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samotný model života, ktorý ako nespochybniteľný vnímali aj
Výročná správa farára za rok 2013
o živote Cirkevného zboru ECAV na Slovensku v Nitre. i neveriaci ľudia. Čo príde ako ďalšie?
Výročný konvent, Nitra, 16. febr. 2014.
1. Kázňový úvod
Napokon prosím vás, bratia, a napomínam v Pánovi Ježišovi,
aby ste sa vždy viac rozhojňovali v tom, čo ste od nás prijali,
totiž, ako máte žiť – ako už aj žijete – a páčiť sa Bohu. 1.Tes 4, 1
Keď som na Silvestra roku 2013 spisoval kalendár udalostí
a podujatí ktoré sa odohrali, spätne som si uvedomoval, aký bol
rok 2013 veľmi bohatý na dianie. Túto výročnú správu by som
chcel však začať pripomenutím jednej udalosti, nie všetkým
známej. V mojich očiach má hodnotu symbolu. Bolo to úmrtie
89-ročného br. Milana Miškóciho, syna bývalého nitrianskeho
zborového dozorcu a dirigenta spevokolu, Mateja Miškóciho. Pri
jeho úmrtí som si uvedomil, že do minulosti definitívne
odchádza svet tej generácie nitrianskych evanjelikov, ktorí zažili
vojnu, osamostatnenie sa zboru, časy komunizmu i nástup
demokracie. Ten svet, ktorý zosobňovala najmä v r. 2012
zosnulá ses. Anna Valášková. Za posledné štvrťstoročie sme
svedkami príchodu úplne inej životnej a kultúrnej klímy, ktorá je
už definitívne nastolená. Aké sú jej znaky? Aspoň päť:
1. Sekularizácia a postmoderna. Sekularizácia znamená taký
životný štýl, ktorý je nezávislý na generáciami tradovaných
kresťanských pravdách a postojoch. Sekularizácia v Európe
prebieha v posledných štyroch storočiach, na Slovensku si ju
uvedomujeme asi dve storočia. Cirkev, napriek svojim tradične
silnému postaveniu, prestávala byť rozhodujúcou autoritou
života a výlučným vlastníkom pravdy. Komunizmus bol iba
násilným prejavom sekularizácie, jej politicky riadenou
podobou. Po páde komunizmu sa spoločnosť i cirkev nadýchli
slobody, ale zároveň začali čeliť ďalšej vlne sekularizácie, ktorá
má názov postmodernizmus. Postmodernizmus je členitý, zložitý
jav. Jedným z jeho znakov je i tvrdenie, že absolútna,
objektívna pravda nejestvuje, že svet je dúhový (uvažuj, kde si
už vlajky so symbolom dúhy videl). Každý má svoju pravdu,
každý má právo „nastaviť“ svoj život „podľa seba“. V slovníku
sa udomácnili slová „neriešim“ (nezaujímam sa o obecné
hodnoty a tvrdenia, pretože ja som sám sebe pravdou) a „byť
v pohode“ (nezaujímam sa o obecné hodnoty a tvrdenia, pretože
mňa zaujíma výlučne vlastné šťastie).
2. Izolácia. Život v postmodernej spoločnosti robí z človeka
osamelý ostrov v mori. Čoraz menšiu úlohu hrá komunita a plné
vzťahy, sme čoraz viac izolovaní. Deti sa prestávajú hýbať
a spoločne sa hrať, sú samé a zadívané na displej telefónu.
Dospelí v robote bojujú o pozíciu a prežitie, i proti sebe. Ťažkou
krízou prechádza inštitút manželstva a manželská vernosť.
Spoločnosť je vnímaná ako súťaž rivalov, voči ktorým sa treba
presadiť. O to viac človek túži po skutočnom spojení, vzťahu,
spoločenstve, po zážitku prijatia a odovzdania sa.
3. Individualizmus. Tvrdenia a postoje postmoderny zasahujú
všetko a všetkých. Sú nimi zasiahnutí aj kresťania v cirkvi.
Čoraz viac kresťanov sa stáva háklivými na nejaké výlučné
tvrdenia ohľadom vierouky alebo morálky. Považujú to zo strany
cirkvi za militantné, spiatočnícke. Boh je láska, tak odkiaľ berie
cirkev právo na to, aby odomňa žiadala, aký mám byť
v nesmierne širokom spektre otázok dneška?
4. Relativizmus. Postmoderna svojimi dôrazmi prekvapuje aj
necirkevnú sféru. Je možné spochybniť a prehodnotiť úplne
všetko. Rok 2013 bol pamätný: po prvýkrát v tisícročných
dejinách nášho národa bola zahájená diskusia o legalizácii
spolužitia osôb rovnakého pohlavia. Konal opäť pochod „Pride“
(Hrdosť), no po prvýkrát Pochod za život (Košice), ktorého
zúčastnilo 80 tis. Prevažne rímskych katolíkov, no i protestantov
z východu Slovenska.
Naša cirkev sa k vážnym veciam
vyjadrila nesmierne stručne, akoby to bola iba záležitosť rímskokatolíckej cirkvi. Zapamätajme si ale: tu už nie je
spochybňované to, čo hovorí cirkev, tu už je spochybňovaný

5. Globalizácia. Ak kedysi bola detská encyklopédia vzácnym
rodinným pokladom, dnes naše deti môžu získať z internetu
informácie najbizarnejšieho druhu v zlomku sekundy. Pozitívom je,
že takto môžu vzniknúť prirodzené mosty medzi cirkvami – nie sme
si navzájom neznámi. Ľudia sú však v dosiaľ nebývalej miere
zavalení informáciami, mediálnou zábavou, hlúpou popkultúrou,
ktorá si robí nárok byť umením, zaoberajú sa banalitami, sú totálne
rozptýlení vecami, ktoré nemajú žiaden podstatný význam. Na
sociálnych internetových sieťach sa každý vyjadruje ku všetkému,
a tu vysvitá, koľko je v ľuďoch arogancie, agresivity, neslušnosti,
prázdnoty, sklonu k cynizmu, zosmiešňovaniu, urážaniu, a to bez
ohľadu na to, či sú vzdelaní či nevzdelaní, bohatí či chudobní.
Čo prakticky zažívame my a aké otázky nám kladie život? Znova
uveďme aspoň päť:
1. Už i z Nitry odchádzajú ľudia za prácou, mimo Nitru, či do
zahraničia. Nitra nezažíva už iba príliv obyvateľov, ale aj odliv.
Uvažujme: Odchádzajú do duchovnej anonymity, alebo s túžbou
nájsť si cirkevný zbor pre kresťanský život? Naučili sme ich to
v rodinách, v zbore?
2. Do Nitry predsa len prichádzajú ľudia z iných končín Slovenska,
i evanjelici. Mnohí sa prihlásia do zboru. Nemajú tu však žiadne
korene, zázemie. Uvažujme: Máme taký zmysel pre budovanie
spoločenstva, aby sa noví členovia cítili byť prijatí, zapojili sa do
zborového života a služby?
3. Ľudia sú čoraz viac zavalení povinnosťami, majú málo času,
súkromie si vážia a chcú si ho vychutnať. Mnohým sa viera
a cirkev javia ako úplne neefektívny spôsob, kam investovať svoj
čas. Uvažujme: Má náš zbor takú ponuku a atmosféru, aby tí, ktorí
nás spoznajú, povedali: „Je dobré byť kresťanom“ „Je dobré žiť tu“?
4. Rodičia tvrdia, že nechajú na svoje dieťa, aby sa samo rozhodlo za
alebo proti viere. Žiadne znásilňovanie, ale dieťa je slobodné.
Sloboda však platí iba v tejto veci, v inom je vyžadovaná poslušnosť.
Uvažujme: Nie je proklamovaná sloboda detí vo veci viery iba
výrazom totálnej neistoty rodičov v otázke, či byť kresťanom má
vôbec nejaký zmysel? Je jasné, že neistý rodič nemôže viesť svoje
dieťa k jasnému postoju...
5. Odchádza generácia veriacich starých mám, ktorá podržala našu
cirkev v čase komunizmu a viedla k viere svoje vnúčatá, dnes
štyridsiatnikov. Dnešní starí rodičia sú väčšinou sekulárni ľudia,
odchovaní na ateizme, bez osobnej viery, bez skúsenosti života v
cirkvi. Uvažujme: Na koho sa dnes spoliehame s kresťanskou
výchovou svojich detí a vnúčat? Ak je to cirkev, náš zbor, využívame
všetky možnosti, ktoré ponúka našim deťom, dorastu, mládeži?
Využívam vlastne ja, dospelý človek či senior tie možnosti na
duchovný život, ktoré mi ponúka môj zbor? Koniec – koncov
zásadná otázka znie: Má vôbec dnešný človek reálnu obavu zo
svojho zatratenia a túži dosiahnuť spasenie? Napadá dnes ešte ľudí
taká úvaha, že ak budú ignorovať spoločenstvo cirkvi a evanjelium,
dobrú správu o Pánovi Ježišovi Kristovi, dopadne zle ich existencia
v tom poslednom a konečnom zmysle slova?
Každý čitateľ tejto úvahy by vedel priložiť ešte niečo svoje, či už
na teoretické vystihnutie charakteru doby, alebo na zdieľanie sa
s tým praktickým, čo ako kresťan zažíva ako ovocie doby.
Žijeme vo veľmi zložitom čase. Je umením všetkým dnešným
výzvam správne porozumieť a zorientovať sa. Na závažné otázky
treba hľadať také odpovede, ktoré nie sú zjednodušením, ale
poctivou snahou nájsť pre seba i pre spoločenstvo tú najlepšiu cestu,
to najlepšie riešenie ako stále kráčať ďalej.
Od kresťana sa dnes v nebývalej miere vyžaduje, aby bol dobre
vyzbrojený duchovne, morálne, krytý spoločenstvom. Iba tak môže
obstáť. Kto takto vyzbrojený nie je, stane sa mu, že doba so všetkým
tým, čo bolo uvedené no i s mnohým ďalším, ho začne unášať
a skončí buď v konzumnom spôsobe života, v duchovnej pasivite a
anonymite, či v nejakej osobnej frustrácii prejavujúcej sa na mnoho
spôsobov, v cirkevnom formalizme, alebo v nejakom bizarnom
spoločenstve, ktoré napokon nič dobré neprinesie.
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Keď sa Gréci, pohania z Tesaloník, stali kresťanmi, na
rozdiel od nás sa nezmenil svet okolo nich, iba sa mal úplne
zmeniť ich život. Jedno však majú s nami spoločné: Tak ako
my, i oni mali vo svete obstáť ako kresťania. Autentickí,
nedvojtvárni, radostní, slúžiaci, úprimne odovzdaní Pánovi
Ježišovi, prinášajúci svedectvo. Na to potrebovali oni i my
denno-dennú duchovnú výzbroj. Apoštol Pavel o tom vie, preto
ich „prosí a napomína“, aby pamätali na jeho príklad, kázanie
a vyučovanie. Aby sa
rozhojňovali - teda upevňovali
a zdokonaľovali - v dvoch smeroch: 1. „Ako máte žiť“ – teda vo
veľmi praktických životných zásadách, ktoré im on odovzdal
a 2. „Páčiť sa Bohu“ – majú si uvedomiť, že Boh nie je
bezzásadový liberál, ktorý pritakáva úplne všetkému, ale má na
človeka veľmi jasné nároky, ktoré má človek poznať a ustrážiť si
ich.
Keď sa začínal rok 2013, Slovo Božie, ktoré nás do neho
vyprevadilo, bolo posolstvo Pána Ježiša pre cirkevný zbor
v Sardách, zo Zjavenia Jána, 3. kapitoly: „Pripomeň si, čo si
prijal a počul a zachovávaj to“. Na Nový rok 2013 som kázal
o tom, aký jednoduchý návod dáva Pán svojim, aby obstáli vo
svete ako Jeho cirkev, ako Jeho veriaci: Nemusia robiť nič
zložité a špeciálne, iba pamätať na jednoduché pravdy evanjelia,
ktoré sa učia už deti v besiedke a zachovávať ich.
Keď sa rok 2013 skončil a my nad ním uvažujeme
a hodnotíme ho, keď premýšľame nad znakmi doby, v ktorých
sme sa ocitli ako jednotliví kresťania, ako zbor a cirkev, a keď
hľadáme tú najlepšiu cestu, počujeme znova niečo akoby veľmi
jednoduché no silné: Pavlovo slovo usmernenia pre
Tesalonických. Prijmime ho ako odkaz Ducha Svätého do našej
doby a situácie. Svet sa nám búrlivo mení priamo pred očami. A
Božie Slovo nás vracia akoby ku koreňom, k podstate, k návodu,
ako prežiť a obstáť. Duch Svätý cez Božie Slovo „prosí
a napomína“ mladých i starých medzi nami, známych i tých
v úzadí, aby sme sa rozhojňovali v tom, čo nám Božie Slovo
neustále modeluje pred očami a čo je generáciami kresťanov už
otestované ako osvedčené – „ako žiť“, a aby sme sa rozhojňovali
aj v plnení nadprirodzenej úlohy nášho života v aktuálnom svete
– hľadať a poznávať Božiu vôľu, túžiť sa „páčiť Bohu“.
Nech je nám Pán milostivý v našej nedostatočnosti, ktorá
pochádza z nášho hriechu a mala veľmi rozmanité podoby. Boli
temným tieňom nášho osobného života i života nášho
spoločenstva i v roku, ktorý sme prežili.
Nech Pán podrží pri živote a zveľadí všetko, čo On požehnal,
čo sa podarilo, čo bolo veľmi dobré, z čoho sme mali veľkú
radosť, čo pochádzalo z Jeho Ducha a moci, čoho sme mohli byť
sami svedkami a čo poslúžilo upevneniu nášho osobného života
i posilneniu spoločenstva nášho cirkevného zboru v roku 2013!

Pripravili sme všetky naše vlastné tradičné vnútromisijné
podujatia v takom formáte, na aký sme zvyknutí.
Pravidelne vychádzala Otvorená náruč a bola aktualizovaná web
stránka www.ecavnr.sk. Pripravili sme a tlačou vyšli bulletin
o diakonii, bulletin Štyri veľké jubileá, kalendárik, príležitostné
plagáty a pod.
Chceli sme sa usilovať, aby nám prinajmenšom nepoklesol počet
detí na náboženstve v školách. Počet napokon žiaľ predsa poklesol
o 2 žiakov, na gymnáziu narástol o 1 študenta, celkový pokles je teda
o 1 dieťa. Stále to nie je uspokojivý výsledok, ale je lepší
v porovnaní so stavom spred dvoch rokov, kedy bol pokles
najciteľnejší.
Náš cirkevný zbor bol opäť iniciátorom prípravy dvoch večerov
ekumenického Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov a dvoch
ekumenických stretnutí mládeže.
Pripravili a uskutočnili sme 4. ročník podujatia Noc kostolov.
V pestrom programe bol prezentovaný život a služba nášho zboru,
diakonie, OZPV. Rozdávali sme Nové zmluvy, náboženskú
literatúru, tlačoviny o našom zbore, diakonii, OZPV.
Hostili sme jedno veľké seniorálne podujatie – stretnutie mládeže
v novembri. Túžili sme, aby toto podujatie bolo masovejšie
navštívené zo strany našej mládeže, aby to bolo pokračovanie
„Jesenného dažďa“ z r. 2012. Esemeskami sme pozývali všetkých
mládežníkov, konfirmovaných od r. 2002. Žiaľ, prišlo iba jedno
dievča okrem tých, ktorí pravidelne chodia na mládež. Naši
mládežníci pripravili pre rovesníkov zo seniorátu veľmi pekný
program.

3. Služba
Svedomitou a spoľahlivou službou diakonie sme chceli získavať
nových klientov a budovať kredit našej diakonie medzi cirkevníkmi
i obyvateľmi mesta. Naša služba sa rozrástla a vďaka Pánovi sme
okrem bežných prevádzkových záležitostí nemuseli riešiť žiadnu
nepríjemnosť, sťažnosť, nedorozumenie. Vďaka za príkladné,
obetavé nasadenie patrí br. riaditeľovi Milanovi Slezákovi i všetkým
pracovníkom diakonie.
Chceli sme zisťovať možnosti zriadenia domova sociálnej
starostlivosti pre seniorov, čo bolo viazané na úspešný a výhodný
predaj pozemkov pod diaľnicou na Šindolke. Pozemky sme na
sklonku roka predali skutočne výhodne (1.499.823,36 €).
Predsedníctvo zboru s riaditeľom diakonie vykonalo niekoľko
úradných rokovaní (Mesto, Hrad, jednotlivci) i obhliadok
nehnuteľností v teréne. Táto úloha bude trvať i v r. 2014.
Občianske združenie Pavla Valáška sa uchádzalo o získanie
podielu z daní. Neustále rastie čiastka, ktorú poukazujú ako 2%
fyzické osoby. Je to dobrý signál toho, že jednotliví ľudia chápu, ako
funkčne je previazané OZPV s diakoniou a s poslaním cirkevného
zboru, a ako v praxi platí slogan „Každý cent dostáva zmysel
v službe“. Získané peniaze z podielu z daní sme nasmerovali
2. Prvý pohľad.
Ako sa naplnili pohľady viery dopredu na rok 2013, ktoré sme predovšetkým do diakonie, tiež do práce s deťmi, mládežou,
uviedli v závere výročnej správy za r. 2012?
seniormi.
1. Vo vnútromisijnej oblasti sme predovšetkým očakávali, že rok 3. Styky partnerskými zbormi
2013 bude rokom 1150. výročia príchodu vierozvestcov
V čase Cyrilometodských osláv bola avizovaná väčšia návšteva
Konštantína a Metoda na naše územie. Chceli sme si toto z Naperville. Tá sa však napokon žiaľ neuskutočnila.
historické jubileum sami pripomenúť. Videli sme priamy súvis
Partnerský zbor Oberlenningen v r. 2013 nemal vlastného farára,
medzi prekladateľským úsilím vierozvestcov a reformačným až v závere roku sme dostali informáciu, že farárom sa stal br. Dirk
princípom Jedine Písmo, ktorého súčasťou bolo sprístupnenie Schmidt. Zatiaľ sme ho pozdravili písomne a z jeho reakcie bolo
Písma Svätého v materinskom jazyku kresťanovi. Pripravili sme jasné, že i on úprimne túži, aby partnerstvo ďalej pokračovalo. Farár
letné číslo Otvorenej náruče s tematickým článkom, sériu piatich navštívil Oberlenningen neoficiálne, pri návšteve delegácie DNS
kázní o Božom Slove, jesenný zájazd do Kralíc a tiež do v dekanáte Kirchheim unter Teck začiatkom septembra, stretol sa
archeologickej lokality Mikulčice, ale predovšetkým Cyrilo- s niekoľkými jednotlivcami.
metodskú akadémiu, kde v pestro komponovanom programe
S priateľmi zo Sázavy sme sa stretli spontánne na slávnostiach
odzneli i prednášky jazykovedca (Ján Doruľa) a archeológa 400. výročia prekladu Kralickej Biblie v Kralicich a plánovito mesiac
(Peter Bednár).
na to na zájazde v Mikulčiciach a Čejkoviciach.
V marci sa konala satelitná evanjelizácia ProChrist
s kazateľom Ulrichom Parzanym. Po osem večerov sme ju 4. Hospodárska oblasť
Hneď, ako to dovolilo počasie sme uskutočnili kompletné
prinášali zo záznamu, vždy i s polhodinovým predprogramom,
ošetrenie
dreveného väzníka nad chrámovou loďou. Práce boli
pozostávajúcim z piesní a modlitieb. Prichádzali mladší i starší,
vykonané
kvalitne, ale chýba ešte dorobiť malé dôležité detaily.
kázne boli tradične vynikajúce, každý prítomný si mohol zobrať
Nebola vykonaná plánovaná oprava štrkových násypov na plochých
veľké duchovné povzbudenie.
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strechách jednotlivých budov a na r. 2014 zostala i oprava
zatekajúcich svetlíkov nad oltárom a nad schodišťom.
Skvalitnenie ponuky služieb našej diakonie priniesol i nákup
špeciálneho auta VW Caddy.
5. Organizácia cirkevného zboru
V r. 2013 nenastali v štruktúre nášho zboru žiadne zmeny.
Nemuseli sme vykonať žiadne voľby ani v zbore, ani v cirkvi.
Ani v lete 2013 nebolo vyhovené žiadosti zborového
presbyterstva o pridelenie kaplána, z dôvodu nedostatku
ordinovaných. O pridelenie kaplána sa budeme naďalej usilovať,
pretože rozsah práce v Nitre prirodzene vyžaduje kombináciu
farára s kaplánom. Je mi ľúto, ak z dôvodu kolízie termínov
niektoré podujatia museli byť odvolávané (najčastejšie
náboženstvo kvôli pohrebu, tiež nedostatok času na vykonávanie
viacerých návštev).
O to väčšia vďaka a uznanie patrí br. zborovému dozorcovi,
členom presbyterstva, dobrovoľným spolupracovníkom v misii
a ľuďom slúžiacim v praktických činnostiach za to, koľko času,
síl a prostriedkov venujú v prospech cirkevného zboru.
3. Bohoslužobný život
Hlavné Služby Božie. V nedele, na cirkevné sviatky ktoré
pripadli na nedeľu, sme sa zhromaždili 55 krát, na cirkevné
sviatky mimo nedieľ 12 krát, dovedna sme mali 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.
Hlavné Služby Božie v čase neprítomnosti farára vykonali
Ján Magyar (20. 2., 3. 3., 12. 5., 14. 7., 4. 8., 6. 10.) a Štefan
Kiss (28. 7.). Ján Magyar tiež po celý rok pomáhal pri
prisluhovaní Večere Pánovej.
Zo zvláštnych udalostí, ktoré sa udiali na Sl. Božích
pripomíname nasledovné: 10. 2. – výročný konvent, 7. 4. – Juraj
Štefánik, gratulácia ku „90“, 19. 5. – 13. výročie posvätenia
kostola, 20. 5. – spomienka pri hrobe Slavomíra Revaya st. (pred
Sl. Božími), 26. 5. – slávnostná konfirmácia, 16. 6. – Sl. Božie
s piesňami mládeže, 23. 6. – vystúpenie mužov, 4. 8. – Kajúca
nedeľa, 25. 8. – gratulácia Katine Kühnovej, 8. 9. – úvod
školského roku, požehnanie detí, vyslanie dobrovoľných
pracovníkov do služby, 15. 9. – Nedeľa Kralickej Biblie, 29. 9.
– Poďakovanie za úrodu, zbierka pre hladujúcich na Haiti, 3. 11.
– spomienka na superintendenta Daniela Krmana pri Dome Mat.
slovenskej (po Sl. Božích), 17. 11. – vystúpenie mužov, 8. 12. –
Sl. Božie s piesňami mládeže, 15. 12. – vystúpenie manž. párov.
Cirkevníci slávili ešte Služby Božie na Dištriktuálnych Sl.
Božích na hrade Branč (5. 7.), na Seniorálnom dni DNS
v Jabloňovciach (7. 9.), na zájazde žien v Dudinciach (6. 10.),
mládež navštívila i vystúpila na Sl. Božích v Lipt. Petre (4. 8.) a
v Jabloňovciach (29. 9.).
Mimoriadne podujatia
V nedeľné poobedia – okrem stretnutí manželských párov boli členom cirkevného zboru ponúknuté tieto mimoriadne
podujatia: 14. 4. – evanjelizácia ProChrist, 28. 4. – cesta na
festival spevokolov v Bátovciach, 5. a 19. 5. – koncerty Ars
Organi, 2. 6. – Sl. Božie pre najstarších s posedením, 9. 6. –
Veselé popoludnie pre deti, 16. 6. – mládežnícky obed
a poobedie, cesta na konferenciu Spoločenstva žien v Komárne,
23. 6. - Cyrilometodská akadémia, 15. 9. – miniprednáška
o Kralickej Biblii a premietanie filmu „Pod ochranou Žerotínů“,
29. 9. – Tekviciáda, 27. 10. – Šarkaniáda, 24. 11. – koncert
NES, 1. 12. – Sl. Božie pre najstarších s posedením, 9. 12. –
mládežnícky obed a poobedie, 15. 12. – adventný organový
koncert, 22. 12. – spoločné ozdobovanie stromčeka.
Okrem nich treba spomenúť ešte výber dôležitých udalostí,
ktoré sa odohrali mimo nedieľ: 4. 1. – organový koncert na
podporu diakonie, 23. 1. – Týždeň modlitieb za jednotu

kresťanov v našom kostole, 22. 2. – ekumenické stretnutie mládeže
v našom kostole, 23. 3. – hudobno-dramatické pásmo Pašie, 29. 3. –
mládežnícky Veľký piatok, 8. – 15. 4. – evanjelizácia ProChrist, 3. –
5. 5. – Konfitábor Jabloňovce, 18. 6. – seniorálne stretnutie dorastu
v Leviciach, 15. 6. – výlet mladých rodín, 5. 7. – cesta na hrad Branč,
7. 9. – cesta na Seniorálny deň v Jabloňovciach, 14. 9. – cesta na
oslavy do Kralíc, 27. – 29. 9. – mládežnícky tábor v Jabloňovciach,
5. – 6. 10, - zájazd žien Hont 2013, 19. 10. – stretnutie so Sázavou
v Mikulčiciach, 23. 11. – seniorálne stretnutie mládeže v Nitre, 13.
12. – benefičný koncert pre Zväz zdrav. postihnutých NSK, 15. 12. –
adventný organový koncert s pohostením, 17. 12. – vianočná
vysokoškolská mládež, 20. 12. – vianočná mládež, 31. 12. –
mládežnícky Silvester na fare.
Zborový farár Ivan Eľko vykonal Služby Božie v Komárne pri
krste Jakuba Krajcera - 3. 3., a pri zájazde žien v Dudinciach 6. 10.
Stredtýždňové večerné a adventné a pôstne Služby Božie. Navštívi
ich asi 15 - 25 osôb, väčšinou dôchodcov, menej sú to už ľudia
zamestnaní, občas je medzi nami nejaký vysokoškolák. Toto naše
spoločenstvo sa časom úmrtiami a chorobami jeho starších
a tradičných členov žiaľ umenšuje. Stredtýždňové boli 25 krát,
pôstne 9 krát a adventné 5 krát.
Počas Veľkého týždňa pred Veľkou nocou sme mali tri
modlitebné večery, na ktorých sa modlievame za náš zbor, rodiny,
cirkev, národ.
Od 17. 4. som začal chodiť do spoločenstva okolo Božieho Slova
v Domove dôchodcov na Považskej ulici. Schádzame sa každú stredu
o 9.00 hod. Nemáme klasické Služby Božie, ale skôr biblickú
hodinu, spievame piesne s gitarou, vykladáme Božie Slovo,
rozprávame sa. Schádzajú sa 3 – 4 osoby, evanjelici.
Podobné
spoločenstvo
celoročne
fungovalo
v DD
na
Dolnočermánskej ulici. Schádzame sa v piatok o 9.00 hod., prichádza
asi 20 osôb, je to ekumenické spoločenstvo.
Do DD na Železničiarskej som chodil na požiadanie prisluhovať
Večeru Pánovu, alebo navštíviť evanjelikov.
4. Sviatosti
Desať Krstov svätých sme prislúžili v rámci Sl. Božích, ostatné po
Sl. Božích. Vykonávanie Krstu svätého v rámci Sl. Božích zostáva
našou prioritou. Najmä však túžime pomáhať rodičom vychovávať
pokrstené deti v kresťanskej viere a mladým rodinám s deťmi žiť
spoločne kresťanský život v prostredí cirkevného zboru.
Pokrstili sme 30 detí, 14 ch. a 16 d. a jednu dospelú osobu. Z 30
pokrstených detí bolo 18 z nášho zboru (10 ch. a 8 d.). Ostatní 12-ti
majú rodiča či rodičov našich cirkevníkov, no bývajú mimo Nitry,
najčastejšie v zahraničí, kvôli zamestnaniu.
S rodičmi pred krstom absolvujem pastorálny rozhovor
o význame krstu a kresťanskej výchovy dieťaťa.
Jedného dospelého som pripravoval na krst a jedného na vstup do
ECAV.
Večeru Pánovu sme slávili v rámci Sl. Božích 13 krát, po Sl. Božích
8 krát, pri Sl. Božích pre najstarších 2 krát, na Sl. Božích
v penziónoch 3 krát. Počet hodovníkov na Sl. Božích v kostole v r.
2013 pekne stúpol u mužov i u žien, slávili sme ale o jeden krát
viac, ako v r.2012, no i tak je nárast o 97 potešujúci.
Najviac hodovníkov prijalo Večeru Pánovu na Pamiatku
zosnulých (115) a na zač. šk. roku (105). Tradične silný Veľký piatok
(99) bol až štvrtým najpočetnejším slávením.
Najmenej to bolo tradične na Veľkonočný pondelok (24), ale
prekvapivo málo hodovníkov bolo i na 1. pôstnu ned. (26), či Kvetnú
ned. (45).
Taký jav, aký sa stal úplne ojedinele v r. 2008, že počet mužov pri
jednom slávení prevýšil počet žien (Veľkonočná nedeľa r.2008: m.
14, ž. 12), nastal opäť v r. 2013, na Veľkonoč. nedeľu (m. 28, ž. 21).
Zaujímavé bolo, že počas pôstu a veľkonočného obdobia
prijímalo Več. Pánovu vždy o cca 20 osôb menej, ako v minulých
rokoch. Snáď i vinou zlého počasia, ktoré vládlo. Zasa však
v jesennom období prijímalo Več. Pánovu vždy o 20 osôb viac.
Počet prijímajúcich Večeru Pánovu v r. 2013:
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Na Sl. Božích v kostole : 1.481 (+97) , m. 502 (+65), ž. 979
(+32)
Na Sl. Božích v penziónoch : 17 (m. 2, ž. 15)
Jednotlivci doma, v nemocnici a soc. zariadeniach: 12 (m. 4, ž.
8)

Spoločenstvo evanjelickej mládeže Stretnutia mládeže sa konajú
každý piatok o 17.00 hod. Mládežníci sa stretajú už aj počas prázdnin
či víkendov, aby spolu trávili voľný čas, čo je veľmi dobré.
Zodpovednosť za prípravu programu stretnutí mali Miriam
Solgajová, Marek a Jarka Konkušovci, Janka Nôžková, Barbora
Kmeťová a Marek Kružliak. Návštevnosť sa pohybuje okolo 20 - 24
osôb.
Dva sobotné večery sa mládež zišla k spoločným modlitbám za
mládež. Vo februári sa v rámci Týždňa modlitieb za jednotu
kresťanov konalo ekumenické dvojstretnutie mládeže (u nás a na
Klokočine),
naši mládežníci zodpovedne pripravili program
i pohostenie. Po Veľ. noci a v advente pripravili dvoje Sl. Božie
s piesňami mládeže. Na obede a spoločnom popoludní zostalo 32 a
26 mládežníkov. Hudobníci pripravili veľmi pekný 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 Levíc. V auguste vymaľovali detskú
besiedku, vytepovali koberce a upratali sklad. Pripravili sme veľmi
dobrý letný tábor pre mládež na Látkach (32 - 36 osôb) a mladí
súkromne spolu ešte boli na Liptove. V septembri zorganizovali
spoločné prenocovanie v kostole („Kostolfest“) a mali víkendovku
v Jabloňovciach. Strávili spolu Silvester na fare.
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 vedú besiedku a dorast, snažia sa
poslúžiť kde len môžu, veľmi oceňujem ich horlivosť.
V novembri sme v rámci seniorálneho stretnutia mládeže v Nitre
naplánovali pozvať aj všetkých konfirmovaných od r. 2002 (od tohto
roku začala vlastniť naša mládež mobilné telefóny). Dostali sme
jedno ospravedlnenie, inak prišlo iba jedno dievča naviac okrem,
tých mladých ktorí chodia na piatkové stretnutia.
Tešíme sa z našej skupiny mládeže, aj keď je to iba menšia časť
z tých, ktorí boli za 13 rokov v novom kostole konfirmovaní.
Častokrát myslím na to, že 40 ľudí v piatok na mládeži, 50 na Sl.
Božích v kostole a 60 v letnom tábore by pre taký veľký zbor, ako je
Nitra, nemal byť žiaden problém. Dosiahnuť, aby naša mládež mala
živú vieru, žila v našom spoločenstve a prinášala i nejaké ovocie
služby, je našou stálou úlohou.

5. Konfirmácia
Konfirmačnú prípravu vyučuje farár, v čase neprítomnosti ho
zastúpili vedúci dorastu, ktorí však nepreberali konfirmačnú
látku, ale mali s konfirmandmi stretnutie dorastu s vlastným
programom.
Konfirmandom túžime odovzdávať nielen vedomosti, ale
budovať vzťah konfirmandov k Pánu Bohu, k cirkevnému zboru,
vzťah konfimandov s farárom a staršími mládežníkmi
a priateľstvo medzi sebou navzájom. Na toto slúži aj
dorastenecké stretnutie konfirmandov. Rodičia by mali
povzbudiť svojich konfirmandov na navštevovanie dorastu ako
na prirodzenú súčasť konfirmačnej prípravy.
Konfirmandi by počas roka by mali byť výrazne usilovnejší
pri štúdiu. So správaním konfirmandov problémy neboli. Pre
pamäť treba zaznamenať, že konfirmandi v r. 2013 sa
vynikajúco pripravili na skúšku, a to nie iba niektorí, ale všetci.
Mali sme z toho skutočnú radosť.
Výzvou, s ktorou stále zápasíme je to, aby sa konfirmand
zaradil do života dorastu a mládeže, čítal si Bibliu, navštevoval
Služby Božie počas i po konfirmácií. Z minuloročných 7
konfirmandov chodí jeden pravidelne na Sl. Božie a na mládež,
dvaja občas, štyria boli v letnom tábore.
Konfirmovaných bolo 7 konfirmandov (ch.3, d.4).
Do 2. ročníka prešlo 9 konfirmandov (ch. 5, d. 3).
Do 1. ročníka sa prihlásilo 5 konfirmandov (ch. 2, d. 3)
Päť prihlásených prvákov je menšia polovica z 11
pokrstených a zapísaných v našej matrike. Niektorí rodičia
povedali priamo „nie“ konfirmačnej príprave, niektorí ani
neodpovedali na pozvanie. Tento fakt je veľmi smutný.
Mládež pripravila pre minuloročných konfirmandov
víkendový Konfitábor v Jabloňovciach. Konfirmandi sa tiež
mohli zúčastniť množstva iných mládežníckych podujatí
a letného tábora.
V 1. polroku dorast viedli Pavol Švec, Adam Zmeko a Tomáš
Mesároš, v 2. polroku Tomáš Mesároš a Adam Eľko.
Stretnutia vysokoškolskej mládeže. Bývajú každý utorok o 19.00
hod.
okrem letných prázdnin. Účasť býva podľa obdobia
6. Vnútromisijná práca
akademického
roku do 20 osôb. Prichádzajú asi z polovice študenti
Detské Služby Božie. Do tímu učiteľov a ich pomocníkov patria
univerzít
a
z
polovice staršia pracujúca mládež, bývalí
Mária Pindešová, Barbora Kmeťová, Magdaléna Eľková,
vysokoškoláci.
Na
začiatku akademického roku sme v školách a na
Martina Globanová, Kristína Bednárová, Radka Absolónová,
internátoch
umiestnili
pozývajúce oznamy o tejto skupinke, rovnako
Mária Hrubá, Daniela Hajduchová, Róbert Ottot, Jakub Zmeko
ako
na
celocirkevnom
webe Evanjelickej a. v. cirkvi www.ecav.sk.
a Adam Eľko. Títo vytvorili dvojice či trojice, v ktorých bol
Privítali
sme
štyri
nové
študentky. Skupinku vedie Eva Eľková. Vo
jeden vyučujúci a druhý či tretí bol pomocník či hudobník. Na
farskom
byte
vykoná
množstvo
pastorálnych stretnutí a rozhovorov
Sl. Božích na začiatku školského roku 2013 / 2014 sme
s
ľuďmi
z
tejto
skupiny.
Cez
víkend
podľa okolností bývajú ľudia
pracovníkov oficiálne vyslali do služby.
z
tejto
skupinky
pozývaní
do
farárskej
rodiny
na obed.
Pri mimoriadnych podujatiach pre deti a v letnom tábore
pomáhala pri výtvarných prácach Martina Sýkorová.
Evidujeme asi 15 detí, ktoré pravidelne, alebo sporadicky
navštevujú besiedku. Priemerná návšteva je asi 10 detí, takáto
skupinka je rozdeľovaná na starších a mladších.
Pre deti sme mali v r. 2013 Veselé popoludnie ku Dňu detí,
veľmi pekný a dobre pripravený letný tábor na Ostrom Grúni (26
detí). Mali sme požehnanie pri začiatku školského roku,
Šarkaniádu, Tekviciádu a Adventné popoludnie. Učitelia
besiedky pripravili s deťmi program na Štedrý večer.
Deti sme obdarovali v advente detským kalendárom plným
dobrého čítania a výtvarných možností (vydal VD ECAV)
a štedrovečernou sladkou nádielkou.

Večery s Bibliou. Teda praktické biblické štúdium, bolo 19 krát. V r.
2013 sme doberali podobenstvá Pána Ježiša a začali preberať Skutky
apoštolov. Stretania bývali vo štvrtok o 16.45. Návštevnosť je 8 – 12
ľudí. V skupinke ale vládne veľmi pekná atmosféra.

Spoločenstvo evanjelických žien. Schádzalo sa v prvý štvrtok
v mesiaci. Život tohto spoločenstva bol však ovplyvnený
onemocnením predsedníčky ses. Gizely Rožkovej, ktorá stretnutia
organizačne a tematicky zastrešovala. Adekvátnu a trvalú náhradu za
ňu - aj pri úprimnej snahe sestier, ktoré ju zastupovali - sa nám však
nepodarilo nájsť. Stretnutí bolo teda iba päť, do mája, a účasť stále
klesala. Pre r. 2014 nám vyvstáva úloha, nájsť jednu sestru, alebo
malý tím sestier, ktoré by spoločenstvo žien organizačne viedli,
Stretnutia dorastu. Bývali medzi dvoma vyučovaniami pripravovali program, duchovne ho zastrešovali a viedli dopredu.
konfirmandov, privítali sme prvákov i druhákov. Účasť ale
Sestry sa zúčastnili na seniorálnom stretnutí SEŽ v Komárne (16.
konfirmandi neberú samozrejme. Niektorí zasa z časových 6). Tradičný jesenný zájazd SEŽ sa uskutočnil 5. – 6. 10. (45 osôb),
dôvodov nemôžu prísť. Druháci sú pozývaní aj na mládež.
smeroval do Hontianskeho seniorátu (Krupina – Sása – Pliešovce –
Sucháň – Lackov – Dudince – Terany – Šahy – Ladzany). Sestry
s vďakou prijímajú organizovanie týchto zájazdov br. farárom.
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Sestry s láskou a ochotne poslúžia pečením či prípravou
iných pochúťok pri všetkých zborových i ďalších podujatiach.
Jednotlivé sestry vykonávajú spontánne dobrovoľnú
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!
Krúžok mladých mamičiek. Stretal 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. Aké by to bolo potešujúce,
keby sa v tejto službe vystriedalo trebárs 20 iných dievčat, ktoré
boli v minulosti konfirmované a možno premýšľajú, čo by oni
tak mohli pre cirkev urobiť. Stretnutia viedla Eva
Eľková. Zúčastňuje sa 6 - 8 mladých žien.
Spoločenstvo mužov. V októbri vstúpilo do druhého roku svojho
jestvovania. Stretávalo sa v každý druhý pondelok, okrem
letných prázdnin, o 19.00 hod. Stretnutia sú pekne navštevované,
bývalo od 18 do 22 bratov. Program zabezpečoval farár, alebo
sami bratia, jeden krát sme privítali hosťa (br. dištr. dozorca
Vladimír Daniš). Bratia dvakrát vystúpili s vlastnou piesňou na
Sl. Božích, zobrali si na starosť podať občerstvenie účastníkom
adventného organového koncertu. Tešíme sa zo spoločenstva,
kde muži môžu prísť medzi kresťanských priateľov, lepšie
rozumieť Biblií, získať povzbudenie vo viere, vysloviť vlastné
modlitby a úprimne sa zdieľať.
Stretnutia manželských párov. Boli 8 krát, mladé rodiny sa však
dokážu aj navštíviť navzájom doma a mať spoločenstvo.
Organizáciu a duchovný program zabezpečoval Matthias Barth.
Zúčastňuje sa okolo 5 - 7 mladých rodín. O deti sa starali
Margaréta Černáková, Nina Pastieriková, Magdaléna Eľková,
Janka Nôžková, Martina Globanová.
V sobotu 15. 6. sa uskutočnil po štvrtýkrát spoločný výlet
mladých rodín s deťmi na ranč u Sv. Františka v Horných
Hámroch. Zúčastnilo sa ho 45 detí a dospelých. Je to tradične
veľmi milé a zmysluplné podujatie. Rodičia s deťmi spolu prišli
na Veselé popoludnie pre deti, Šarkaniádu, Tekviciádu
a Adventné popoludnie.
Nitriansky evanjelický spevokol.
V našom štvorhlasnom
spevokole v r. 2013 pracovalo 33 spevákov. Pravidelné nácviky
boli jeden krát v týždni, podľa potreby i viackrát. Nacvičovali
sme piesne predovšetkým na cirkevné sviatky a cirkevné
podujatia.
Spevokol začal novoročným stretnutím (19. 1.) všetkých
členov spevokolu – súčasných, aj minulých.
Spevokol vystúpil 15 krát: na šiestich Službách Božích, na
dvoch pohreboch, v synagóge pri jubileu Miroslavy Zaujcovej,
počas Noci kostolov, na seniorálnej prehliadke spevokolov
v Bátovciach,
na
Cyrilometodskej
akadémii,
na
Cyrilometodských slávnostiach v meste, na koncerte „Ja v srdci
svetlo mám“ pri jubileu dirigentky Katiny Kühnovej (bola jej
zároveň slávnostne primátorom Nitry p. Jozefom Dvončom
odovzdaná Cena primátora za významný prínos v oblasti kultúry
a školstva, publiku sa prihovorili i senior DNS Ján Jančo
a riaditeľka ZUŠ Jozefa Rosinského Alena Vaňová. Všetci
prítomní boli pohostení.), na adventnom benefičnom koncerte
pre Zväz zdrav. postihnutých NSK.
Nitriansky evanjelický spevokol dostal pozvanie na IV.
celoslovenské evanjelické dni do Spišskej Novej Vsi v júni
2014, kde by mal vystúpiť.
(Správu pripravila Katina Kűhnová, dirigentka)
7. Evanjelická zborová diakonia
EZD mala v roku 2013 9 pracovníkov, z toho: 1. troch
s trvalým pracovným pomerom (riaditeľ
Milan Slezák,
opatrovateľky Zuzana Šurániová a Lýdia Meňhárová), 2. troch
zamestnancov na dohodu (účtovníčka Magdaléna Šeböková,
opatrovateľky Eva Kotrlová - skončila prácu na dohodu

v mesiaci august, Mariana Šišková - pracovala tri mesiace, Mária
Števková - začala pracovať v druhej polovici roku), 3. zmluvné
pracovné sily pracujúce na živnosť: opatrovateľky Mária Ptáčková
a Stella Hraníková. Ďalej vypomáhali Zuzana Švecová, Gustáv
Sadloň, Pavol Švec, Petr Globan a Janka Globanová.
V priebehu roku 2013 bolo v EZD odpracovaných 5801 hodín
a z tohto počtu bolo poskytnutých dovedna 4885,5 hodiny priamo pri
opatrovaní, či už s prispením Mesta, alebo samotných klientov.
Starali sme sa dovedna o 17 klientov. Priebehu roku nám pribudli 13ti klienti a ubudol jeden klient, ktorý bol umiestnený do
špecializovaného zariadenia.
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.
V druhej polovici roku po zakúpení vozidla zabezpečovala prepravu
osôb i s možnosťou prepravovať osoby na invalidnom vozíku.
Na uvedené opatrovateľské výkony samotné Mesto prispelo
pokrytím 4583,5 hodiny, a to príspevkom 4,15 € v prvom polroku
2013 na jednu hodinu a 4,46 € v druhom polroku 2013 na jednu
hodinu. Celková dotácia Mesta teda predstavovala 18.969,03 €.
Ďalším prispievateľom na službu boli samotní klienti, ktorí uhradili
služby vo výške 9.079,81 € a v neposlednom rade to bola dotácia
Občianskeho združenia Pavla Valáška, ktoré prispelo i 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 a financovania diakonie operatívne riešil riadiaci
výbor diakonie (riaditeľ, farár, zborový dozorca). Pripravili tiež
reportáže o činnosti diakonie do náboženského vysielania
Slovenského rozhlasu, Posla, MY-Nitr. novín v nadväznosti na
získavanie klientov, resp. podielu z dane pre Občianske združenie
Pavla Valáška.
4. jan. sa uskutočnil benefičný koncert na podporu diakonie. K tej
príležitosti sme vydali informačný bulletin o diakonii a kalendáriky
s kontaktnými údajmi.
Diakonia v priebehu roku nadobudla špeciálne vozidlo – minivan
Volkswagen Caddy, do ktorého sa dá naložiť i klient sediaci na
invalidnom vozíčku. Fond Hoffnung für Osteuropa daroval naň
5.924,- € (zač. r. 2014 budú prevedené na účet zboru), partnerský
zbor Our Saviourś z Naperville 4.737,- €, zbytok 9.568,- poskytol
zbor hlavne cez dotáciu OZPV. Celková cena auta bola 20.229,- €.
Ďakujeme br. riaditeľovi, ses. účtovníčke i opatrujúcim sestrám a
bratom za ich službu a želáme im mnoho lásky, vytrvalosti a sily
v ďalšej službe.
(údaje pripravil br. Milan Slezák, riaditeľ EZD Nitra)
8. Výučba náboženstva v školách
Na konci šk. roku a dlhodobejšie pred začiatkom nového som sa
snažil dôrazne opakovať, že počet detí na náboženstve sa nám
neustále znižuje a skupinky na niektorých školách zanikli. Ako
evanjelici z princípu odmietame nútenie. Apelujeme na kresťanské
svedomie rodičov a vyzývame k plneniu si záväzku kresťanskej
výchovy detí. Uvedomujeme si však, že naša evanjelická sloboda je
najčastejšie používaná na vyslovenie „nie“. Počet detí v rámci dvoch
školských rokov najprv klesol na 20, potom nádejne stúpol na 26, až
opäť klesol na 24.
Opakujem to 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.
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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
a z detskej či dorasteneckej práce v zbore, to by bol ten najväčší
smútok.
Na Párovskom gymnáziu sa z organizačných dôvodov
tradične vyučuje nultá hodina. Uznanie patrí všetkým
gymnazistom, ktorí skoro ráno vstávajú, aby boli na
náboženstve. Študenti sa prestriedali a ich počet narástol o 1.
Skupinka na Golianovom gymnáziu bývala v minulosti
väčšia ako tá na Párovskom. Posledné šk. roky sa počet výrazne
zmenšil, pred dvoma rokmi skupinka zanikla. Ani na zač. šk.
roka 2013/14 sa ju žiaľ nepodarilo reštartovať.
Vyučovanie ev.náboženstva na zákl.školách
V šk. roku 2012 / 2013
26 žiakov ch. 11, d. 15
(4 oddelenia)
V šk. roku 2013 / 2014
24 žiakov ch. 12, d. 12
(4 oddelenia)
Vyučovanie ev.náboženstva na gymnáziách
V šk. roku 2012 / 2013
Párovské gymnázium:
5 štud., ch. 3, d. 2
V šk. roku 2013 / 2014
Párovské gymnázium:
6 štud., ch. 3 , d. 3
10. Pastorálna činnosť
Popredu vyžiadané rozhovory skutočne pastorálneho,
spovedného charakteru s farárom na farskom úrade - 10
Prislúženie Več. Pánovej v domácnosti – 4
Prislúženie Več. Pánovej v nemocnici, v soc. zariadení - 8
Návšteva chorých v domácnosti bez Več. Pánovej – 4
Návšteva chorých v nem., v soc. zariadení bez Več. Pánovej – 6
Priateľská návšteva farára v domácnosti - 5
Pred každým krstom a sobášom sa uskutoční pastorálny
rozhovor farára s mladými rodičmi resp. snúbencami.
Pred každým pohrebom sa farár stretne so zarmútenou rodinou,
čo je príležitosť pastorálneho rozhovoru.
Ďalšie rozhovory pastorálneho charakteru a návštevy
potrebných v domácnostiach či v nemocnici vykonala farárova
manželka.
Nad rámec svojich opatrovateľských povinností našich
nemocných a potrebných navštevoval so slovom útechy, záujmu
a ponuky na pomoc br. riaditeľ diakonie Milan Slezák.
Jednotlivé ochotné sestry vykonávajú spontánne návštevnú
službu s drobnými úkonmi pomoci, či udržujú telefonický
kontakt s cirkevníkmi, ktorí žijú u detí mimo Nitry a podobne.
11. Členstvo v zbore
V r. 2013 sme založili 48 nových evidenčných kariet: 18 boli
pokrstené deti, ktoré majú trvalé bydlisko na území nášho zboru,
30 takých, ktorí sa alebo riadne prihlásili vyplnením dotazníku
a zaplatením cirk. príspevku (13), alebo po prvýkrát si zaplatili
cirkevný príspevok bez vyplnenia dotazníku (17).
Z 30 pokrstených detí 12 nemá trvalé bydlisko na území
nášho zboru, ale bývajú momentálne mimo Nitry či Slovenska,
z dôvodu zamestnania rodičov.
Z 28 zosnulých bolo iba 17 evidovaných ako členovia nášho
cirkevného zboru, 9 zosnulých patrilo do veľkej skupiny
anonymných evanjelikov v Nitre, 2 neboli ani z Nitry.
K 31. 12. 2013 evidujeme 1366 (+35) členov CZ Nitra.
Z tohto počtu má 1.253 osôb založené evidenčné karty (m. 530,
ž. 726).
Evidujeme 10 cirkevníkov, ktorí si cirk. príspevok nezaplatili
za posledných 10 rokov. 120 členov CZ si zaplatí cirk. príspevok
sporadicky.

Z 1256 členov, ktorí majú založené svoje evidenčné karty, si do
požadovaného termínu 31. 10. 2013 zaplatilo CP 726 osôb, čo je 57,8
%, a do 31. 12. 2013 979 osôb, čo je 78,1 % (r. 2012 to bolo 77,6
% ).
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. Tiež prosíme členov zboru, aby si dobre odkladali doklad
o zaplatení cirkevného príspevku z dôvodu vlastnej kontroly.
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. 2013 sa z našej evidencie neodhlásil nik kvôli presťahovaniu
sa. Jedna osoba vystúpila z ECAV, jedna osoba vstúpila do ECAV.
(údaje pripravila Mária Števková, zodpovedná za evidenciu)
12. Štatistika
Údaje zo zborových matrík za r. 2013 a porovnanie s r. 2012
Pokrstení : 31 (+14), chl. 14 (+3), diev. 16 (+13), dosp. 1 (-2)
Konfirmovaní : 7 (-3), chl. 3 (tak isto), diev. 4 (-3), dosp. 0 (tak isto)
Vstup do ECAV: 1 (tak isto)
Výstup z ECAV : 1 (-1)
Prihlásenie sa do zboru : 48 (+8), z toho 18 našich pokrstených detí
a 29 cez prihlášku, alebo zaplatenie si CP
Odhlás. sa zo zboru: 0 (tak isto)
Sobášení: 6 (-7), jeden pár evanjelický, ostatné zmiešané
Požehn. manželstva: 1 (+1), zmiešaný pár
Zosnulí : m. 10 (-2), ž. 17 (+7), dieťa 1 (+1), spolu 28 (+3)
13. Spravovanie cirkevného zboru
Konal sa jeden výročný konvent za r. 2012 a jeden mimoriadny
konvent (predaj pozemkov pod diaľnicou na Šindolke).
Zborovým farárom bol Ivan Eľko (volebné obdobie 2009 – 2019).
Zborovým dozorcom bol Ján Huba (volebné obdobie 2009 – 2015).
Predsedníctvo zboru sa stretalo minimálne raz do týždňa k poradám
o vedení zboru. Br. zborový dozorca bol znova 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, bulletin Štyri veľké jubileá,
reportáže do novín, koncerty 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. Presbytermi boli: Ján Beňo,
Danica Bobčeková, Ivan Eľko (ako zbor. farár), Peter Globan,
Vladislav Horvát, Ján Huba (ako zbor. dozorca), Maroš Korenko,
Katina Kühnová, 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 (a 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.
Pohreby s farárom vykonávali Gizela Rožková, resp. Dušan
Kovarčík.
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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 tiež Ján Beňo, Peter Globan a Slavomír Revay.
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 (rod. Michalová),
s jesenným číslom vypomohol Pravoslav Prablesk, ktorý tiež
celoročne umiestňoval nahrávky kázní a ďalších častí z našich
Sl. Božích na našu internetovú stránku www.ecavnr.sk, čo je
oceňované najmä staršími a chorými, ktorí nemôžu Sl. Božie
navštíviť.
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 vykonáva inventúru hnuteľného
majetku raz za dva roky, v roku 2013 teda vykonaná nebola, ale
až v januári 2014. Nový inventár je však priebežne doplňovaný
do zoznamov a vyradený je vyškrtávaný. Bola však riadne
vykonaná inventúra v našej predajničke literatúry.
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 (Milan Zmeko, Peter Globan, Ivan Eľko
a kurátor Pavel Líška) v priebehu jari riešil stavebnú a technickú
agendu ohľadom opravy väzníka a svetlíkov.
Hospodársky výbor pripravil rozpočet na r. 2013, do ktorého
sa po tretíkrát premietli aj príjmy a výdavky, vzťahujúce sa na
činnosť diakonie (Pavel Líška, Magdaléna Šeböková, Vlastimil
Synak a predsedníctvo zboru).
Hostiteľský výbor pod vedením Eleny Líškovej v spolupráci
so Spoločenstvom evanjelických žien a ďalšími dobrovoľníkmi,
v duchu kresťanskej pohostinnosti privítal, staral sa a pohostil
množstvo návštev a podujatí, našich i mimozborových.
Redakčná rada (Ján Huba, Nina Pastieriková, Ivan Eľko)
pripravila štyri čísla zborového časopisu Otvorená náruč.
Náš cirkevný zbor každodenne stojí na dobrovoľnej službe
mnohých ochotných, mladších či starších bratov a sestier, ktorú
vidí a cení samotný náš Boh. Nech On milostivo odplatí
všetkým, ktorí podľa svojich možností a z úprimného srdca
podporili náš cirkevnozborový život i potreby celej našej cirkvi
finančnými darmi, službou, radou, aj tým, ktorí sa za zbor
modlia!
14. Občianske združenie Pavla Valáška
Občianske združenie Pavla Valáška (OZPV), ktoré pôsobí v
prostredí nášho cirkevného zboru, podporuje našu sociálnu
a misijnú prácu, vzdelávacie a kultúrne aktivity.
Na jar 2013 bolo niekoľkým právnickým osobám –
podnikateľským subjektom a do domácností našich cirkevníkov
vyexpedovaných asi 300 zásielok
s informačným listom
o OZPV, s tlačivami na odvedenie podielu z dane pre OZPV
a s časopisom EPST, v ktorom bol článok o našom zbore a
diakonii.
Ďalšie balíčky obsahujúce tieto materiály boli
pripravené na osobné prevzatie pri východoch z kostola. Oznam
o možnosti poukázať podiel z dane na OZPV bol štyrikrát
uverejnený v Posli, raz s rozhovorom s riaditeľom diakonie, raz
s rozhovorom s predsedníctvom zboru. Podobný rozhovor
s riaditeľom diakonie bol i v MY-Nitr. noviny. 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 priebehu r. 2013 poukázaných celkovo 8.822,- € (r. 2012 8.160,€). Od právnických osôb (PO) to bolo 1.245,- € (r. 2012 1.757,- €).
Fyzické osoby (FO) poukázali 7.577,- € (v r. 2012 6.403,- €), čo je
najviac od r. 2008 a je to i najväčší medziročný nárast (dosiaľ
najväčší bol medzi rokmi 2001/12 cca 700,- €, teraz cca 1.100,- €).
Celková asignovaná suma vzrástla oproti predchádzajúcemu roku
o 700,- €. Suma od firiem (PO) poklesla o 500,- €. Suma od
fyzických osôb sa oproti vlaňajšku zvýšila o 18 % a je zo všetkých
doterajších rokov najvyššia. Zo 124 tlačív, prinesených na farský
úrad, sme odhadli priemernú asignáciu na jednu osobu 23,25 €. Na
základe tejto sumy odhadujeme, že asignovalo približne 325
fyzických osôb, čo je veľmi povzbudivé a máme z toho veľkú radosť.
Dovolíme si opäť vysvetliť tým, ktorí majú predstavu, že pri
poukázaní podielu z dane človek musí dať peniaze naviac:
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. 2013 dotovalo tri oblasti: 1. letné tábory
detí a mládeže sumou 1.545,- €, 2. jesenný zájazd Spoločenstva
evanjelických žien do Hontianskeho seniorátu sumou 500,- €, 3.
cirkevnému zboru, konkrétne na činnosť diakonie, poskytlo dotáciu
1.700,- € (zostávajúca časť za nákup služobného motorového vozidla
diakonie) a 8.000,- € na hradenie prevádzkových nákladov diakonie
(časť miezd a odmien, elektrina, kúrenie, telefón, kancelárske
potreby, stravné lístky, pohonné hmoty, poistenia, školenia, poplatky
a prevádzka motorového vozidla, nákup zdravotníckych pomôcok a
materiálu, nákup ochranných prostriedkov pre zamestnancov a pod.).
Aj v r. 2014 sa budeme uchádzať o poukázanie podielu z daní pre
OZPV. Bude to vyžadovať propagovanie činnosti OZPV a diakonie
v prostredí cirkevného zboru, v miestnych médiách voči Mestu, cez
Posol voči celej cirkvi, cez internet voči spoločnosti vôbec.
Získanými prostriedkami chceme podporovať sociálnu, misijnú
a vzdelávaciu činnosť nášho cirkevného zboru.
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.
Poriadok a čestnosť voči darcom i zákonom štátu je pre nás
predpokladom našej vierohodnosti a predpokladom rozhodnutia
daňovníkov darovať podiel z dane práve pre OZPV.
Deväťčlenný Výbor OZPV zasadol 14. 5., členská schôdza sa
konala 16. 5. Trojčlenná Dozorná rada vykonala koncoročnú a
polročnú kontrolu účtovníctva.
(údaje pripravil Ján Huba, zb. dozorca, podpredseda Výboru OZPV)
15. Mimozborová činnosť predstaviteľov a členov zboru
Zborový farár Ivan Eľko bol seniorálnym zapisovateľom.
Prednášal na farárskej schôdzi DNS, na stretnutí mládeže
v Bratislave – Legionárskej ul., napísal prednášku a vystúpil
v panelovej diskusii konferencie Land-Urbia Nitra, študentom 5.
ročníka EBF UK Bratislava na sústredení v Svätom Jure, napísal
článok pre CL, článok a dve anketové odpovede pre Ev. východ, dva
články pre EPST, poskytol rozhovor pre MY-Nitr. noviny.
Zborový dozorca Ján Huba bol členom pracovnej skupiny na
analýzu posúdenia súčasného stavu Tranoscia a jeho investičného
potenciálu. Poskytol dve anketové odpovede pre EPST, obsiahly
rozhovor pre Ev. východ a tri rozhovory pre Rádio Regina
o otázkach viery a článok do zborníka na sen. konvent DNS.
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 anketové odpovede pre EPST a CL, a článok do zborníka na
sen. konvent DNS.
Riaditeľ diakonie Milan Slezák prednášal na stretnutí SEŽ vo
Svätoplukove, poskytol rozhovor pre MY-Nitr. noviny a rozhovor
pre EPST.
Ján Huba a Ivan Eľko poskytli rozhovor pre EPST a anketovú
odpoveď pre EPST.
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Ján Huba, Milan Slezák a Ivan Eľko poskytli obsiahly
rozhovor pre náboženské vysielanie SRo o živote cirkevného
zboru a o práci zborovej diakonie.
Člen cirkevného zboru Ján Jančovic, asi náš najplodnejší
dopisovateľ do cirk. tlače, pripravil pre EPST niekoľko článkov
s tematikou histórie ECAV a jej osobností.
Členka cirkevného zboru a presbyterka Zuzana Švecová bola
hosťom literárneho večera Literárneho klubu Janka Jesenského,
kde prezentovala svoju knihu Adventný veniec, ktorú v advente
r. 2012 vydal Tranoscius.
Členka cirkevného zboru Jarmila Konkušová bola hosťom
literárneho večera v kostole na Legionárskej ulici v Bratislave,
kde prezentovala svoju knihu Ako skákať a pritom nespadnúť,
ktorú v r. 2012 vydalo naše OZ Pavla Valáška.
Br. Ján Beňo, Peter Globan, Pavel Líška, Milan Zmeko,
Adam Zmeko, Pavol Švec a Ivan Eľko, odpracovali dva
brigádnické dni v Jabloňovciach.

obstar. majetku
13.700,21.471,77
2.500,(mikrofón 500,-, nábytok FÚ 200,-, vstavané skrine far. byt 1.800,-)
cestovné diakonia 1.700,1.466,19
2.800,hostia (reprez.)
3.000,809,93
1.500,telefóny, internet
1.800,2.166,98
2.100,revízie
1.400,66,36
1.400,poistky
2.300,2.299,63
2.300,ostatné
500,1.000,1.000,mzdy diakonia
14.390,19.407,61
22.000,odvody z miezd
6.230,9.027,38
6.500,soc. fond
103,15
120,daň z úrokov
190,550,66
1.000,Prevádzkové
spotr. materiál
800,556,90
556,poštovné a strav.
250,1.765,35
1.800,lístky diakonie
kanc. potreby, tlač
600,1.338,35
1.350,čist. prostriedky
150,115,92
150,spotreba PHM
1.200,1.043,27
1.500,voda, stočné
1.000,1.093,50
1.100,elektrina
3.300,1.923,37
2.000,plyn
8.500,11.663,35
10.000,daň z príjmu
3.360,118,80
340.000,(hlavne Šindolka)
daň z nehnut.
115,114,58
115,bank. poplatky
650,307,500,ostatné výdavky
1.000,3.108,98
2.000,(žiarovky, sanita/vodárenský/ elektr. materiál, kľúče, náradie, drobné
nákupy deti/mládež, nákupy pre zamestn. diakonie, sviečky, kvety,
víno, posyp. soľ, pneumatiky...)
dar pre OZPV
1.750,(aby sme mohli v r. 2014 poukázať plné 2% pre OZPV)
Nákup pozemku penzión
240.000,(30 á x cca 80,- €)
projekt penziónu
45.000,(3% z cca 1,5 mil. €)

16. Tlač
Cirkevný zbor odoberá 15 ks časopisu Evanjelický posol
spod Tatier (ďalších asi 20 osôb odoberá EPST domov), 10 ks
Cirkevných listov, 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, pri ostatných podobných
príležitostiach inú príhodnú kresťanskú literatúru.
Predaj literatúry a časopisov:
Prenos kníh z r. 2012 v hodnote: 362,78 €
Nákup kníh v r.2013 v hodnote: 1.383,80 €
Predaj kníh v r.2013 v hodnote: 1.194,04 €
Hodnota kníh, ktoré sa prenášajú do r. 2014: 552,54 €
Pokladničná hotovosť: 12,42 €
Záväzok voči Tranosciu: faktúra za Biblie – 211,40 €, za
nástenné kalendáre – 75,- €
Nákup časopisov v r. 2013: EPST – 374,40 €, Dúha – 50,- €,
Cirk. listy 144,- €, spolu 568,40 €
Predaj časopisov v r. 2013, spolu 568,40
Inventúra bola vykonaná dňa 11. 1. 2014. Neboli zistené Cirkevné príspevky na účely mimo zboru:
rozdiely vo vedení evidencie a predaja kníh a časopisov.
Sen. a dištr. príspevok 1.850,4.924,69
850,(údaje pripravil Pavel Líška, kurátor).
(v r. 2014 už iba dištr. príspevok)
Príspevky iným zborom 1.000,1.000,1.000,17. Zborový archív
Všetky knižné zväzky sú utriedené podľa druhov (mimoriadne žiadosti)
a opečiatkované.
Sen. ofera
170,170,170,Písomnosti sú uložené podľa jednotlivých druhov.
Povinné ofery GBÚ
900,950,950,odvod za predaj pôdy seniorátu
36.000,18. Hospodárenie a dobročinnosť v r. 2013
(3% z 1.160.000,-)
I. Príjmy
rozpočet skutočnosť rozpočet
odvod za predaj pôdy dištriktu
24.000,Príjmy nezdaňované na r.2013 v r. 2013
na r. 2014
(2% z 1.160.000,-)
Cirk. príspevok
10.250,9.482,10.000,Zostatok z r. 2012: 135.550,73
Milodary
10.500,10.530,17
11.000,Príjmy v r. 2013: 1.579.078,09
Ofery
7.800,7.942,74
7.800,Celkové príjmy ku 31. 12. 2013: 1.714.628,82
Ostatné príjmy
Výdavky v r. 2013: 97.207,24
Popl. od klientov diak. 4.000,8.958,90
10.000,Rozdiel: 1.617.421,58
Dotácie
(pripočítať ešte čiastku „priebežné položky“, t. j. mzdy, odvody
OZ PV na diakoniu
6.000,17.700,6.000,a soc. fond za dec. 2013 : 2.733,61)
MsÚ Nitra na diakoniu 24.480,- 18.672,05
20.000,Rozpočtované príjmy na r. 2014: 78.074,VÚC na Ars organi
1.500,1.300,1.500,Rozpočtované
výdavky na r. 2014: 762.761,HFO na diakonické auto
5.924,Rozdiel
príjmov
a výdavkov: - 684.687,ostatné
500,1.358,80
500,III. Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2013
Príjmy zdaňované
Pokladňa : 684,46
predaj majetku
1.499.823,36
Bež. účet v ČSOB : 1.515.078,56
nájomné
357,411,59
350,Term. vklad v ČSOB : 1,69
úroky z vkladov
1.000,2.898,48
5.000,Term. vklad v Sberbank I. : 84.356,52
II. Výdavky
Term. vklad v Sberbank II. : 20.033,96
Služby
Celkovo: 1.620.155,19 €
opravy
15.000,6.893,52
10.150,(väzník 500,-, svetlíky 6.000,-, vodomer 500,- , obkladačky a
maľovanie 2.500, zvod vody 150,-, guľové ventily 500,- )
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IV. Majetok cirkevného zboru k 31. 12. 2013
(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:
2.026.100,- €

1.661.722,51.492,255.219,7.815,4.578,1.655,3.650,5.975,20.843,12.985,-

Cirkevný zbor okrem dvoch neuhradených faktúr Tranosciu
nemal k 31. 12. 2013 žiadne záväzky.
Cirkevný zbor z väčších majetkových položiek v r. 2013
nadobudol vysávač do kostola (166,- €), presklenú vitrínu (296,€), počítač na far. úrad (467,- €) a špeciálne auto pre diakoniu
Volkswagen Caddy (20.299,- €). Vyradený bol majetok
v hodnote 277,60 €.
Cirkevný zbor vlastní pozemky:
V k. ú. Zobor prac. č. 4767/2, výmera podľa LV č.3595 o
rozlohe 3,2 ha (pozemky pod diaľnicou a cestou 1. tr. na
Šindolke). Časť tejto parcely vo výmere 28.224 m2 (pod
diaľnicou) bola predaná Národnej diaľničnej spoločnosti podľa
kúp.-pred. zmluvy č. 30201/KZ/009/2013/Zobor/372/Str za
53,14 € za m2. Cirkevný zbor dostal na svoj účet dňa 19. 12.
sumu vo výške 1.499.823,36 €. Stále zostávame ešte vlastníkmi
pôdy pod cestou 1. tr.
V k. ú. Kolíňany par. č. 1889/4 a 1889/5 o výmere 1,3548 ha,
poľnohospodárska pôda, nájomné v r. 2013 vyplatené: 81, 29 €.
V k. ú. Čakajovce viac malých parciel o celkovej výmere
2,4862 ha, poľnohospodárska pôda, nájomné v r. 2013
vyplatené: 165,15 €.
(správu pripravili Magdaléna Šeböková, účtovníčka a Danica
Bobčeková)
Dobročinnosť
Na mimozborové ciele sme v r. 2013 prispeli takto:
Pre CZ Pohronský Ruskov na pomoc pri vysporiadaní
pozemku pod modlitebňou v Čate – 500,- €
Pre CZ Želiezovce ako sen. oferu 170,- € a naviac milodar na
stavbu modlitebne - 500,- €.
Celocirkevné ofery: na Generálnu podporoveň – 170,- €,
štipendiá teológov – 120,- €, Fond vzdelávania – 120,- €,
Svetový luteránsky zväz – 120,- €, Rómska misia – 120,- a
Zahraničná misia – 120,- €.
Pre postihnutých zemetrasením na Filipínach sme zaslali
350,- €, pre hladujúcich na Haiti a Hondurase 177,- € a urobili
sme zbierku pre rodinu nemocného farára Vladimíra
Šoltésa. Cirkevníci pripravili 31 vianočných balíčkov pre
slovenských škôlkarov v rumunskom Nadlaku, ktoré im boli
odovzdané cez Evanjelickú diakoniu Bratislava.
Cirkevný zbor si riadne splnil všetky finančné povinnosti
voči seniorátu (po žiadosti seniora DNS presbyterstvo schválilo
zaplatenie sen. príspevku na tri roky dopredu), 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, vo
výške 311,- €.
CZ bezplatne poskytuje v každý utorok podvečer našu
zborovú miestnosť na schádzanie Klubu anonymných
alkoholikov „Otvorené srdce“, ktorý pracuje na kresťanských

základoch a kde nachádzajú účinnú pomoc ľudia bojujúci proti
závislosti na alkohole.
V kostole sa na báze nášho donátorstva konal minikoncert ZUŠ
Damborského, 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 organovo-spevácky koncert (Mária Plšeková a Matej
Benda), hudobno-dramatické pásmo Pašie (ochotníci z Prešova),
džezový koncert Vojtecha Eckerta a Dany Vrchovskej, Cyrilometodskú akadémiu, jubilejný koncert Nitr. evanjelického spevokolu
a adventný organový koncert (Stanislav Šurin) 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 6.
ročník medzinárodného organového festivalu Ars organi 2013 Nitra,
ktorý sa konal v piaristickej katedrále Sv. Ladislava (3 koncerty)
a v našom kostole (2 koncerty). Festival dramaturgicky pripravuje
koncertná organistka Mária Plšeková, správu darovaných finančných
prostriedkov má na starosti náš zbor.
Vo veľkej zborovej sieni sa konali zasadnutia Spolku M. R.
Štefánika v Nitre (stretnutia Výboru, Valné zhromaždenia a dva
prednáškové večery).
20. Pohľad viery dopredu na r. 2014
V roku 2014 si pripomenieme 400. výročie konania synody
v Spišskom Podhradí (r. 1614), ktorou bolo vykonané organizačné,
územné a právne osamostatnenie Evanjelickej cirkvi na území
dnešného východného Slovenska. V Spišskej Novej Vsi sa budú
konať v júni Celocirkevné dni, ktorých sa chceme zúčastniť a na Spiš
bude smerovať aj jesenný zájazd žien.
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. Získané peniaze chceme nasmerovať do diakonie,
misie, kultúry a vzdelávania.
Na druhú polovicu mája je avizovaná návšteva veľkej delegácie
farárov dekanátu Kirchheim unter Teck v našom senioráte, bývať
budú zrejme opäť v Nitre. Dúfame, že to pre nás bude príležitosť
osobne sa zoznámiť s br. farárom Dirkom Schmidtom
z Oberlenningenu.
Začiatkom leta by zrejme mala prísť delegácia z Naperville,
namiesto neuskutočnenej návštevy v r. 2013.
S priateľmi zo Sázavy sa chceme stretnúť opäť na nejakom pre
naše cirkvi a národy dôležitom a zaujímavom mieste.
Na jar chceme dokončiť ošetrenie väzníka a vyriešiť problém
zatekajúcich svetlíkov nad oltárom a nad schodišťom, vykonať
niekoľko ďalších opráv budovy a jej zariadení.
Dúfame, že v priebehu roka sa nám podarí urobiť dôležité kroky
smerujúce k získaniu pozemku a vybavovaniu administratívnych
úkonov na stavbu Domova sociálnej starostlivosti.
Áno, očakávame, že tieto udalosti by sa navonok mali udiať.
Nadovšetko by sa však malo udiať to, čo je najdôležitejšie, a čo sa
deje v skrytej, osobnej rovine „ja a Ty“, nás a nášho drahého Pána
Ježiša Krista. Ide o náš vzťah a život s Ním, o obstátie nás ako
kresťanov v komplikovanom svete. Preto si neustále sprítomňujme
prosbu a napomenutie apoštola Pavla: „Rozhojňujte sa v tom, ako
máte žiť a páčiť sa Bohu.“
O toto napokon pôjde: Ako žiť a páčiť sa Bohu.

Ivan Eľko, zborový farár
(Výr. správu a kalendár udalostí a podujatí 2013 nájdete na www.ecavnr.sk)

