v presbyterstve, ktoré
by sme mali voľbou zaplniť. Voľbu zborového dozorcu a členov
presbyterstva vykonáme v poveľkonočnom období.

19. Služba nášho zboru pre komunitu Mesta
Zbierka pri Týždni modlitieb za jednotu kresťanov bola
tradične určená mestskému zariadeniu Centrum Slniečko, vo
výške 297,- €.
CZ bezplatne poskytuje v každý utorok podvečer našu zborovú
miestnosť na schádzanie Klubu anonymných alkoholikov
„Otvorené srdce“. Ten vykonáva svoju činnosť na kresťanských
základoch. Účinnú pomoc a povzbudzujúce spoločenstvo tu
nachádzajú ľudia bojujúci proti závislosti od alkoholu. Žiaľ, na jar
zomrel jeho vedúci br. Ján Blisca, ktorý s neuveriteľnou vervou,
pomáhajúcou láskou a pravidelným nasadením (roky nevynechal
jediný utorok!) sa tejto práci venoval 27 rokov. Skupinka
pokračuje naďalej vo svojej činnosti, ich vernosť jednoduchým
kresťanským pravdám a túžba pomôcť ľuďom v ich trápení je
Ivan Eľko, zborový farár
dojímavá.
V kostole sa na báze nášho donátorstva konali koncerty žiakov (Výr. správu a kalendár udalostí a podujatí 2014 nájdete na www.ecavnr.sk)
ZUŠ Damborského, Tralaškoly, koncert detského speváckeho
súboru Dúha a Adventný benefičný koncert pre Zväz zdravotne
postihnutých Nitrianskeho samospr. kraja.
Sami sme pripravili a širokej verejnosti ponúkli novoročný
benefičný koncert na podporu našej diakonie 12.1. (Mária
Plšeková a Adam Dodok), koncert Stanislava Šurina a poľského
komorného súboru 4.10., adventný organový koncert 6.12.
(Mária Magyarová Plšeková, Mária Pindešová, Barbora Kolářová)
s pohostením účastníkov, ktorým sme chceli poďakovať našim
partnerom a priateľom za celoročnú dobrú spoluprácu.
CZ ako spoluorganizátor s Mestom, bez vynaloženia vlastných
prostriedkov, ale cez dotáciu VÚC a cez rozpočet Mesta, zastrešil
7. ročník medzinárodného organového festivalu Ars organi 2014
Nitra, ktorý sa konal v piaristickej katedrále Sv. Ladislava (3
koncerty) a v našom kostole (2 koncerty 4. a 18.5.). Festival
dramaturgicky a organizačne pripravila koncertná organistka
Mária Magyarová Plšeková, správu a vyúčtovanie darovaných
finančných prostriedkov má na starosti náš zbor.

