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Výročná správa farára za rok 2007 
o živote Cirkevného zboru ECAV na Slovensku v Nitre. 

Výročný konvent, Nitra, 17.2. 2008. 
 
1.Duchovný úvod 
„Preto, ako Duch Svätý hovorí: Dnes, ak počujete Jeho hlas, 
nezatvrdzujte si srdcia ... Ale napomínajte sa navzájom deň čo 
deň, dokiaľ sa hovorí: dnes...“ 
(List Židom 3, 7 – 13) 
 
     Poznáte to? Keď stoja cirkevný zbor, presbyterstvo a farár 
spoločne na začiatku nového roku, jedni viditeľne, iní nebadane 
si kladú tú istú otázku: Kedy, v ktorej časti roka sa udejú tie 
dobré, prospešné, požehnané a dôležité veci, ktoré si želáme 
a ktoré očakávame? Kedy nadíde ten veľký čas, vhodný na 
veľké Božie dielo medzi nami? A predstavujeme si a plánujeme. 
     Čas potom nezadržateľne začne plynúť. Aj v cirkvi ho máme 
pekne rozfázovaný a hlavne – aj v cirkvi sa čas správa 
neúprosne. Hneď z kraja roka treba chystať ekumenické 
modlitby a potom výročný konvent. Potom si treba plniť 
administratívne povinnosti voči seniorátu a dištriktu kvôli ich 
konventom, ale vymyslieť aj niečo pre vlastnú misiu. A je tu 
pôst. Potom už treba myslieť na to, aké návštevy k nám prídu po 
Veľkej noci, pripraviť im program a venovať sa im. A nemali by 
sme niekam vycestovať aj my? A pripraviť konfirmáciu. Potom 
sa už hlási leto a treba mať pripravené všetky tri tábory. Za 
chvíľu je po lete a treba rozbehnúť nový školský rok. A sú tu 
jesenné podujatia a návštevy. A už treba pripravovať vianočné 
pásmo. A hlási sa advent. A Vianoce. A medzi tým všetkým 
mnoho iných vecí a v zápisníku hŕby nevybavených úloh. 
A treba chystať novoročnú štatistiku, lebo rok sa končí a všetko 
je to už akosi rýchlo za nami.... 
     Kedy je ten najvhodnejší čas v cirkvi na veľké Božie dielo 
medzi nami? Do ktorého obdobia by bolo dobre sústrediť svoje 
sily, aby sa mohli udiať naozaj prelomové veci? Ešte pred pôst? 
Alebo do času po Veľkej noci? Alebo počas adventu? A vôbec: 
kedy je ten najvhodnejší čas na Božie dielo v živote jedného 
človeka, najvhodnejší čas na to, aby sa Boh človeka dotkol a aby 
sa človek Bohu odovzdal? Je to nezaťažené detstvo alebo 
radostná mladosť? Alebo múdra, zrelá dospelosť? Alebo sa treba 
spoľahnúť na pokoj staroby? 
     Autor listu Židom pozná iba jeden čas, ktorý je ideálny pre 
cirkev i pre človeka. Iba v ňom Boh môže konať svoje dielo. Je 
to naša aktuálna prítomnosť, je to naše „dnes“.  
     To „dnes“, ten ideálny čas v ktorom sa udeje to veľké Božie 
dielo, nemusí na prvý pohľad vyzerať vôbec lákavo či 
zaujímavo. Nemusí byť na prvý pohľad ničím výnimočné. Jeho 
výnimočnosť vzniká v skrytosti, v hĺbke: tým, že človek Bohu 
povie smelo alebo placho svoje „áno Bože, konaj v mojom 
živote“. 
     Udeje sa napríklad tak, že žiačik sa prihlási na náboženstvo, 
aj keď jeho rodičia o to nestoja a jeho kamaráti si z neho 
uťahujú. Alebo keď sa konfirmand rozhodne, že po skončení 
konfirmačného vyučovania nepôjde domov, ale zostane na 
doraste. Alebo keď sa mládežník rozhodne odmietnuť ponuky 
svojich spolužiakov na nejaký super záťah, lebo vie, že Bohu to 
nie je milé. Alebo keď sa kresťanskí manželia za každú cenu 
snažia o čistotu svojho vzťahu, či kresťanský podnikateľ 
o férovosť svojho obchodu. Alebo keď sa človek rozhodne, že 
v mene Ježišovej lásky bude slúžiť iným, aj keď to bude 
vyslovene kríž. Alebo keď nemocný je v mene Kristovho kríža 
trpezlivý vo svojej bolesti. Alebo keď starec pozerá s nádejou 
a radosťou za prah svojho pozemského života. 
     Aj toto sa medzi nami vďaka Bohu dialo! Boli to predom 
nearanžované a naplánované veľké chvíle, v ktorých sa udial 
Boží dotyk človeka, otvoreného voči Bohu. Iba v prítomnosti sa 
nás Boh môže dotknúť, pretvárať nás a požehnávať. Iba 
v prítomnosti môžeme počuť Božie Slovo, iba v prítomnosti 
pôsobí Duch Svätý. Iba v prítomnosti sa môžeme zdieľať 

v bratmi a sestrami. Iba v prítomnosti môžeme robiť rozhodnutia 
viery. 
     Z nenápadnej, ale Bohom sledovanej a Bohu odovzdanej 
prítomnosti jednotlivých osôb sa rodí  požehnanie pre celý 
cirkevný zbor. Prichádza to veľké, pekné a očakávané dielo Božie, 
ktoré sa deje v neočakávanom čase a neočakávaným spôsobom.  
     Ak toto vieme, musia nám napadnúť dve veci. Tá prvá: prosiť 
o to a starať sa o to, aby sme to svoje „dnes“ neprepásli. Aby sme 
boli schopní práve teraz urobiť to, čo Boh od nás očakáva, byť 
tam, kde nás chce mať a byť takí, akých nás chce mať. Nie 
„nabudúce“, alebo nie „kedysi to bývalo inak“, ale dnes. A tá 
druhá: vidieť, že všetko dobré, čo sa medzi nami v našom 
spoločenstve odohralo, bola milosť, dar, Božie požehnanie. Sami 
sme to nevyvzdorovali na živote a nedokázali vlastnými kvalitami. 
Pretože ako nemáme v rukách slobodu iných, hnutia sŕdc iných 
a rozhodnutia iných, tak nemáme v rukách ani tajomstvo Božieho 
požehnania, ktoré Boh cirkvi udeľuje. 
     Pane Ježiši, daj nám počuť „dnes“ Tvoj hlas! 
     Pane Ježiši, ďakujeme Ti za vzácne prejavy Tvojho 
suverénneho požehnania, ktorých sme mohli byť svedkami i medzi 
nami. 
 
2.Prvý pohľad. 
Rok 2007 mal niekoľko charakteristických znakov: 
1. Zborový farár a kaplán museli prebrať zodpovednosť za vedenie 
susedného cirkevného zboru v Nových Sadoch pri dlhodobej 
práceneschopnosti domáceho br.farára Hanu. Br.kaplán učil 
náboženstvo, vybavoval stredtýždňové a nedeľné Sl.Božie. 
Br.farár učil konfirmandov a vybavoval pohreby. Veľmi účinne 
pomáhali nitrianski teológovia Barbora Čukanová a Ľuboš 
Vontorčík pri vybavovaní Sl.Božích v Nových Sadoch. Táto práca 
vyžadovala sily a čas naviac, skončila sa 1.7.2007 slávnostnou 
konfirmáciou a následnou voľbou zborovej farárky. 
2. Rok bol veľmi náročný i v senioráte, pre samotné množstvo 
úradných záležitostí v cirkevných zboroch, tiež preto, že seniorát 
zavádzal nový model seniorálneho konventu, jednak i preto, že 
pokračovala rekonštrukcia Misijno-rekreačného zariadenia DNS 
Jabloňovce. Zborový farár ako senior musel deliť svoj čas medzi 
zbor a seniorát, čo bývalo často otázkou bolestivých kompromisov. 
Týkalo sa to predovšetkým nedieľ, ktorých počet strávený v 
domácom zbore sa zmenšil a zmenšila sa teda aj možnosť 
realizovať tradičné poobedné programy, ktoré vyžadujú 
dlhodobejšiu prípravu (nebol ani jeden večer s hosťom, iba jedno 
stretnutie manželských párov). Tlak času a povinností tiež žiaľ 
nedovolil pravidelne vydávať zborový časopis Otvorená náruč. 
3. O to viac teší, že sa napriek pracovnému tlaku podarilo 
uskutočniť všetky obvyklé vnútromisijné podujatia: hlavne tri letné 
tábory, jesenný zájazd žien do Gemerského seniorátu a 
príležitostné akcie s deťmi, mládežou, ženami. Náš cirkevný zbor 
bol opäť iniciátorom ekumenického Týždňa modlitieb za jednotu 
kresťanov a tradične hostil jedno veľké seniorálne podujatie 
(17.11., konferencia presbyterov), štyri zasadnutia 
sen.presbyterstva a jedno slávenie Večere Pánovej farárskych rodín 
(2.12.). Tradične sme boli iniciátormi ekumenických stretnutí 
Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov a od jesene sme sa aktívne 
podieľali na duchovných aktivitách unikátneho ekumenického 
diela - kaplnky Sv.Medarda na Špitálskej ulici, kde i nám bol 
veľkoryso ponúknutý priestor na prežívanie i usporadúvanie 
ekumenických modlitebných večerov (každý utorok o 19.00 hod.). 
4. Zažili sme tri zahraničné návštevy z troch partnerských 
cirkevných zborov: z Oberlenningenu (5 osôb), Sázavy (17 osôb) a 
z Naperville (7 osôb). Pre všetkých sme pripravili pekný program a 
priateľské prijatie. Jednu zahraničnú návštevu absolvoval náš 
spevokol – k priateľom do Bystřice na Sliezsku, čím sme im 
odplatili návštevu ich spevokolu žien "Laudate" zo septembra 
2006.  
5. Vďaka pochopeniu predstaviteľov Nitrianskej komunitnej 
nadácie mohli členovia nášho zboru poukázať 2% z daní práve 
tejto nadácii, ktorá nám potom nami zdokladované peniaze (vyše 
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63 tis.Sk) vrátila v podobe dotácie našich dvoch letných táborov. 
Tak tohtoročné letné tábory náš cirkevný zbor nestáli nič a výška 
účastníckych poplatkov mohla zostať nezmenená. Tešíme sa, že 
v priebehu roka 2007 sa poberateľom 2% z daní stalo i OZ Pavla 
Valáška. Tešíme sa na túto možnú pomoc pre našu 
vnútromisijnú prácu a uisťujeme poukazovateľov, že získané 
finančné prostriedky budú využité na pôde nášho cirkevného 
zboru v zmysle predpisov príslušného štátneho zákona, ktorým 
je upravená táto oblasť. 
 
Na minuloročnom konvente sme si vytýčili niekoľko úloh pre 
rok 2007. Ako sa nám podarilo ich plniť? 
1. Chceli sme dôstojne osláviť 60.výročie osamostatnenia sa 
cirkevného zboru. Slávnosť sa uskutočnila na Svätodušnú 
nedeľu. Účastný bol br.biskup ZD Milan Krivda, bývalý farár 
Ondrej Prostredník, hostia z Oberlenningenu vedení farárom 
Karlheinzom Grafom, primátor mesta Jozef Dvonč, predseda 
NSK Milan Belica, ďalší hostia a početný zástup domácich 
viery.  
2. To, čo sa zatiaľ nepodarilo, bola príprava a vydanie publikácie 
o histórii nášho cirkevného zboru. Väčšina materiálov je už 
zhromaždená a čakajú na redakčnú úpravu. Na niekoľko 
príspevkov ešte čakáme. Dúfame, že v priebehu r.2008 
publikácia vyjde. 
3. Po Veľkej noci sme realizovali päťdňové misijné podujatie – 
satelitnú evanjelizáciu s Ulrichom Parzanym JesusHouse, určenú 
mládeži. V každý večer bol pripravený predprogram, samotný 
satelitný prenos a potom malé pohostenie a možnosť 
rozhovorov. Každý večer evanjelizáciu navštívilo cca 30 
mladých ľudí z celej ekumény, i niekoľko dospelých. Napriek 
pozývajúcej kampani sa evanjelizácie nezúčastnil žiaľ zväčša 
nikto iný ako tí mládežníci, ktorí chodia pravidelne na mládež. 
Noví medzi nami boli niekoľkí študenti z univerzít. 
4. Náš Nitriansky evanjelický spevokol si v októbri 2007 
pripomenul 10.výročie svojej novodobej existencie (prvá 
zmienka o spevokole je z r.1947 – 60.výročie) Po rok trvajúcom 
intenzívnom úsilí dokončil nahrávanie CD, ktoré bolo medzi 
poslucháčov uvedené na Svätodušnú nedeľu a v októbri pripravil 
jubilejný slávnostný koncert.  
5. Cirkevný zbor po dlhšej a zložitej odbornej a právnej príprave 
uzavrel v máji zmluvu s firmou Pflüger Orgelbau z Rakúska na 
výrobu a dodávku mechanického organu do chrámovej lode. V 
priebehu roka sme zálohovo zaplatili už 60 tis.EUR z celkových 
151 tis. Mesto Nitra nám darovalo v r.2007 400 tis.Sk. Prísľub 
na ďalšiu podporu zo strany mesta zostal i do budúcnosti. 
Rokovali sme i s Nitr.samospr.krajom o možnosti podpory, ktorá 
legislatívne nie je taká jednoduchá ako zo strany mesta. Prvý 
však, kto si musí pomôcť, sme my sami. Počas vianočných 
sviatkov sme pripravili kampaň, počas ktorej sa dostalo medzi 
cirkevníkov asi 450 ks letákov s informáciami o výstavbe 
organa, finančnej situácii zboru, ale i ďalšími informáciami, 
dokresľujúcimi súčasnosť nášho zborového života. Z časti cítiť 
už odozvu, keď sme na prelome rokov mohli prijať väčšie 
množstvo milodarov. Veríme, že ďalšie milodary budú 
prichádzať v priebehu r.2008 a dielo sa zdarí slávnostným 
posvätením organa dňa 7.12. 2008. Srdečne ďakujeme všetkým 
darcom! 
 
3. Bohoslužobný život 
Hlavné Služby Božie. Sú základným prejavom našej spoločne 
vyznávanej viery a nášho spoločenstva cirkvi. V radové nedele 
boli 49 krát, na sviatky a slávnosti boli 16 krát. Návštevnosť 
Služieb Božích sa vzhľadom na posledné roky nezmenila, kostol 
býva pekne zaplnený.  
Počas celého roku čítali starozmluvné a epištolické texty ochotní 
členovia zboru. Robili to dôstojne a na plný duchovný úžitok nás 
všetkých. 
Hlavné Služby Božie v čase neprítomnosti farára ako seniora 
DNS vykonali br.kaplán Peter Dragijský, ses.kaplánka Daniela 

Havirová. Večeru Pánovu v prvom polroku pomáhala prisluhovať 
i teologička ses.Barbora Čukanová. 
Zo zvláštnych udalostí, ktoré sa udiali na Sl.Božích pripomíname 
nasledovné: 11.2. - výročný konvent za r.2006, 25.2. - natáčanie 
DVD o evanjelických Sl.Božích, 22.4. - Sl.Božie s piesňami 
mládeže, 13.5 – Deň matiek, 20.5. - slávnostná konfirmácia, 27.5. - 
60.výročie osamostatnenia sa cirk.zboru, 10.6. - návšteva zo 
Sázavy, 24.6. - návšteva z Naperville, 1.7. - ukončenie šk.roku 
2006 / 2007, 5.8. - rozlúčka s kaplánom P.Dragijským, 26.8. - 
primície Barbory Čukanovej, 2.9. - úvod šk.roku 2007 / 2008, 
vyslanie dobrovoľných spolupracovníkov do služby, úvod 
kaplánky Daniely Polákovej, 30.9. - Poďakovanie za úrodu, 4.11. - 
Pamiatka zosnulých, 16.12. - Sl.Božie s piesňami mládeže. 
 
Ako hostia na našich Službách Božích kázali farár Karol Košár 
z Reformovanej cirkvi v Nitre (22.1., Týždeň modlitieb za jednotu 
kresťanov), biskup ZD Milan Krivda (27.5., pozdrav predniesol i 
farár Karlheinz Graf z Oberlenningenu), farár Jan Široký zo 
Sázavy (10.6.), farár Tom Grevlos z Naperville (24.6.), 
odb.asistent EBF UK v Bratislave Ľubomír Batka ml.vystúpil s 
prednáškou na Reformačnom večeri (28.10.). 
Tu si dovolíme uviesť, že v r.2007 na večnosť odišli dvaja naši 
dobrí priatelia v zahraničí: br.Karl Röhm, kurátor z 
Oberlenningenu a ses.Bohumila Široká, manželka br.farára Jána 
Širokého zo Sázavy. Ďakujeme Pánovi za ich priateľstvo, dielo a 
službu! 
Zborový farár Ivan Eľko kázal ako senior v trikrát v Nových 
Sadoch (výroč.konvent, voleb.konvent, konfirmácia), Pukanci 
(voleb.konvent), dvakrát v Devičanoch (voleb.konvent, inštalácia), 
Bohuniciach (úvod zbor.dozorcu), Plavých Vozokanoch 
(posv.kostola), Tešedíkove (60.výročie presídlenia), Kirchheime 
(pozdrav novozvolenej dekanky) a ako zborový farár v Bystřici 
(zájazd spevokolu), Oberlenningene (pozdrav zboru), Revúcej 
(pozdrav zboru). Ako zastupujúci farár vykonával výučbu 
konfirmandov a pohreby v Nových Sadoch.  
 
Stredtýždňové večerné a adventné a pôstne Služby Božie. Navštívi 
asi 20 osôb, väčšinou dôchodcov, menej sú to už ľudia zamestnaní. 
Stredtýždňové boli 29 krát, pôstne 10 krát a adventné 6 krát. Opäť 
zdôrazňujem, že ak už nie v priebehu bežného roka, tak aspoň 
v advente a v pôste by sa mohlo tempo nášho života pribrzdiť 
a nemalo by byť pre nás problémom zastaviť sa na jednu hodinu 
a vytvoriť omnoho početnejšie spoločenstvo na týchto Službách 
Božích.  
Počas Veľkého týždňa pred Veľkou nocou sme mali i tri 
modlitebné večierne, na ktorých sa tradične modlievame za náš 
zbor. 
Niekoľkokrát sa v kostole konali  či na báze prenájmu alebo nášho 
donátorstva umelecké podujatia (festival spevokolov „Zbory 
mestu“, benefičné koncerty Zväzu zdravotne postihnutých 
Nitrianskeho kraja – minulý rok iba jeden, jeden večer Cithara 
aediculae, príležitostné koncerty). Zbor tým prejavuje službu 
obyvateľom mesta, ktorá sa stretá s úprimným uznaním. 
 
4. Sviatosti 
Asi polovicu Krstov svätých prisluhujeme v rámci Služieb Božích, 
pretože jedným z teologických významov krstu je začlenenie 
krsteného do viditeľného tela Pánovho – do cirkvi, ktorá má 
konkrétny výraz v existencii miestneho cirkevného zboru. 
Samozrejme nechávame napokon rodine slobodu a ak vyjadria 
z nejakých dôvodov túžbu o vykonanie krstu po Službách Božích, 
berieme to na vedomie. Vykonávanie Krstu svätého v rámci 
Služieb Božích však zostáva našou prioritou. 
S rodičmi pred krstom farár absolvuje jeden organizačný a jeden 
pastorálny rozhovor o význame krstu a kresťanskej výchove 
dieťaťa (rovnako i pri žiadosti o sobáš so snúbencami). 
Dvaja dospelí boli pripravovaní na krst v dospelosti a boli 
pokrstení. 
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Večeru Pánovu sme slávili v rámci Služieb Božích 12 krát (-1), 
na veľké sviatky po Službách Božích 7 krát (+1), pri Sl.Božích 
pre najstarších 2 krát, v Dom.dôchodcov 4 krát. Počet 
hodovníkov v r.2007 mierne klesol u mužov aj u žien, ale ešte je 
stále o 5 osôb vyšší ako v r.2005, ktorý bol rokom 
najvýraznejšieho poklesu (r.2005: 1347 osôb, o 119 menej ako v 
r.2004, klesli vtedy hlavne muži o 100 osôb). Počet žien už tretí 
rok za sebou klesol pod hranicu 1000 osôb, dva roky za sebou ju 
tesne presiahol (maximum bolo v r.2003: m.445, ž.1026). Počet 
hodovníkov Večere Pánovej sa ale stále drží približne v tej istej 
výške s toleranciou asi 20 osôb. 
Teší nás, že neklesol počet hodovníkov pri konfirmácii (spolu 64 
z 5 rodín plus cirkevníci, v r.2006 tiež 64 zo 6 rodín plus 
cirkevníci, v r.2005 to bolo iba 47 zo 16 rodín plus cirkevníci). 
Najviac hodovníkov prijalo Večeru Pánovu na Veľký piatok 
(153, +4) a na 4.adventnú (98, +23). Oproti tomu viditeľne 
klesol počet na úvod školského roku 79 (-20). Tiež 1.adventná 
nedeľa nebola s počtom 73 výnimočná (r.2006 bolo 72 a r.2005 
75), v prvú októbrovú nedeľu bolo napr.77. 
Najmenej 11(-4) bolo na Veľkonočný pondelok, tak tomu bolo i 
v r.2006. 
Najväčší pomerný rozdiel medzi počtom mužov a žien bol na 
1.pôstnu (m.12, ž.41), najmenší rozdiel bol na 
Veľkonoč.pondelok (m.5, ž.6). V r.2006 bol rozdiel najväčší na 
1.slávnosť svätodušnú (m. 4, ž.20), najmenší pomerný rozdiel 
bol na Veľkonočný pondelok (m.6, ž.9). V r.2005 najväčší na 
4.adv.nedeľu (m.18, ž.82), najmenší na 2.sv.vianočný (m.34, 
ž.43). 
Počet prijímajúcich Večeru Pánovu v r.2007:  
Na Sl.Božích v kostole : 1352 osôb (-19)  
muž. 398 (-15), žien 954 (-4) 
Na Sl.Božích v domovoch dôchodcov 
(4 x Železničiarska) 15 osôb (+1) 
 
Večera Pánova v jednotlivcom domácnostiach, v nemocnici, 
v domovoch dôchodcov: 8 osôb (tak isto) 
 
5. Konfirmácia 
Konfirmačnú prípravu vyučuje farár, v čase neprítomnosti ho 
zastupovali kapláni. 
Konfirmandom túžime odovzdávať nielen vedomosti, ale 
budovať vzťah konfirmandov k Pánu Bohu, k cirkevnému zboru, 
vzťah konfimandov s farárom/kaplánom a priateľstvo medzi 
sebou navzájom.  
Konfirmandi sa zvyknú dobre pripraviť na skúšku, no aj počas 
roka by mali byť usilovnejší. Príznačné pre dnešnú dobu je, že 
dohováranie farára konfirmandom nič nepomôže.  
Na nedeľné Služby Božie chodí asi polovica konfimandov.  
Problémom všeobecne a tak aj u nás je tiež fakt, že po 
konfirmácii je zvyčajne problém aby sa konfirmand zaradil do 
života mládeže, alebo aby navštevoval Služby Božie. 
Treba pochváliť, že s disciplínou konfirmandov nie sú žiadne 
problémy. 
Jedna osoba bola pripravovaná zvlášť na konfirmáciu v 
dospelosti a konfirmovaná. 
 
6. Prístup – výstup 
Zaznamenali sme 1 vstup do ECAV (tak isto ako v r.2006). 
V r.2007 sme založili 54 nových evidenčných kariet. Asi tretina 
z nich sú naši starí cirkevníci, ktorí z nejakých dôvodov nikdy 
nemali vlastnú evidenčnú kartu založenú, asi tretina sú 
evanjelici, ktorí roky žili v Nitre v cirkevnej anonymite a do 
zboru sa prihlásili až teraz a asi tretina sú naši noví cirkevníci, 
ktorí sa prisťahovali do Nitry a prihlásili sa do zboru. 
K 31.12. 2007 evidujeme 992 konfirmovaných cirkevníkov. Pri 
819 máme kompletné údaje (m.334, ž.485) pri 173 ich nemáme, 
ale práca na ich kompletizácii neustále prebieha. Koncom roku 
2007 sme urobili kampaň na doplňovanie údajov v našej 
evidencii, ktorá bola úspešná a zavŕšila niekoľko rokov trvajúci 

proces aktualizácie evidencie členov cirkevného zboru. Z 992 
cirkevníkov si 122 v minulom roku nezaplatilo cirkevný príspevok. 
21 cirkevníkov si nezaplatilo cirkevný príspevok už niekoľko 
rokov za sebou. Chceme sa ich slušnou formou opýtať na dôvod, 
prečo si neplnia svoju povinnosť voči cirkevnému zboru a či sa 
považujú za členov nášho zboru. 
V matrike narodených a pokrstených máme zapísaných ďalších 
185 detí, ktoré sa narodili od r.1994, neboli teda ešte konfirmované 
a preto nie sú ešte platcami cirkevného príspevku. Podľa Cirkevnej 
ústavy ECAV sú však ako pokrstené členmi cirkvi a nášho 
cirkevného zboru. I seniorát a dištrikt požaduje od nás, aby sme i 
za tieto deti platili povinné odvody, aj keď my od detí cirkevný 
príspevok nevyberáme. Povinný odvod za nekonfirmované ale 
pokrstené dieťa je v tejto chvíli na seniorát 11,- Sk a na dištrikt 
18,- Sk, spolu teda 29,- Sk. Za našich 185 detí ročne teda 
odvedieme 5.365,- Sk, ktoré však od rodín nevyberieme. Zborové 
presbyterstvo tomuto konventu navrhuje, aby sme od r.2008 začali 
vyberať cirkevný príspevok aj na deti v predkonfirmačnom veku 
vo výške 50,- Sk na dieťa. Z väčšej časti vybratých prostriedkov 
zaplatíme povinné odvody a menšia časť zostane vyhradená pre 
našu misijnú prácu s deťmi. 
Spolu máme teda 1.177 členov cirkevného zboru.  
Treba doplniť, že máme niekoľko desiatok priateľov nášho 
cirkevného zboru – manželov, manželiek, mladých rodín - ktorí 
formálne nie sú členmi ECAV, ale našli svoj duchovný domov v 
našom cirkevnom zbore a patria k nám. 
 
7. Biblická a vnútromisijná práca 
Detské Služby Božie. Viedli ich Mária Hrubá (vedúca skupinky 
učiteľov), Adriana Stoláriková, Petra Pánisová, Júlia Švecová, 
Jarmila Višňovcová, Michal Vašek, Zuzka Hrubá a kapláni. Tieto 
sestry a bratia vytvorili dvojice či trojice a pravidelne sa striedali 
vo vedení Detskej besiedky. Na Sl.Božích na začiatku školského 
roku 2007 / 2008 sme na Službách Božích pracovníkov oficiálne 
vyslali do služby. 
Pri mimoriadnych podujatiach pre deti a táboroch vedú výtvarné 
a rekreačné aktivity s deťmi ešte Martina Sýkorová a Eva 
Bednárová.  
Pracovníci s deťmi pod vedením ses.Márie Hrubej sa stretajú na 
pracovné porady a spoločné modlitby za Detskú besiedku každý 
piatok o 19.00 hod.  
Evidujeme asi 20 detí, ktoré pravidelne, alebo sporadicky 
navštevujú besiedku. Priemerná návšteva je asi 12 detí, takáto 
skupinka je rozdeľovaná na starších a mladších, s ktorými sa 
pracuje osobitne. Detská besiedka sa začína zhromaždením detí 
v kostole, deti odchádzajú do besiedkovej miestnosti počas prvej 
piesne.  
Pre deti sme nemali v r.2007 sánkovačku (zima bez snehu), 
pripravili sme však Popoludnie hier a súťaží, Veselé popoludnie ku 
Dňu detí, letný tábor na Opalisku (36 detí), mestský tábor 
Svätodúšik (25 – 30 detí), požehnanie pri začiatku školského roku, 
Šarkaniádu, Tekviciádu, Adventné popoludnie pre deti 
a štedrovečernú nádielku. Učitelia besiedky pripravili s deťmi 
menší program na Služby Božie na Veľkonočnú nedeľu, 
Svätodušnú nedeľu a veľký program na Štedrý večer. 
 
Stretnutia dorastu. Po celý školský rok sa stretal dorast, čo je 
spoločenstvo určené pre prvákov a druhákov konfirmandov a 
pokonfirmačnú mládež, teda pre mládež od 13 do 16 rokov. 
Skupinku dorastu vedú mládežníci Zuzka Hrubá, Pavol Švec 
a Tomáš Berecz, podporujú ich kapláni. 
Stretnutia bývali v piatok, vsunuté medzi dve konfirmačné 
vyučovania (začiatok druhého z nich sa posunul z 16.00 na 16.30 
hod.) Takto môžu na doraste zostať i prváci konfirmandi 
a druhákom sa hneď po doraste začína vyučovanie. Účasť býva 8 – 
10 dorastencov, hlavne druhákov konfirmandov. 
Takto situované stretnutia dorastu sa nám zdali ako najlepšia 
možnosť ako vyriešiť starý problém, že konfirmandi si veľmi 
ťažko zvykali chodiť v piatok na mládež. Naviac spoločenstvo 
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dorastu je im vekovo bližšie, ako spoločenstvo mládeže 
a vytvorí prirodzený prechod do mládeže. Realita je zatiaľ taká, 
že dorastenci po ukončení konfirmačnej dochádzky už neprídu 
špeciálne iba na dorast a nieto ešte na mládež. Vôbec to ale 
neznamená, že tento plán nebol dobrý. Stále zostáva úžasné, že 
dorastencov máme v takomto iba im venovanom spoločenstve a 
že im ich rovesníci môžu svedčiť o viere v Ježiša Krista a 
budovať priateľské vzťahy. Ovocie sa možno dostaví až neskôr. 
Pre dorastencov seniorátu a tak i našich, bol pripravený 2.ročník 
seniorálneho stretnutia dorastu, ktorý bol v septembri v 
Pohronskom Ruskove, žiaľ s minimálnou účasťou našich 
dorastencov (na stretnutí hrala naša mládežnícka hudobná 
skupina). Seniorát chce hľadať pre budúcnosť lepší termín, 
začiatok septembra nie je asi najvhodnejší. 
 
Spoločenstvo evanjelickej mládeže Stretnutia mládeže sa konajú 
každý piatok o 17.00 hod. I v čase prázdnin sa mládež dokázala 
neformálne zísť na kamarátskom základe a mať svoj voľný 
program. Zodpovednosť za vedenie mládeže mali spoločne 
ses.Miriam Líšková, predsedníčka SEM a kaplán Peter 
Dragijský (do júla 2007) a kaplánka Daniela Havirová (od 
sept.2007). Návštevnosť sa pohybuje v rozmedzí 15 – max.20, v 
porovnaní s r.2005 a 2006 mierne poklesla, i vďaka tomu, že 
mnohí tradiční mládežníci majú už vážnejšie pracovné a študijné 
povinnosti, no i vďaka tomu, že niektorí už proste prestali 
chodiť.  
Pripravili sme 2-je Služby Božie s piesňami mládeže 
v tradičných termínoch (2.po Veľkej noci a 2.adventná), 
s jednoduchým spoločným obedom a spoločne stráveným 
popoludním, aby aj tí, ktorí mávajú v piatok večer záväzný 
program, mohli sa zúčastniť stretnutia mládeže v takomto 
netradičnom čase. Realita je ale taká, že napokon prídu väčšinou 
tí istí mládežníci, ako v piatok. V apríli sme uvítali 18, 
v decembri 17 mládežníkov.  
Na Veľký Piatok sme si tradične premietali film s kresťanskou 
tématikou, v nedeľu po Veľkej noci bol koncert mládežníckeho 
súboru Ten Sing z Nórska. Boli sme spoločne na seniorálnom 
stretnutí mládeže v Komárne. Pripravili sme letný tábor pre 
mládež na Opalisku ( 24 osôb), spoločné prenocovanie 
v spacákoch na farskom dvore („Kostolpárty“). Mládež spolu 
strávila Silvester. Br.kaplán Dragijský viedol ešte menšiu 
modlitebnú skupinku mládeže. 
V rámci mládeže fungujú dve hudobné skupiny, jedna z nich je 
schopná doprevádzať mládežnícky spev (sen.dorast Želiezovce, 
v Komárne pre nemoc nehrali). 
 
Stretnutia vysokoškolskej mládeže. Bývajú každý utorok o 19.00 
hod. okrem letných prázdnin. Účasť býva podľa obdobia 
školského roku, od 10 do 20 osôb, prichádzajú hlavne študenti 
univerzít a staršia pracujúca mládež. Vedie ses.Eva Eľková.  
 
Večery s Bibliou. Teda praktické biblické štúdium, bolo 19 krát 
(-2). Návštevnosť je asi 7 – max.10 ľudí. Potešila by nás 
návštevnosť vyššia, chápeme, že ťažko nájsť taký čas v týždni, 
ktorý by vyhovoval viacerým. Viedli sme diskusiu o tom, či 
z hľadiska dosiahnutia vyššej návštevnosti nepresunúť Večer 
s Bibliou z nedeľného na pondelkový podvečer. Zatiaľ sme však 
ponechali pôvodný termín. V r.2007 sme dobrali knihu Skutky 
apoštolov a začali sme nový seriál – preberanie veľkých 
biblických tém a pojmov. 
 
Spoločenstvo evanjelických žien. Schádzalo sa raz do mesiaca 
okrem letných prázdnin, teda dovedna 10 krát. Priemerná účasť 
býva okolo 18 sestier. Na stretnutiach preberali duchovné témy 
podľa plánu Modlitebného spoločenstva (pripravila 
ses.R.Kuťková), prípadne témy z publikácie Pavla Kulačíka 
"Hlas dobrého Pastiera". Na návrh sestier začali s cyklom 
prednášok na tému "Moje rodné miesto, môj rodný kraj". Keďže 
pochádzajú z rozličných oblastí Slovenska, je zaujímavé poznať 

cirkevné zbory v nich v minulosti a dnes. Ses.Zuzana Máhriková 
vždy zaujme pútavou prednáškou zo života osobností našej 
evanj.cirkvi, spisovateľov, ale i analýzami aktuálneho diania v 
našej spoločnosti, ktoré má vplyv na duchovno-mravný život na 
Slovensku. Autobusový zájazd sestier sa zúčastnil na seniorálnom 
stretnutí SEŽ v Pukanci (17.6.). Tradičný jesenný zájazd SEŽ sa 
uskutočnil 13.-14.10., smeroval do Gemerského seniorátu (gotické 
kostoly v Štítniku, Ochtinej, Koceľovciach, Ratkovej a Rybníku, 
tolerančné kostoly v Betliari, Revúcej, Rákoši, Prvé slovenské 
evanjelické gymnázium v Revúcej, Služby Božie v Revúcej). 
Sestry s láskou a ochotne poslúžia pri všetkých podujatiach 
zborových i seniorálnych. (Správu pripravila G.Rožková, 
predsedníčka SEŽ Nitra) 
 
Stretnutia manželských párov. V r.2007 sa uskutočnilo jedno 
stretnutie manželských párov (rod.Eľková). Zúčastnili sa ho 4 
páry. Stretnutia majú svoj biblický a modlitebný obsah a tiež 
vyslovene oddychový, spoločenský. Stretnutia trpeli na množstvo 
záväzných akcií v nedeľu poobede a tiež na vyťaženosť zborového 
farára. Lepšie by mohli napredovať, ak by prípravu stretnutí 
prebrali iba samotné páry.  
 
Večer s hosťom sa v r.2007 nekonal. 
 
Krúžok mladých žien. Stretá sa okrem letných prázdnin raz do 
týždňa. Je to neformálne, modlitebne zamerané spoločenstvo 
mladých žien. 
Nitriansky evanjelický spevokol. Rok 2007 bol pre spevokol 
významný a úspešný. 17.3. dokončil nahrávanie hudobného nosiča 
(CD s 18 piesňami) a slávnostným koncertom v októbri oslávil 
10.výročie novodobej existencie. NES má za sebou bohatú činnosť 
a reprezentuje náš cirkevný zbor všade tam, kde je to potrebné. 
NES mal v r.2007 32 členov. Vystúpil 5 krát na našich Službách 
Božích, ďalej na literárnom večeri s básnikom Danielom Šovcom 
(kostol, 21.3.), na prehliadke spevokolov DNS v Bátovciach (6.5.), 
dva koncerty mal na zájazde v Bystřici na Sliezsku (23.-24.9.), na 
literárnom večeri s poetkou Drahomírou Pechočiakovou (Dom 
Matice Slovenskej, 16.10.), na festivale Zbory mestu (kostol, 
24.10.), na benefičnom koncerte Zväzu zdravotne postihnutých 
(kostol, 5.12.), a poslúžil na 4 pohreboch domácich cirkevníkov. 
CD spevokolu slávnostne uviedol br.biskup ZD Milan Krivda 
počas slávnosti pamiatky posvätenia chrámu (Svätodušná nedeľa, 
27.5.) Predovšetkým však NES usporiadal jubilejný koncert 19.10. 
pri 10.výročí novodobej existencie za účasti mnohých cirkevníkov, 
ekumenických a inospevokolových priateľov a hostí a všetkých 
prítomných pozval k prestretým stolom. Reportáž z jubilea uviedla 
i miestna televízia Centrál. Spevokol nacvičuje okrem letných 
prázdnin 1 krát týždenne, podľa potreby i viackrát, diriguje ho 
Katina Kűhnová, korepetítorom je Dušan Kovarčík. (správu 
pripravila Katina Kűhnová) 
 
Mimoriadne nedeľné podujatia 
Počas roku sme okrem času letných prázdnin a veľkonočnej nedele 
mali dve voľné nedeľné poobedia: 4.11. - Pamiatka zosnulých a 
30.12. - dohodnutá voľná nedeľa "medzi sviatkami".  
V nedeľné poobedia, keď sa nekonal náš pravidelný poobedný 
program (predovšetkým Večer s Bibliou), sa konali nasledovné 
podujatia: 15.4. - koncert Ten Sing, 22.4. - mládežnícke poobedie, 
29.4. - evanjelizácia JesusHouse, 6.5. - sen.festival spevokolov, 
27.5. - grilpárty s hosťami z Oberlenningenu, 3.6. - Sl.Božie pre 
najstarších, 10.6. - hostia zo Sázavy, 17.6. - sen.stretnutie SEŽ, 
24.6. - grilpárty s hosťami z Naperville, 14.10. - výlet SEŽ, 30.9. - 
Tekviciáda, 21.10. - Šarkaniáda, 28.10. - Reformačný večer, 2.12. - 
Sl.Božie pre najstarších, 16.12. - mládežnícke poobedie, 23.12. - 
ozdobovanie vianočného stromčeka.  
 
8. Výučba náboženstva v školách 
Treba si vážiť deti, ktoré v podmienkach menšiny a tiež 
komplikovaných podmienkach mesta chodia na náboženstvo v 



Výročná správa farára za r.2007, Cirkevný zbor ECAV Nitra 

škole, často dochádzajú do vzdialených škôl, tiež rodičov 
a starých rodičov, ktorí menšie deti vodia a čakajú. Učíme na 
školách: Benkova, Cabajská, Kniežaťa Pribinu, Topoľová, 
Beethovenova, kam prichádzajú i deti z okolitých škôl. 
Na náboženstvo v školskom roku 2006 / 2007 sa prihlásilo 48 
žiakov (-8) v 5 oddeleniach. 
Na náboženstvo v školskom roku 2007 / 2008 sa prihlásilo 41 
žiakov (-7) v 5 oddeleniach. 
Počet žiakov prihlásených na náboženstvo v škole má žiaľ 
neustále klesajúcu tendenciu. Je to zapríčinené i nízkym počtom 
detí všeobecne, i konkurenciou rozličných krúžkov doučovaní a 
tiež faktom, že ako menšina môžme učiť náboženstvo iba 
poobede, čo mnohým nevyhovuje. 
 
Na gymnáziách (Golianovo a Párovské) v školskom roku 2006 / 
2007 sa prihlásilo 15 študentov. Učil br.kaplán. 4 študenti boli 
evanjelici z Nových Sadov, našich vlastných bolo teda 11. 
V šk.roku 2007 / 2008 sa prihlásilo 14 študentov: 6 našich 
evanjelikov, 1 evanjelička z Nových Sadov a 7 z iných cirkví. 
Učí ses.kaplánka. 
Na gymnáziách sa vyučuje nultá hodina. Je to tradícia, ale 
čiastočne aj nevyhnutnosť, pretože hľadať voľný termín, vhodný 
pre všetkých poobede, je nemožné. Uznanie patrí všetkým 
gymnazistom, ktorí skoro ráno vstávajú, aby boli na 
náboženstve. 
 
Vyučovanie ev.náboženstva na zákl.školách 
 
v šk.roku 2006 / 2007 
48 žiakov, ch.20, d.28  
(5 oddelení) 
 
v šk.roku 2007 / 2008 
41 žiakov, ch.16, d.25 
(5 oddelení) 
 
Vyučovanie ev.náboženstva na gymnáziách 
 
v šk.roku 2006 / 2007 
Golianovo gymnázium: Párovské gymnázium: 
6 štud. (-1), ch.4, d.2 9 štud. (+3), ch.3, d.6 
 
v šk.roku 2007 / 2008  
Golianovo gymnázium: Párovské gymnázium: 
4 štud. (-2), ch.1, d.3 10 štud. (+1), ch.1, d.9 
 
9. Spravovanie cirkevného zboru 
Konal sa jeden výročný konvent za r.2006.  
Zborové presbyterstvo sa zišlo na riadnych a mimoriadnych 
zasadnutiach 14 krát. Má 28 členov, sú nimi: Ján Beňo, Danica 
Bobčeková, Milan Grísa, Milan Halák, Elena Haláková, 
Vladislav Horvát, Ján Huba, Katina Kühnová, Radmila 
Kuťková, Viera Lisá, Pavol Líška, Elena Líšková, Silvia 
Mandová, Miroslav Marták, Anna Maričová, Tibor Mesároš, 
Milan Mikuš, Alena Panisová, Pravoslav Prablesk, Slavomír 
Revay ml., Slavomír Revay st., Gizela Rožková, Mária 
Števková, Soňa Štubňová, Zuzana Švecová, Milan Zmeko a 
zborové predsedníctvo (Ivan Eľko a Vlastimil Synak). Všetci 
vykonávali svoj mandát, neboli vykonané žiadne doplňovacie 
voľby, zborové presbyterstvo je funkčné a riadne vykonáva 
svoju činnosť. Vzácne je, že členovia presbyterstva pravidelne 
navštevujú Služby Božie, čo nie je v ECAV samozrejmosťou. 
Hospodársky výbor presbyterstva vedie kurátor br.Pavel Líška. 
Zasadol dvakrát, jeho inventarizačná komisia na začiatku roku 
vykonala fyzické inventúry v predajni kníh a majetku 
cirkevného zboru. 
Revízna komisia hosp.výboru vykonáva štvrťročnú kontrolu 
stavu pokladne a polročnú revíziu účtovníctva. Vedie ju 

ses.Radmila Kuťková, členovia sú Božena Slamečková, Štefan 
Páleník a Mária Lukačková. 
Každú nedeľu počítajú na farskom úrade vybranú oferu 
pokladníčka, kurátor, ďalší člen presbyterstva a prípadne i ďalší 
dobrovoľníci. 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. Účtovníčka zároveň vedie 
knihu milodarov, kde sú uvedené všetky milodary (v hotovosti či 
na účet), prijaté od r.1994. Kniha milodarov je na požiadanie k 
nahliadnutiu. 
Vnútromisijný výbor v r.2007 minulom roku oficiálne nezasadol. 
Podujatia pripravovali jednotliví zodpovední na základe zabehnutej 
spolupráce. 
Hostiteľský výbor pod vedením ses.Eleny Líškovej v spolupráci so 
Spoločenstvom evanjelických žien a ďalšími dobrovoľníkmi, 
privítal a pohostil množstvo návštev, pracovných jednaní 
a zborových i mimozborových podujatí. 
Redakčná rada časopisu Otvorená náruč pripravila 1 dvojčíslo 
zborového časopisu Otvorená náruč. Graficky ho pripravil 
br.Ľuboš Vontorčík. Vydanie ďalších čísiel sa neuskutočnilo pre 
pracovnú zanepráznenosť farára. Dúfame, že r.2008 bude rokom 
pravidelného vychádzania Otvorenej náruče. 
Cirkevný zbor mal do konca 31.7. seniorálneho kaplána Petra 
Dragijského. Od 15.8. bola menovaná do Nitry za seniorálnu 
kaplánku Daniela Poláková, po vydaji dňa 27.10. 2007 Havirová. 
Cirkevný zbor mal v r.2007 dvoch študentov teológie: ses.Barbora 
Čukanová bola ordinovaná a dňa 26.8. vykonala v Nitre prvé 
Služby Božie po ordinácií (primície), br.Ľuboš Vontorčík skončil 
1. a začal 2.roč. EBF UK v Bratislave. (Títo tiež uzavreli 
manželstvo, dňa 10.11. 2007 v Modre.) 
Ďalej sú obsadené tieto funkcie: 
Účtovníčkou je ses.Danica Bobčeková, pokladníčkou ses.Elena 
Haláková, milodary a cirkevný príspevok od členov zboru 
vyberajú Pavel Líška, Margaréta Čerňáková, Mária Števková 
a Radmila Kuťková. 
Evidenciu cirkevníkov vedie Mária Števková. 
Kostol upratovala rodina Horvátová do 31.10. 2007. Cirkevný zbor 
im úprimne ďakuje za ich vernú službu. Od 1.11.2007 túto službu 
prevzala ses.Miroslava Šubová. 
Kostolníčkou je ses.Zuzana Dobiášová. 
Organistami boli Juraj Štefánik ml. a Dušan Kovarčík. Br.Juraj 
Štefánik po neustálom zhoršovaní zdravotného stavu a 
dvojtýždňovej hospitalizácii zomrel vo veku nedožitých 62 rokov a 
na poslednej ceste v časnosti sme sa s ním rozlúčili dňa 14.11. 
2007. Zborovým kantorom bol 27 rokov. Ďakujeme Pánovi za jeho 
službu medzi nami. 
Zo zasadnutí konventov a presbyterstiev vyhotovujú zápisnice 
ses.Zuzana Švecová a Mária Števková. 
Všetky dôležité udalosti a cestu nášho cirkevného zboru dejinami 
zaznamenáva do kroniky ses.Zuzana Máhriková. 
Predajňu literatúry vedú ses.Elena Adámiová a Milota Arbetová. 
Na pohreby s farárom chodili ses.Gizela Rožková a Eva Ruthová, 
svadby s farárom vybavovali br.Dušan Kovarčík alebo Juraj 
Štefánik ml. a ses.Eva Ruthová. 
O zvukovú aparatúru v kostole a počítač sa staral br.Pravoslav 
Prablesk.  
Drobné opravy a údržbu zariadení vykonávali Ján Beňo a Milan 
Grísa. 
O prevádzku garsónky pri kaplánskom byte, v ktorej cirkevný zbor 
za poplatok príležitostne ubytováva žiadateľov o nocľah z ECAV, 
sa stará ses.Anna Maričová. 
Náš cirkevný zbor každodenne stojí na dobrovoľnej službe 
mnohých ochotných ľudí, ktorú vidí a cení samotný náš Boh. 
 
Na pôde cirkevného zboru bolo z podnetu zborového presbyterstva 
v r.2006 založené Občianske združenie Pavla Valáška so sídlom 
v Nitre, Sládkovičova 12. Na prvom zasadnutí Občianskeho 
združenia dňa 21.10.2007 boli zaevidovaní riadni členovia a 
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zvolený riadiaci a dozorný orgán. Členstvo je umožnené i 
ďalším, ktorí prejavia záujem. 19.11. 2007 bolo Občianske 
združenie zaregistrované ako poberateľ 2% z daní. Dúfame, že 
prostriedky, ktoré bude môcť už v r.2008 Obč.združenie prijať, 
budú môcť byť výbornou pomocou nášmu zboru pri 
organizovaní podujatí s deťmi, mládežou, ženami, spevokolom 
atď. 
 
10. Udalosti a podujatia v r.2007 
Zoznam všetkých významných udalostí a podujatí r.2007 bude 
zverejnený na oznamovej nástenke pri vstupe do kostola 
i v najbližšom čísle časopisu Otvorená náruč. 
 
11. Pastorálna činnosť 
Popredu vyžiadané a úradne evidované duchovné pastorálne 
rozhovory na farskom úrade: 7.  
Prípravné pastorálne rozhovory s rodičmi pred krstom a so 
snúbencami pred sobášom: 30 
Pred každým pohrebom sa farár stretne so zarmútenou rodinou, 
čo prináša tiež príležitosť pastorálneho rozhovoru. 
Samozrejme na farskom úrade sa denne udeje veľké množstvo 
ďalších predom ohlásených alebo i neohlásených stretnutí s 
cirkevníkmi, úradnými cirkevnými i necirkevnými stránkami, či 
návštevníkmi kostola, či odohrá sa množstvo telefonátov s na 
domácnosť odkázanými cirkevníkmi. 
 
Návštevy farára: 
Návšteva v domácnosti: 5 (-6) návštev.  
Návšteva nemocného v nemocnici (bez Večere Pánovej): 3 
návštevy (tak isto) 
Prisluhovanie Večere Pánovej jednotlivcom domácnosti, 
v nemocnici, v domove dôchodcov: 8 osôb (tak isto). 
Farár bol pozvaný dvakrát na svadobnú hostinu a trikrát na 
oslavu životného jubilea. 
Kaplán Peter Dragijský vykonal 1 návštevu v domove 
dôchodcov, prislúžil 1 krát Večeru Pánovu v nemocnici. Kapláni 
boli niekoľkokrát pozvaní do rodín na nedeľný obed. Ďakujeme 
tým rodinám, ktoré i takto prejavili úctu k ich práci. 
 
12. Mimozborová činnosť predstaviteľov zboru 
Zborový farár Ivan Eľko je členom seniorálneho, dištriktuálneho 
presbyterstva a synody z úradu ako senior. Naďalej je členom 
redakcie časopisu Cirkevné listy.  
Farár v r.2007 štyrikrát poskytol rozhovor pre Rádio Lumen, pre 
reláciu STV Orientácie, pripravil veľkopiatočné pásmo pre 
Slovenský rozhlas, vystúpil v diskusnom programe Rádia Max, 
spolupracoval na výrobe DVD o liturgiách štyroch veľkých 
cirkví na Slovensku.  
Zborový dozorca Vlastimil Synak je z úradu ako seniorálny 
dozorca DNS členom seniorálneho, dištriktuálneho presbyterstva 
a členom synody. 
Člen cirkevného zboru Pavol Stehlo je členom seniorálneho, 
dištriktuálneho, generálneho presbyterstva a synody a Štefan 
Páleník je členom Revíznej komisie Evanjelickej diakonie. 
 
13. Tlač 
Cirkevný zbor odoberá 15 ks časopisu Evanjelický posol spod 
Tatier (ďalších 22 osôb odoberá EPST domov), 10 ks 
Cirkevných listov, 5 ks Cestou svetla, 5 ks Dúhy a pripravuje 
vlastný dvojmesačník Otvorená náruč v náklade 200 ks. 
Predaj literatúry a časopisov: 
Hodnota kníh z r.2006 – 9.144,- 
Nákup kníh v r.2007 – 45.495,- 
Spolu hodnota kníh r.2007 - 54.639,- 
Hodnota časopisov nakúpených v r.2007 – 14.832,- 
 
Hodnota kníh predaných v r.2007 – 32.238,-  
Hodnota kníh na sklade ku 31.12.2007 – 22.401,- 
Prenesená pôžička na r.2008 – 10.000,- 

Predplatený Ev.posol I.polrok 2008 – 5.086,- 
Neuhradené faktúr za knihy v r.2007 - 6.721,- 
Tržba za predaj kníh a časopisov v r.2007 – 48.630,- 
 
Inventúra bola vykonaná dňa 28.12. 2007. Neboli zistené rozdiely 
vo vedení evidencie a predaja kníh a časopisov (správu pripravil 
Pavel Líška, kurátor). 
 
14.Zborový archív 
Všetky knižné zväzky sú utriedené podľa druhov a opečiatkované.  
Písomnosti sú uložené podľa jednotlivých druhov. 
 
15. Štatistika 
Údaje zo zborových matrík za r.2007 a porovnanie s r.2006 
 
Pokrstení : 20 (+12), chl.11 (+10), diev.7 (+3), dosp.2 (-1)  
Konfirmovaní : 6 (-1), chl.5 (tak isto), diev.0 (-2), dosp.1 (+1) 
Vstup do ECAV: 1 (tak isto) 
Sobášení : 10 (+1)  
evanj.páry: žiaden (-4), zmiešané: 9 (+5), požehnanie manž.1 (tak 
isto) 
(boli sobášené ešte ďalšie 4 páry, ktorí nie sú členmi nášho zboru) 
Zosnulí : m.10 (tak isto), ž.11 (-1), dieťa 1 (-1), spolu 22 (tak isto) 
Najstarší: Ema Zelková r.Hedeckerová (89 r.), Anna Ištóková 
r.Danková (88 r.)  
Najmladší: Maximiliánko Holka (1 mesiac) , Milan Holík (55 r.) 
 
16. Hospodárenie a dobročinnosť 
Príjmy cirkevného zboru v r.2007: 
Cirkevný príspevok – 255.450,- (r.2006: 237.000,-) 
Milodary – 453.683,- (r.2006: 187.260,-) 
Ofery – 192.696,50 (r.2006: 166.976,-) 
Mesačná zbierka na vnútornú misiu cez trvalé príkazy – 28.100,- 
(r.2006: 18.200,-) 
 
Nájomné za kostol – 13.976,-  (r.2006: 100.123,-)  
Úroky – 7.745,80  (r.2006: 20.313,80) 
Dary pre deti a mládež – 27.815,50  (r.2006: 15.417,-) 
Tržba za CD – 20.720,- 
Vrátená časť za mobil, inkaso a pod. – 44.239,-  (r.2006: 17.016,-) 
Dotácia Mesta na organ – 400.000,-  (r.2006: 1.000.000,-) 
 
Príjmy celkom : 1.444.425,80  (r.2006: 1.762.305,80 ).  
Zostatok z r.2006 : 1.366.133,80 
Spolu: 2.810.559,60  (r.2006: 3.276.520,90) 
 
Výdavky cirkevného zboru v r.2007 
Elektrina – 82.139,- (r.2006: 71.559,-)  
Plyn (kostol, úrad, 2 byty) – 154.139,- (r.2006: 193.404,-) 
Voda – 33.027,- (r.2006: 37.107,50) 
Smeti – 27.572,- (r.2006: 11.586,-) 
Konces.poplatok – 1.260,- 
Spolu energie : 298.137,- (r.2006: 377.176,50) 
 
Telefón, internet, mobil – 54.322,40 (r.2006: 53.483,30) (časť sa 
vracia) 
Knihy a časopisy, čistiace potreby, kvety, kopírovanie, toner, 
kanc.materiál, atď... – 61.000,- (r.2006: 119.726,-) 
Poštovné – 1.786,- (r.2006: 2.914,-) 
Cestovné – 26.940,50 (r.2006: 15.548,50) 
Opravy a údržba – 89.320,- (r.2006: 24.754,50)  
Pohostenie a dary – 61.362,50 (r.2006: 61.275,50) 
Poistenie, poplatky a dane – 61.428,50 (r.2006: 63.605,-) 
Bankové poplatky – 10.457,70 (r.2006: 9.069,80) 
Náklady na deti a mládež – 7.325,50 (r.2006: 22.417,50) 
Náklady na vydanie CD – 50.646,- 
Iné výdavky – 48.541,- (r.2006: 43.946,-) 
 
Spolu réžia : 514.006,10 (r.2006: 416.740,-) 
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Odoslané na mimozborové ciele v ECAV – 16.500,- (r.2006: 
17.113,50) 
Odvody na vyššie organizačné jednotky ECAV – 16.472,- 
(r.2006: 31.590.-) 
Nákup inventáru – 9.619,- (r.2006: 24.997,-) 
Záloha na organ – 1.018.995,- (r.2006: 1.042.770,-) 
 
Spolu: 1.061.586,- (r.2006: 1.116.470,50) 
 
Výdavky celkom : 1.832.853,10 (r.2006: 1.910.387,10) 
 
Stav finančných zdrojov k 31.dec. 2007 
Pokladničná hotovosť – 22.895,- 
Bežný účet v ČSOB – 954.811,50 
 
Spolu : 977.706,50 (r.2006: 1.366.133,80) 
 
Majetok cirkevného zboru k 31.dec. 2007 (uvádzaný v 
zostatkových hodnotách) 
Akcie Tranoscia a.s. – 1 akcia (5.000,- Sk) 
Akcie Oikokredit – 2 akcie (400,- USD) 
(Cirkevný zbor vlastní ešte cielene darované prostriedky na 
zakúpenie ďalších 2 akcii Oikokredit) 
Inventár v kostole – 1.666.989,20 
Inventár na farskom úrade – 109.679,- 
Inventár v byte farára – 96.988,40 
Inventár v byte kaplána – 48.609,10 
Inventár garzónka – 24.409,- 
Inventár v cirkevnej kuchynke – 63.818,- 
Spolu : 2.015.492,70 
 
Služobné auto – 97.798,- 
Hodnota kostola – 42.912.511,- 
Hodnota pozemku pod kostolom – 1.551.250,- 
Spolu kostol, pozemok, inventár – 46.577.051,40 
 
Cirkevný zbor nemal k 31.12. 2007 žiadne záväzky. Pohľadávka 
voči Dunajsko-nitr.seniorátu vo výške 19.000,- Sk bola uhradená 
6.2. 2008. 
Cirkevný zbor vlastní pozemky: v k.ú.Zobor prac.č.4767/6 
o výmere 0,3334 ha, v k.ú.Kolíňany par.č.1889/4 a 1889/5 
o výmere 1,3548 ha, v k.ú Čakajovce viac malých parciel o 
celkovej výmere 2,4862 ha (nájomné vyplatené zač.r.2007). 
Cirkevný zbor v r.2007 z väčších majetkových položiek 
nadobudol nábytok do kaplánskeho bytu a ďalší riad do 
cirkevnej kuchyne. 
 
Cirkevný zbor si riadne plnil svoje odvody vyšším cirkevným 
organizačným jednotkám: voči seniorátu (sen.príspevok, 
sen.podporoveň, sen.ofera) a dištriktu (dištriktuálny príspevok).  
V dobročinných oferách sme vybrali: pri Týždni modlitieb za 
jednotu kresťanov na Detský domov na Chrenovej 4.230,- Sk (z 
oboch večerov), z účtu sme poslali seniorálnu oferu na pomoc 
CZ Bohunice pri generálnej oprave kostola 4.000,- Sk, pre 
Dištriktuálnu podporoveň 4.000,- a pre Generálnu podporoveň 
4.000,- Sk.  
Detské šatstvo a sladkosti sme zaniesli do azylového domu pre 
týrané matky s deťmi v Štitároch a v Hrnčiarovciach. 
Cirkevný zbor zdarma poskytol kostol na jeden benefičný 
koncert, výťažok z ktorého bol určený na Zväz zdravotne 
postihnutých Nitrianskeho kraja (spevokol i jednotlivci sa 
podieľali aj na duchovno-umeleckom programe). 
 
Pán nech 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! 
 

 
17. Pohľad viery dopredu na r.2008 
Našou hlavnou misijnou akciou v r.2008 by mala byť evanjelizácia 
nemeckého kazateľa Ulricha Parzanyho, známeho zo satelitných 
evanjelizácii ProChrist a JesusHouse. Uskutoční sa v našom 
kostole v dňoch 27. a 28.1. 2008 (tri vystúpenia). Chceme sa 
pripraviť tak, aby evanjelizácia mala čo najširšiu odozvu v našich 
radoch i na území mesta. 
Chceme intenzívne pokračovať v našej finančnej zbierke a snažiť 
sa i o získanie pomoci iných pre zdarné dokončenie diela zriadenia 
organu v našom kostole. Slávnosť posvätenia nového nástroja 
pripravujeme na 7.12. 2008 a dúfame, že to bude pekná príležitosť 
spoločného stretnutia nás domácich viery s našimi priateľmi zo 
zahraničia, s ľuďmi, ktorí nám dosiaľ pomáhali a že toto dielo 
bude pre nás znamenať povzbudenie vo viere a vo vzájomnom 
spoločenstve. 
Chceme uskutočniť všetky naše vlastné a rokmi zabehnuté 
vnútromisijné podujatia. Chceme hostiť tiež jedno veľké seniorálne 
podujatie – festival spevokolov DNS v nedeľu Cantate (20.4. 
2008). Chceme sa zúčastniť najväčšej celocirkevnej udalosti v 
ECAV v r.2008 – Stretnutia kresťanov šiestich národov v 
Bratislave (27.-29.6. 2008, Bratislava a blízke okolie). Náš 
spevokol má poslúžiť spevom na Sl.Božích v Senci a v Modre, 
farár má kázať a liturgovať. 
Chceme, aby začalo medzi nami efektívne slúžiť Občianske 
združenie Pavla Valáška a aby si svojou činnosťou získalo priazeň 
čo najširšieho počtu ľudí. 
Predovšetkým však chceme tie jednoduché ale nenahraditeľné 
veci, na ktorých vždy stála pravá cirkev: byť spolu okolo Slova 
Božieho a v ňom obsiahnutej radostnej zvesti o záchrane a novom 
živote v Ježišovi Kristovi, nechať aby Duch Svätý cez Slovo 
budoval našu osobnú vieru, podrobovať sa láske Božej a v nej 
budovať naše vzájomné spoločenstvo a vydávať svedectvo o 
Ježišovi Kristovi tomuto svetu svojim slovom, kresťanským 
životom, alebo pomáhajúcim činom. Chceme to konať nie 
„niekedy v budúcom roku“, ale „dnes“, pokým sa v našom živote 
ešte hovorí „dnes“. Tak nám Pán Boh pomáhaj a požehnaj nám! 
 
vypracoval : Ivan Eľko, zborový farár 
 
 
 


