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Výročná správa farára za rok 2008
o živote Cirkevného zboru ECAV na Slovensku v Nitre.
Výročný konvent, Nitra, 15.2. 2009.
1. Kázňový úvod
Pán Ježiš hovorí: „ Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si
vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie
a vaše ovocie aby zostávalo.“
(Ján 15, 16 a.)
15.kapitola Evanjelia podľa Jána sa začína silným obrazným
výrokom Pána Ježiša o viniči a ratolesti, ktorý akoby
podčiarkoval slobodu človeka a jeho možnosť rozhodnúť sa
pripojiť sa vierou k Ježišovi tak, ako je ratolesť viniča pripojená
ku kmeňu viniča.
Dôsledkom tohto slobodného pripojenia sa k Ježišovi sú
potom: bohaté ovocie kresťanského života (4.-5.v.), modlitby,
vyslovované v istote Božieho vypočutia (7.v.), naplnenie
Ježišovou láskou (9.-10.v.), radosť (11.v.), schopnosť sa
obetovať (12.-13.v.), priateľstvo s Ježišom (14.-15.v.).
Po tomto úvode, ktorý skutočne vyznieva ako výzva
k slobodnému človeku, aby sa rozhodol jednoznačne pripojiť
k Ježišovi a stal sa životaschopnou ratolesťou na viniči, zaznie
Ježišovo slovo o tom, že napokon nie Jeho si volia jeho učeníci,
ale On si volí ich a On ich posiela do sveta niesť ovocie.
Neprotirečí si úvod a záver tejto kapitoly? Sme slobodní
a volíme si sami život pripojený na Krista, alebo naše vlastné
rozhodnutia sú bezpredmetné, lebo všetko, čo sa v našom
duchovnom živote deje, je už predom dané nejako „zhora“?
Nazdávam sa, že Pán Ježiš povedal tento silný výrok vyznievajúci ako popretie slobodnej vôle človeka - preto, aby
popísal tajomstvo cirkvi.
1. Napriek tomu, že cirkev sa môže ľuďom v tomto svete javiť
ako jedna organizácia vedľa iných organizácii, bude tu veľký
rozdiel. Cirkev vždy bude účinkovať vo vnútri sveta, ale nikdy
nebude vnútrosvetskou organizáciou, podmienenou mocou,
vôľou, predstavami a zákonmi ľudí. Cirkev bude vždy
výsostným Ježišovým vlastníctvom, nad ktorým On má
zvrchovanú moc a mocou Ducha Svätého môže presadzovať
v nej svoju vôľu a nie želania ľudí. Môže udrieť a nečakane
raniť cirkev pyšnú a sebavedomú. Môže sa skloniť a nečakane
pozdvihnúť cirkev živoriacu. Toľkokrát to ukázal pred očami
sveta! Ukázal, že cirkev je Jeho a On napriek slobode ľudí, moci
inštitúcii, či nepriazni podmienok, dokáže v nej presadzovať
svoju vôľu.
Stojíme v bázni nad touto skutočnosťou. V r.1998, práve pred
desiatimi rokmi, Pán dokázal svoju moc tak, že nečakane
uviedol do pohybu zastavujúcu sa stavbu nášho kostola a cez
Gene Ryana, priateľov z Our Saviourś z Naperville a ich
bezhranične štedrú zbierku, vypôsobil zázrak dokončenia
kostola.
Rok 2008 nás učil znova a znova očakávať na Pána v čase
dokončovania stavby kostola – zriaďovania chrámového organu.
Keď sme počuli hrať jeho prvé tóny, bolo to svedectvo o moci
nášho Pána a povzbudenie v nádeji, že aj toto dielo budeme
môcť dobre zavŕšiť.
Učme sa byť aj dnes, stále, v rozličných skúsenostiach
bežných dní, očakávajúci na Pána cirkvi, ktorý povedal, že je to
On, ktorý si volí svojich a formuje z nich cirkev.
2. Pred všetkým, čo sa ľuďom v cirkvi podarí vybudovať,
vypôsobiť, držať pri živote, nestojí ako prvé ich nadšenie,
vlastná mobilizácia a odhodlanie, ale Ježišovo milostivé
otvorenie dverí: zmocnenie a požehnanie pre Jeho cirkev. On je
zdroj života cirkvi a miazga pre jednotlivé ratolesti..
Ak vidíme v cirkvi ľudí dobrovoľne slúžiacich, snažiacich sa,
obetujúcich sa, starostlivých, Ježiš nás učí hľadieť na nich nie
ako na osoby, ktoré sa rozhodli, že najlepším životným hobby
pre nich bude svoju energiu investovať do aktivít v cirkvi, ale
ako na osoby, s ktorými začala jednať milosť nášho Pána Ježiša
Krista a ona ich priviedla k prinášaniu ovocia.

Predposledná vďačnosť musí patriť ľuďom. Aj v našom
spoločenstve žijú a slúžia mnohí takí, ktorí sú skutočnými
hrdinami a celebritami: na poli snahy o kresťanský život bez
kompromisov, na poli obetavosti a služby, starci spätí
neoddeliteľne s osudom nášho cirkevného zboru, mládež
odhodlaná očakávať prebudenie, tichí modlitebníci alebo hrmiaci
organizátori, štedrí darcovia či sestry znova a znova pečúce
pochúťky na cirkevnú slávnosť. Mojimi ústami im každú nedeľu
celé naše spoločenstvo úprimne ďakuje za ich nadšené dielo.
Ale tá posledná mysliteľná vďačnosť patrí iba Pánovi, za Jeho
tajomné a predivné dielo, vykonané práve v týchto osobách,
v celom spoločenstve cirkvi. Sme slobodní a rozhodli sme sa
pripojiť k Ježišovi ako ratolesti k viniču a prinášať ovocie. Aký
zázrak Božej milosti a moci!
Stojíme v chvále nad touto skutočnosťou. V každom dobrom
čine a diele minulého roku chceme vidieť a chváliť nášho Pána
Ježiša ktorý povedal, že koniec všetkých koncov je to On, ktorý si
volí nás a vysiela nás prinášať ovocie.
Nestojíme urazení a strápnený Ježišovými slovami o tom, že nie
my si volíme Jeho, ale On nás, akoby sme boli nejakí nesvojprávni.
Chápeme veľké tajomstvo života cirkvi, ktoré sa zrkadlí aj v
udalostiach roku, ktorý sme sami prežili:
Ďakujeme, že naše spoločenstvo nie je samo svoje, nie sme
organizáciou medzi inými, ale – napriek všetkému – sme
Ježišovým, Božím vlastníctvom.
Chválime Pána za to, ako On dokáže aj slobodu nás –
hriešnikov - použiť tak, že je tu radosť a dobré ovocie, ktoré
ostáva.
2. Prvý pohľad.
Rok 2008 mal niekoľko charakteristických znakov:
1. Vo vnútromisijnej oblasti sa podarilo uskutočniť všetky obvyklé
podujatia: hlavne tri letné tábory, jesenný zájazd žien do
Myjavského seniorátu a všetky tradičné akcie s deťmi, mládežou,
spevokolom, najstaršími.
Najväčším vnútromisijným podujatím však bola evanjelizácia
známeho nemeckého kazateľa Ulricha Parzanyho, ktorý vystúpil
28.1. na hlavných Sl.Božích predovšetkým pre staršiu generáciu,
28.1. vo večernom zhromaždení pre strednú generáciu
(predprogram mala skupina z Apoštolskej cirkvi) a 29.1. vo
večernom zhromaždení pre mládež (predprogram hudobná skupina
„Spasení“ z našej mládeže). Evanjelizácia bola dobre organizačne
pripravená a mala pekný ohlas medzi poslucháčmi, ktorí
pochádzali hlavne z cirkví z Nitry, ale aj zo vzdialenejšieho okolia.
Náš cirkevný zbor bol opäť iniciátorom prípravy ekumenického
Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov a tradične hostil jedno
veľké vnútromisijné seniorálne podujatie (25.4., festival
spevokolov DNS). Po celý rok sme sa aktívne podieľali na
aktivitách ekumenického modlitebného spoločenstva v kaplnke
Sv.Medarda na Špitálskej ulici a farár dostal štyrikrát možnosť
osloviť obyvateľov mesta duchovným slovom v relácii Diagnózy
s Medardom – čo je vlastne nevídaná možnosť evanjelizačne
vystúpiť prostredníctvom civilných médii.
Zažili sme šesť zahraničných návštev z troch partnerských
cirkevných zborov: z Oberlenningenu (máj, 6 osôb a december, 8
osôb), do Sázavy (september, 9 osôb) a z Naperville (trikrát v júni,
64, 16 a 5 osôb). Pre všetkých sme pripravili pekný program a
priateľské prijatie. To isté sme my prijali v Sázave, kde sme sa po
prvýkrát stretli s novým zborovým farárom Petrom Gallusom.
2. V organizačnej oblasti Občianske združenie Pavla Valáška
(OZPV) po prvýkrát mohlo dostať 2% z daní. Predstavitelia OZPV
urobili maximum pre to, aby sa informácia o možnosti poskytnúť
2% dostala hlavne medzi členov cirkevného zboru a toto úsilie
bolo korunované pekným úspechom – poukázaním čiastky
dovedna 244.851,- Sk.
3. V hospodárskej oblasti cirkevný zbor nadobudol unikátny
chrámový nástroj, dvojmanuálový organ s pedálom, 15 registrami
a s mechanickou traktúrou od firmy Pflueger Orgelbau
z Feldkirchu v Rakúsku. Slávnostne ho posvätil biskup ZD ECAV
Milan Krivda dňa 7.12. 2008, kázala dekanka dekanátu Kirchheim
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unter Teck Renate Kath, zúčastnilo sa množstvo oficiálnych
hostí a domácich viery. Cirkevný zbor pri tejto príležitosti vydal
okrem oficiálnych plagátov a pozvánok i bulletin veľmi peknej
kvality (vydanie bolo hradené sponzorsky, milodary kupujúcich
pri nákupe bulletinu poslúžili pri financovaní organu), ktorý
dokomentuje dva roky stavby organu, jeho hudobnú propozíciu
a pozýval na tri úvodné adventné koncerty. Vďaka
zintenzívneniu zbierky
domácich viery a daru z rezervy
predsedu vlády (200 tis.) si mohol zbor splniť všetky záväzky,
ktoré mal voči dodávateľovi v r.2008. Zadovážením chrámového
nástroja sa vlastne zavŕšila výstavba nášho chrámu.
Tu treba spomenúť i veľmi radostný a povzbudzujúci údaj, že
v r.2008 výška zaplateného cirkevného príspevku členov
cirkevného zboru, výška ofier a výška milodarov, dosiahla
zhodne - pri všetkých týchto troch najzákladnejších zdrojoch
príjmu cirkevného zboru - najvyššiu úroveň za posledné roky
vôbec. Dovoľujeme si to vnímať ako prejav živej viery členov
cirkevného zboru a spolunesenia údelu cirkevného zboru. Buď
Bohu za to chvála! A všetkým odhodlaným bratom a sestrám,
ochotným podporovateľom a sebavedomým členom cirkevného
zboru vďaka!
3. Bohoslužobný život
Hlavné Služby Božie. Sú základným prejavom našej spoločne
vyznávanej viery a nášho spoločenstva cirkvi. V radové nedele
boli 49 krát, na cirkevné sviatky a slávnosti boli 15 krát.
Návštevnosť Služieb Božích sa vzhľadom na posledné roky
nezmenila, kostol býva pekne zaplnený.
V liturgii bežných nedieľ čítali starozmluvné a epištolické
texty členovia zboru.
Hlavné Služby Božie v čase neprítomnosti farára ako seniora
DNS vykonali kaplánka Daniela Havirová a kaplán Vladimír
Šoltés.
Zo zvláštnych udalostí, ktoré sa udiali na Sl.Božích
pripomíname nasledovné: 27.1. – evanjelizácia Ulricha
Parzanyho, 17.2. – výročný konvent za r.2007, 23.3. – gratulácia
Gene Ryanovi k „70“, gratulácia Valérii Peckovej k „80“,
poďakovanie bývalým presbyterom Milanovi a Elene
Halákovým, 6.4. – Sl.Božie s piesňami mládeže, 11.5. –
návšteva 6 hostí z Oberlenningenu a okolia, týždňová brigáda
v Jabloňovciach, spoločné slávenie Pamiatky posvätenia
chrámu, 1.6. – slávnostná konfirmácia, 15.6. – vystúpenie
spevokolu Eagles Wings, 22.6. – návšteva z Naperville, 29.6. –
záver školského roku, 10.8. – rozlúčka s kaplánkou Danielou
Havirovou, 24.8. – úvod kaplána Vladimíra Šoltésa, 7.9. – úvod
školského roku, požehnanie detí, vyslanie misijných
pracovníkov, 5.10. – Poďakovanie za úrodu, 2.11. – Pamiatka
zosnulých, 7.12. – posvätenie organu, 21.12. – Sl.Božie
s piesňami mládeže
Ako hostia na našich Službách Božích kázali farár –
evanjelizátor Ulrich Parzany z Nemecka (27.-28.1.), farár
Karlheinz Graf z Oberlenningenu (11.5.), farár Tom Grevlos
z Naperville (22.6.), teológ Ľuboš Vontorčík (zastupovanie
27.7.), doktorandka EBF UK Eva Mažárová (zastupovanie 3.8.),
dekanka Renate Kath a biskup Milan Krivda (7.12.).
Zborový farár Ivan Eľko kázal ako senior v Nových Sadoch
(27.4.), v Štúrove (18.5.), v Diakovciach (19.10.), Pukanci
(15.11.), Pohronskom Ruskove (23.11.), zúčastnil sa konventov
v Nedede-Vlčanoch-Žihárci (9.11.), ako sused zastupoval vo
Svätoplukove (13. a 20.7.), ako hosť kázal v Sázave (28.9.),
zastupoval pri pohreboch 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 27 krát, pôstne 10 krát
a adventné 6 krát. 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. V r.2009 by sme sa chceli pokúsiť o to, aby tieto modlitebné
dni v pôste prerástli do založenia modlitebnej skupiny cirkevníkov,
ktorá by sa schádzala pravidelne k modlitbám za cirkevný zbor a aj
formálne sa zapojila do Modlitebného spoločenstva ECAV –
a v DNS.
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.
Nechávame však rodinám 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 – takýchto pastorálnych rozhovorov bolo 20. (Rovnako je
to i pri žiadosti o sobáš so snúbencami – pastorálnych rozhovorov
bolo 10).
Dvaja dospelí boli pripravovaní na krst v dospelosti a boli
pokrstení. Pripravovala ich kaplánka Daniela Havirová.
Večeru Pánovu sme slávili v rámci Služieb Božích 13 krát (+1), na
veľké sviatky po Službách Božích 9 krát (+2), pri Sl.Božích pre
najstarších 2 krát, v Dom.dôchodcov 2 krát. Počet hodovníkov v
r.2008 mierne stúpol a to zásluhou nárastu počtu mužov. Počet
žien už štvrtý 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 - 30 osôb.
Teší nás, že už tretí rok po sebe nám rastie resp. drží počet
hodovníkov pri konfirmácii (spolu 100 z 13 rodín plus cirkevníci,
v r.2005 to bolo iba 47 zo 16 rodín plus cirkevníci).
Najviac hodovníkov prijalo Večeru Pánovu na Veľký piatok (106,
-47) a na Štefana (101, čo je najviac za posledných min.10 rokov
a viac ako bolo napr.na 1.sv.vianočný - 89!). Oproti tomu viditeľne
klesajú počty na 1.adventnú (60) a 1.pôstnu (28).
Stúpol počet na úvod školského roku (88).
Najmenej 19 (+8) bolo na Veľkonočný pondelok.
Najväčší pomerný rozdiel medzi počtom mužov a žien bol na
v 1.májovú nedeľu (m.13, ž.56), no naopak stalo sa asi po prvýkrát
za min.10 rokov, že počet mužov prevýšil počet žien (Veľkonočná
nedeľa: m.14, ž.12).
Počet prijímajúcich Večeru Pánovu v r.2008:
Na Sl.Božích v kostole : 1376 osôb (+24)
muž.427 (+29), žien 949 (-5)
Na Sl.Božích v domovoch dôchodcov
(2 x Železničiarska) 13 osôb (-2)
Večera Pánova mimo Sl.Božích:
V domácnosti : 1
V nemocnici : 2
v soc.zariadeniach: 7
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. Treba pochváliť, že s disciplínou
konfirmandov nie sú žiadne problémy.
Na nedeľné Služby Božie chodí asi polovica konfimandov.
Výzvou, s ktorou stále zápasíme je to, aby sa konfirmand
zaradil do života mládeže, alebo aby navštevoval Služby Božie po
konfirmácii. Z minuloročných konfirmandov takto vidíme po
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konfirmácii medzi sebou 6 konfirmandov z 13, čo je na pomery
ECAV veľmi pekné číslo a asi aj najlepší výsledok za
posledných min.10 rokov.
Konfirmovaných bolo 13 konfirmandov (6 ch. a 7 d.).
Do 2.ročníka prešlo 7 konfirmandov (3 ch. a 4 d.).
Do 1.ročníka sa prihlásilo 6 konfirmandov (3 ch. a 3.d.)
6. Prístup – výstup
V r.2008 sme založili 55 nových evidenčných kariet. Polovica
z nich sú ľudia ktorí sa prihlásili tak, že si vyzdvihli, vyplnili
a odovzdali evidenčný dotazník a my vieme ich údaje. Druhá
polovica si proste po prvýkrát zaplatila cirkevný príspevok a tak
sa dostala do našej evidencie. Nemáme ich kompletné evidenčné
údaje a preto by sme u týchto našich nových členov potrebovali,
aby si dodatočne vyzdvihli dotazník a vyplnený ho odovzdali
ses.Márii Števkovej. Ďakujeme.
K 31.12. 2008 evidujeme 1.060 konfirmovaných cirkevníkov.
Pri 891 máme kompletné údaje (m.367, ž.524), pri 169 ich
nemáme a prosili by sme o spoluprácu pri doplnení evidenčných
údajov.
Z 1.060 dospelých cirkevníkov si 93 si zaplatilo v posledných
rokoch cirkevný príspevok iba sporadicky, 21 cirkevníkov si
nezaplatilo cirkevný príspevok už niekoľko rokov za sebou.
Týchto sa chceme slušnou formou opýtať na dôvod, prečo si
neplnia svoju povinnosť voči cirkevnému zboru a či sa považujú
za členov nášho zboru.
Evidujeme ďalej 190 detí. Z hľadiska evidencie treba, aby
rodičia prihlásili za členov cirkevného zboru tie deti, ktoré
neboli pokrstené v Nitre a teda nemáme ich evidenčné údaje.
Z hľadiska cirkevného príspevku opakujeme uznesenie
minuloročného konventu, že aj od nekonfirmovaných detí
vyberáme cirkevný príspevok vo výške 50,- Sk. Tomuto
konventu chceme navrhnúť, aby to boli 2,- eurá. Je to nutné
z toho, dôvodu, že cirkevný zbor aj za tieto deti platí odvody
seniorátu a dištriktu, a dosiaľ príjem od detí nemal. Žiadame
teda iba to, čo ďalej odvedieme vyšším cirkevno-organizačným
jednotkám našej cirkvi. Ďakujeme za pochopenie.
Minulý rok zomrelo 18 členov cirkevného zboru.
Spolu máme teda 1.232 členov cirkevného zboru (+55),
kompletných kariet máme založených 1.106.
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 tvoria neoddeliteľnú súčasť nášho
spoločenstva. Spolu s nimi vyznávame, že „veríme
v spoločenstvo svätých“ a máme tým na mysli aj to, že je možné
vytvoriť skutočnú duchovnú rodinu naprieč konfesiami.
(správu pripravila Mária Števková)
7. Biblická a vnútromisijná práca
Detské Služby Božie. Viedli ich Mária Hrubá (vedúca skupinky
učiteľov), Daniela Hajduchová, Jarmila Višňovcová, Zuzka
Hrubá, Michal Vašek (do júla), Martina Vašeková (do júna),
Marek Konkuš, Magdaléna Eľková (od sept.)a vypomáhali i
kapláni. Tieto sestry a bratia vytvorili dvojice či trojice
a pravidelne sa striedali vo vedení Detskej besiedky. Na
Sl.Božích na začiatku školského roku 2008 / 2009 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. (okrem prázdnin).
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 žiaľ nemali v r.2008 sánkovačku (zima bola bez
snehu), pripravili sme však v priebehu roka: Popoludnie hier a
súťaží, Veselé popoludnie ku Dňu detí, letný tábor na Králikoch
(29 detí), mestský tábor Svätodúšik (20 - 25 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.
Naši priatelia z Naperville (spevokol Eagles Wings a bábkové
divadlo Hearts in Muppets) pripravili pre naše deti a dorastencov
veľmi atraktívne sobotné dopoludnie 14.6. „Lavínový ranč“
s množstvom aktivít. Žiaľ, z našej strany napriek mnohým
pozvaniam nebolo toto podujatie nejako zvlášť navštívené deťmi,
z počiatku sa dokonca zdalo, že skončí fiaskom. Tí, ktorí napokon
prišli, určite neoľutovali.
Tu uvádzame že naše spoločenstvo s členmi mládežníckeho
spevokolu a bábkového divadielka z Naperville sa počas štyroch
dní nieslo vo veľmi peknej atmosfére. Pripravili sme pre nich:
zoznamovací večer v kostole (štvrtok), koncert pre obyvateľov
mesta na Svätoplukovom námestí (piatok), zažili sme Lavínový
ranč a spoločný večer (sobota), Služby Božie, pobyt v rodinách
a koncert pre cirkevníkov (nedeľa). Tieto milé udalosti potvrdili
naše priateľstvo, rovnako ako dve hneď za tým nasledujúce júnové
návštevy dospelých členov zboru Our Saviourś na čele s hlavným
farárom Tomom Grevlosom.
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 viedli mládežníci Zuzka Hrubá, Tomáš
Berecz, Pavol Švec (do júna), Juraj Hrubý (do júna) , podporovali
ich kapláni.
Stretnutia bývali v piatok, vsunuté medzi dve konfirmačné
vyučovania. Takto môžu na doraste zostať i prváci konfirmandi
a druhákom sa hneď po doraste začína vyučovanie. Účasť bývala 5
- 10 dorastencov, hlavne druhákov konfirmandov. Dorastenci sú
pozývaní aj na príležitostné mládežnícke podujatia (Sl.Božie
s obedom pre mládež, koncerty, tábory, voľnočasové aktivity
a pod.)
Pre dorastencov seniorátu a tak i našich, bol pripravený 3.ročník
seniorálneho stretnutia dorastu, ktorý bol v júni v Plavých
Vozokanoch (13 osôb, na stretnutí hrala aj naša hudobná skupina
„Spasení“.).
Spoločenstvo evanjelickej mládeže Stretnutia mládeže sa konajú
každý piatok o 17.00 hod. I v čase prázdnin alebo víkendu sa
mládež dokázala neformálne zísť na kamarátskom základe a mať
svoj voľný program. Je dobré, že mládež má možnosť tráviť svoj
voľný čas spolu. Zodpovednosť za vedenie mládeže mali spoločne
Miriam Líšková, predsedníčka SEM, kaplánka Daniela Havirová
(do júla) a kaplán Vladimír Šoltés (od sept) a mládežníci Michal
Vašek, Marek Konkuš, Jarka Višňovcová. Návštevnosť sa
pohybuje v rozmedzí 15 – 20, niekedy i viac.
V januári v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov
udialo niečo úplne nové: mládež pripravila dve ekumenické
stretnutia (u nás a na Klokočine), ktoré mali veľmi peknú
atmosféru. Zaujalo nás zistenie, že tie formy práce s mládežou,
ktoré sa v ECAV považujú už za samozrejmé a bežné, sa v rímskokatolíckej cirkvi iba začínajú objavovať.
Pripravili sme 2-je Služby Božie s piesňami mládeže (2.po
Veľkej noci a 3.adventná), s jednoduchým spoločným obedom
a spoločne stráveným popoludním. V apríli sme uvítali 26,
v decembri 26 mládežníkov. Hudobná skupina „Spasení“ veľmi
zodpovedne a ku spokojnosti všetkých zhromaždených pripravila
sprievod na Sl.Božích spievaných piesní.
Na Veľký Piatok sme si tradične premietali film s kresťanskou
tématikou, mládežníci sa veľmi pekne venovali svojim rovesníkom
pri návšteve spevokolu Eagles Wings z Naperville. Boli sme
spoločne na seniorálnom stretnutí mládeže v Nesvadoch. Pripravili
sme letný tábor pre mládež na Králikoch (24 osôb), spoločné
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prenocovanie v spacákoch na farskom dvore („Kostolpárty“).
Mládež spolu strávila Silvester.
Hudobná skupina „Spasení“ vystúpila aj na Stretnutí
kresťanov 6 národov v Bratislave, pripravila evanjelizačné
vystúpenie na Sl.Božích a poobedie pre mládež vo Svätoplukove
(14.9.) a okrem sen.stretnutia dorastu hrala aj na sen.stretnutí
mládeže v Nesvadoch (6.12., 14 osôb).
Mládež chceme viesť k tomu, aby bola ochotná aj fyzicky
pomáhať a slúžiť zboru pri rozličných zborových príležitostiach
a potrebách. Niekoľkokrát sa tak veľmi pekne stalo.
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 asi z polovice
študenti univerzít a z polovice staršia pracujúca mládež. Vedie
Eva Eľková. Vo farskom byte vykoná množstvo pastorálnych
stretnutí a rozhovorov s ľuďmi z tejto skupiny.
Večery s Bibliou. Teda praktické biblické štúdium, bolo 26 krát
(+7). V r.2008 sme pokračovali v seriály preberania veľkých
biblických tém a pojmov.
Od 18.9. sme Večer s Bibliou preložili na štvrtok o 16.45.
Vďaka tomu sa nám zvýšila návštevnosť (z 7–10 na 15- 18)
a zvýšil sa i počet stretnutí, ktoré nemusia odpadávať kvôli
mimoriadnym nedeľným podujatiam. Akurát v prvý štvrtok
v mesiaci sa Večer s Bibliou strieda so stretnutím žien. Zároveň
sme tým získali niekoľko voľných nedeľných popoludní v roku,
v ktorých budeme môcť pripraviť a ponúknuť niečo pekné
Predovšetkým máme na mysli stretnutia manželských párov, na
ktoré nezvýšil čas. Uznesenie seniorálneho konventu DNS
č.20/2008 povzbudzuje cirkevné zbory, aby zakladali rodinné
spoločenstvá. Radi by sme aj my tomuto uzneseniu urobili
zadosť.
Spoločenstvo evanjelických žien. Schádzalo sa prvý štvrtok v
mesiaci okrem letných prázdnin, teda dovedna 10 krát.
Priemerná účasť býva okolo 18 sestier. Stretnutia majú
duchovný úvod, ktorí si robia sestry sami. Pokračovali s cyklom
prednášok na tému "Moje rodné miesto, môj rodný zbor". Keďže
pochádzajú z rozličných oblastí Slovenska, je zaujímavé poznať
cirkevné zbory v nich v minulosti a dnes. V druhej časti stretnutí
ses.Zuzana Máhriková prednášala prednášky z histórie a života
našich náboženských velikánov, alebo aktuálne témy
spoločensko.-náboženské. Ses.Ľudmila Mižíčková poslúžila tiež
prednáškou z ciest po Východnej Ázii. Autobusový zájazd
sestier sa zúčastnil na celocirkevnej konferencii SEŽ vo Veľkom
Krtíši (3.5., 10 osôb), na seniorálnom stretnutí SEŽ
v Hont.Vrbici (15.6., 22 osôb). Tradičný jesenný zájazd SEŽ sa
uskutočnil 11.-12.10. (42 osôb), smeroval do Myjavského
seniorátu. Cieľom bolo
sledovať osudy osobností,
pochádzajúcich z v národe známych rodín: Šulekovej,
Jurkovičovej, Štefánikovej. Navštívili Krajné, Myjavu –
U Klasovitých, Myjavu, Sobotište, Čáčov, Senicu (Služby
Božie), Hlboké, Brezovú a Košariská. Sestry s láskou a ochotne
poslúžia pri všetkých podujatiach zborových i seniorálnych.
(Správu pripravila G.Rožková, predsedníčka SEŽ Nitra)
Stretnutia manželských párov. V r.2008 sa žiaľ neuskutočnilo
ani jedno stretnutie manželských párov. Tieto stretnutia
vyžadujú zvláštnu prípravu a v tlaku iných podujatí a manželské
páry akosi nezostali čas a sily. Dúfame, že r.2009 prinesie
zmenu k lepšiemu.
Večer s hosťom bol v r.2008 jeden – privítali sme br.farára Jána
Janču z Kalnej n.Hronom. Mal prednášku a premietal obrázky
z ciest po Izraeli, na ktorých už roky účinkuje ako odborný
sprievodca.
Krúžok mladých žien. Stretá sa okrem letných prázdnin raz do
týždňa. Je to neformálne, modlitebne zamerané spoločenstvo
mladých žien.

Nitriansky evanjelický spevokol. V r.2008 mal 32 členov. Diriguje
ho Katina Kűhnová, korepetítorom je Dušan Kovarčík. Schádzal sa
k nácvikom 1 krát v týždni, v čase príprav na vystúpenia
i častejšie. Zbor pracoval mimoriadne aj počas letných prázdnin,
pretože pripravoval program na augustové a septembrové
vystúpenia. Cieľom členov spevokolu je šíriť evanjelium piesňou
a reprezentovať nitriansky cirkevný zbor všade tam, kde môže
prispieť k slávnostnej atmosfére. Spevokol vystúpil 7 krát na
Sl.Božích, 4 krát na prehliadkach spevokolov (Nitra – festival
DNS, Albertirša – krajanský festival v Maďarsku, Topoľčany –
krajský festival, Nitra – Zbory mestu), 2 krát na pohrebe a 10 krát
pri iných príležitostiach a koncertoch. Za najvýznamnejšie
mimonitrianske vystúpenia sú považované vystúpenia pri Stretnutí
kresťanov 6 národov v Bratislave a v Sv.Jure, v Báčskom Petrovci
(Dni Slovákov, po boku členov slovenskej vlády), Albertirši
a Tešedíkove (celoštátna matičná slávnosť).
(správu pripravila Katina Kűhnová)
Mimoriadne nedeľné podujatia
Počas roku sme okrem času letných prázdnin a veľkonočnej nedele
mali štyri voľné nedeľné poobedia, ktoré súviseli so sviatočnými
obdobiami: 6.1., 14.9., 2.11. a 28.12.
V nedeľné poobedia, keď sa nekonal náš pravidelný poobedný
program (predovšetkým Večer s Bibliou), sa konali nasledovné
podujatia: 27.1. – evanjelizácia Ulricha Parzanyho pre strednú
generáciu, 6.4. – poobedie pre mládež, 20.4. – festival spevokolov
DNS v Nitre, 11.5. – hostia z Oberlenningenu, 25.5. – Veselé
popoludnie pre deti, 8.6. – Sl.Božie pre najstarších, 15.6. – hostia
v rodinách a koncert Eagles Wings, 22.6. – hostia z Naperville,
5.10. – Tekviciáda, 12.10. – zájazd žien, 26.10. – Šarkaniáda,
30.11. - Sl.Božie pre najstarších, 7.,14.,21.12. – tri úvodné
koncerty nového organu, 21.12. - poobedie pre mládež.
8. Výučba náboženstva v školách
Treba si vážiť deti, ktoré v podmienkach menšiny a tiež
komplikovaných podmienkach mesta chodia na náboženstvo v
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 (všade kapláni),
Beethovenova (farár), kam prichádzajú i deti z okolitých škôl.
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) učili kapláni.
Na gymnáziách sa z organizačných dôvodov tradične vyučuje nultá
hodina. Uznanie patrí všetkým gymnazistom, ktorí skoro ráno
vstávajú, aby boli na náboženstve.
Vyučovanie ev.náboženstva na zákl.školách
v šk.roku 2007 / 2008
41 žiakov, ch.16, d.25
(5 oddelení)
v šk.roku 2008 / 2009
38 žiakov, ch.19, d.19
(5 oddelení)
Vyučovanie ev.náboženstva na gymnáziách
v šk.roku 2007 / 2008
Golianovo gymnázium:
Párovské gymnázium:
4 štud. (-2), ch.1, d.3
10 štud. (+1), ch.1, d.9
v šk.roku 2008 / 2009
Golianovo gymnázium:
4 štud., ch.2, d.2

Párovské gymnázium:
6 štud., ch.1, d.5

9. Spravovanie cirkevného zboru
Konal sa jeden výročný konvent za r.2007.

Výročná správa farára za r.2008, Cirkevný zbor ECAV Nitra

Zborové presbyterstvo sa zišlo na riadnych a mimoriadnych
zasadnutiach či operatívnych poradách 14 krát. Má 26 členov, sú
nimi: Ján Beňo, Danica Bobčeková, Milan Grísa, 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). Mandátu sa vzdali zo zdravotných
dôvodov Milan Halák a Elena Haláková. Cirkevný zbor im
ďakuje za mnohoročnú službu v presbyterstve. Všetci presbyteri
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 hnuteľného
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 a Mária
Lukačková. Zo zdravotných dôvodov sa funkcie vzdal br.Štefan
Páleník. Cirkevný zbor mu ďakuje za jeho službu.
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.
Úlohy Vnútromisijného výboru riešilo spoločne zborové
presbyterstvo, ktoré pripravovalo programy januárovej
evanjelizácie, jednotlivých návštev a slávností. Úlohy súvisiace
s detskými a mládežníckymi podujatiami, si organizačne
zabezpečili ich vedúci.
Hostiteľský výbor pod vedením ses.Eleny Líškovej
v spolupráci so Spoločenstvom evanjelických žien a ďalšími
dobrovoľníkmi, v duchu biblickej pohostinnosti privítal, staral sa
a pohostil množstvo cirkevných návštev, seniorálnych
pracovných jednaní a zborových i mimozborových podujatí.
Redakčná rada časopisu Otvorená náruč pripravila 3 dvojčísla
zborového časopisu. Graficky ho pripravil br.Ľuboš Vontorčík.
Vydanie ďalších čísiel sa neuskutočnilo pre pracovnú
zaneprázdnenosť farára v súvislosti s rekonštrukciou strechy na
Misijno-reakr.zariadení DNS v Jabloňovciach (od augusta 2008,
plánované ukončenie v marci 2009). Dúfame, že r.2009 bude
rokom pravidelného vychádzania Otvorenej náruče.
Cirkevný zbor mal do konca 15.8. seniorálnu kaplánku
Danielu Havirovú rod.Polákovú. Ďakujeme jej za jej vykonanú
službu. Od 15.8. bol menovaný do Nitry za seniorálneho kaplána
Vladimír Šoltés.
Cirkevný zbor mal v r.2008 jedného študenta teológie br.Ľuboša Vontorčíka skončil 2. a začal 3.roč. EBF UK
v Bratislave.
Ďalej sú obsadené tieto funkcie:
Účtovníčkou je Danica Bobčeková, pokladníčkou 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 Miroslava Šubová.
Kostolníčkou bola Zuzana Dobiášová.
Organistom bol Dušan Kovarčík.
Zo zasadnutí konventov a presbyterstiev vyhotovujú zápisnice
Zuzana Švecová a Mária Števková.

Všetky dôležité udalosti a cestu nášho cirkevného zboru dejinami
zaznamenáva do kroniky Zuzana Máhriková.
Predajňu literatúry vedú Elena Adámiová a Milota Arbetová.
Na pohreby s farárom chodili Gizela Rožková a Eva Ruthová,
svadby s farárom vybavovali Dušan Kovarčík a Eva Ruthová.
O zvukovú aparatúru v kostole a počítač sa staral Pravoslav
Prablesk.
O prevádzku garsónky pri kaplánskom byte, v ktorej cirkevný zbor
za poplatok príležitostne ubytováva žiadateľov o nocľah z ECAV,
sa stará Anna Maričová (ubytovaní zanechali milodary spolu vo
výške 4.290,- Sk).
Náš cirkevný zbor každodenne stojí na dobrovoľnej službe
mnohých ochotných ľudí, ktorú vidí a cení samotný náš Boh. 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!
Občianske združenie Pavla Valáška
Na pôde cirkevného zboru bolo z podnetu zborového presbyterstva
v r.2006 založené Občianske združenie Pavla Valáška so sídlom
v Nitre, Sládkovičova 12 (ďalej: OZPV). V r.2007 bolo OZPV
organizačne zriadené a pripravené na poberanie 2% z dane. V čase
pred Veľkou nocou 2008 bolo do domácností našich cirkevníkov
vyexpedovaných 230 zásielok s časopisom Otvorená náruč,
s informačným listom o OZPV a s tlačivami na odvedenie 2%
z dane pre OZPV. Ďalšie balíčky obsahujúce tieto materiály boli
pripravené na osobné prevzatie pri východoch z kostola,
v množstve asi 300 ks. Aj vďaka tejto kampani bolo na účet OZPV
v priebehu roka 2008 poukázaných 244.851,- Sk, a to od 180
fyzických osôb (150.379,-Sk) a od 20 právnických osôb (94.472,Sk). OZPV z týchto prostriedkov (a tiež z členských príspevkov
svojich členov a darov) v súlade so svojimi stanovami a so
zákonom
dotovalo vnútromisijné, výchovné, vzdelávacie,
umelecké podujatia, celkovo sumou vo výške 216.813,-Sk. Toto je
teda suma, ktorú cirkevný zbor vďaka OZPV sám nemusel zaplatiť
a mohol tieto ušetrené prostriedky presmerovať do iných oblastí,
predovšetkým do hradenia nákupu organu. Z najväčších položiek,
ktoré boli uhradené cez OZPV uvádzame aspoň nasledovné:
evanjelizácia U.Parzanyho (organizačné náklady) – 2.883,Eagles Wings (náklady na pohostenie) – 16.552,50
letný tábor detí (ubytovanie a strava) – 60.700,letný tábor mládeže (ubytovanie a strava) – 45.120,cestovné letný tábor detí a mládeže – 26.812,posvätenie organu (ubytovanie a strava pre staviteľov organu,
propagácia úvodných koncertov) – 40.877,50
Spoločenstvo evanjelických žien (cestovné na jesenný zájazd,
cestovné na celosl.konferenciu, cestovné na konferenciu DNS) –
17.557,Zvyšné prostriedky pochádzajúce z odvodu 2% v r.2008 bude
môcť OZPV vyčerpať do 31.12. 2009. Videli sme teda po
prvýkrát, akým úžasným prostriedkom finančnej pomoci
cirkevnému zboru je OZPV, ak už nemáme na mysli úžitok tých
ľudí a skupín, ktorým boli pripravené a ponúknuté konkrétne
podujatia, organizované cirkevným zborom v spolupráci s OZPV.
Z tohto dôvodu sa i v r.2009 budeme podobným spôsobom
uchádzať o poukázanie 2% z daní pre OZPV.
10. Udalosti a podujatia v r.2008
Zoznam všetkých významných udalostí a podujatí r.2008 bude
zverejnený na oznamovej nástenke pri vstupe do kostola
i v najbližšom čísle časopisu Otvorená náruč.
11. Pastorálna činnosť
Popredu vyžiadané a evidované duchovné pastorálne rozhovory na
farskom úrade: 6
Prípravné pastorálne rozhovory s rodičmi pred krstom: 20
Prípravné past.rozhovory a so snúbencami pred sobášom: 10
Návšteva v nemocnici bez Več.Pánovej: 3
Posvätenie príbytku : 2
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Návšteva v domácnosti : 8
Pred každým pohrebom sa farár stretne so zarmútenou
rodinou, čo prináša tiež príležitosť pastorálneho rozhovoru.
Ses.kaplánka i br.kaplán pravidelne navštevujú osamelú
ses.Almanovú, ktorá je v DD na Železničiarskej ul.
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.
12. Mimozborová činnosť predstaviteľov zboru
Zborový farár Ivan Eľko je z úradu ako senior členom
seniorálneho, dištriktuálneho presbyterstva a synody. Je členom
redakcie časopisu Cirkevné listy.
Farár v r.2008 štyrikrát poskytol rozhovor pre Rádio Lumen,
pre reláciu STV Orientácie (organ), vystúpil v programe Rádia
Max (organ), natočil štyri relácie pre TV Centrál (3 krát
Diagnózy s Medardom, raz vianočná diskusia).
Zborový dozorca Vlastimil Synak je z úradu ako seniorálny
dozorca DNS členom seniorálneho, dištriktuálneho presbyterstva
a členom synody.
Člen cirkevného zboru Pavol Stehlo je ako volený členom
seniorálneho,
dištriktuálneho, generálneho
presbyterstva
a synody.
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.2007 – 22.401,Nákup kníh v r.2008 – 30.872,Spolu hodnota kníh v r.2008 – 53.273,Predaj kníh v r.2008 – 35.073,Zostatok a prenos kníh do r.2009 – 16.296,Hodnota časopisov nakúpených v r.2008 (Evanj.posol,
Cirk.listy, Cestou svetla) – 14.965,-. Boli predané za kúpnu
cenu, zostatok 0,- Sk.
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 2009 – 5.305,Tržba za predaj kníh a časopisov v r.2008 – 50.038,- (+1.408,-)
Hodnota kníh darovaných (sobáše, krsty) – 3.595,Zostatok v pokladni – 700,- Sk.
Inventúra bola vykonaná dňa 29.12. 2008. 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
a opečiatkované.
Písomnosti sú uložené podľa jednotlivých druhov.

druhov

15. Štatistika
Údaje zo zborových matrík za r.2008 a porovnanie s r.2007
Pokrstení : 19 (-1), chl.8 (-3), diev.9 (+2), dosp.2 (tak isto)
Konfirmovaní : 13 (+7), chl.6 (+1), diev.7 (+7), dosp.0 (-1)
Vstup do ECAV: Výstup z ECAV : 1
Sobášení : 6 (-4), z toho 1 požehn.manželstva
evanj.páry: 1, zmiešané: 5
Boli sobášené ešte ďalšie 2 páry, ktorí nie sú členmi nášho
zboru a priviedli si svojho vlastného farára a 2 páry, ktoré boli
z iných cirkví (Cirkev bratská a Pravoslávna cirkev) a sobášili
ich duchovní týchto cirkví.

1 pár si slávnostne pripomenul 60.výročie uzavretia manželstva.
Zosnulí : m.9 (-1), ž.8 (-3), dieťa 1 (tak isto), spolu 18 (-3)
Najstarší: Elena Massányiová a Martin Hurtaj (89 r.), Ján
Chuchút a Viliam Osuský (87 r.)
Najmladší: Jakubko Sedlák (4 mes.) , Ivan Šimonides (54 r.),
Miroslav Dobiáš (60 r.)
16. Hospodárenie a dobročinnosť
Príjmy cirkevného zboru v r.2008:
Cirkevný príspevok – 277.250,- (r.2007: 255.450,- )
Milodary – na cirkevný zbor : 27.100,- na organ : 1.089.118,20 (r.2007: spolu 453.683,-)
Ofery – 206.836,- (r.2007: 192.696,50 )
Mesačná zbierka na vnútornú misiu cez trvalé príkazy – 21.400,(r.2007: 28.100,-)
Nájomné – 14.976,- (r.2007: 13.976,- )
Úroky – 36.108,30 (r.2007: 7.745,80 )
Dary pre deti a mládež – 2.200,- (r.2007: 27.815,50 )
Tržba za CD – 14.500,- (r.2007: 20.720,-)
Vrátená časť za mobil, inkaso a pod. – 13.080,Dotácia Vlády na organ – 200.000,Vrátená časť Fondu pers.zabezpečenia GBÚ – 33.360,Prevádzkové príjmy – 37.802,Príjmy celkom : 1.973.730,50 (r.2007: 1.444.425,80 ).
Zostatok z r.2007 : 977.706,50
Spolu: 2.951.437,- (r.2007: 2.810.559,60 )
Výdavky cirkevného zboru v r.2008
Elektrina – 58.607,- (r.2007: 82.139,-)
Plyn (kostol, úrad, 2 byty) – 192.725,50 (r.2007: 154.139,-)
Voda – 31.871 (r.2007: 33.027,- )
Smeti – 8.332,- (r.2007: 27.572,-)
Spolu energie : 291.535,50
Telefón, internet, mobil – 36.759,70
Knihy a časopisy, čistiace potreby, kvety, kanc.materiál, atď... –
31.013,Poštovné – 7.038,Cestovné – 9.790,50
Služby – 51.484,60
Pohostenie a dary – 3.163,Poistenie, poplatky a dane – 72.242,60
Bankové poplatky – 13.818,70
Náklady na deti a mládež – 1.401,Iné výdavky – 18.281,60
Spolu réžia : 244.993,20
Odoslané na mimozborové ciele v ECAV – 13.000,Odvody pre Záp.dištrikt ECAV – 18.952,Odvody pre DNS – 24.987,Opravy (svetlík v chrámovej lodi), údržba a nákup inventáru –
124.725,Záloha na organ – 1.992.765,Spolu: 2.174.429,-Výdavky celkom : 2.710.957,70
Stav finančných zdrojov k 31.dec. 2008
Pokladničná hotovosť – 34.658,50
Bežný účet v ČSOB – 205.391,83,Zostatok na term.účte – 428,36
Spolu : 240.478,69
Majetok cirkevného zboru k 31.dec. 2008 (uvádzaný v
zostatkových hodnotách)
Akcie Tranoscia a.s. – 1 akcia (5.000,- Sk)
Akcie Oikokredit – 2 akcie (400,- USD)
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(Cirkevný zbor vlastní ešte cielene darované prostriedky na
zakúpenie ďalších 2 akcii Oikokredit)
Inventár v kostole – 1.108.181,70
Inventár na farskom úrade – 92.037,Inventár v byte farára – 70.453,40
Inventár v byte kaplána – 32.139,10
Inventár garzónka – 19.736,Inventár v cirkevnej kuchynke – 63.119,Spolu : 1.385.666,20
Služobné auto
Hodnota kostola – 42.051.947,Hodnota pozemku pod kostolom – 1.551.250,Spolu kostol, pozemok, inventár – 44.993.863,Cirkevný zbor mal k 31.12. 2008 záväzok zaplatiť poslednú
časť faktúry za organ vo výške 26.710,- eur, a následne
zač. r.2009 má odviesť DPH vo výške 923.247,20 Sk.
Cirkevný zbor vlastní pozemky:
v k.ú.Zobor prac.č.4767/6 o výmere 0,3334 ha (je nájomná
zmluva s firmou Respo, ktorá bigboard však zatiaľ nepostavila,
cirk.zboru teda neplynie žiadne nájomné)
k.ú.Kolíňany par.č.1889/4 a 1889/5 o výmere 1,3548 ha, (je
nájomná zmluva, nájomné nebolo zaplatené, zbor bude vec
urgovať)
k.ú Čakajovce viac malých parciel o celkovej výmere 2,4862 ha
(je nájomná zmluva, nájomné v r.2008 vyplatené: 4.978,-).
Cirkevný zbor v r.2008 z väčších majetkových položiek
nadobudol ďalší riad do cirkevnej kuchyne, motorovú kosačku,
dve tabule na vykladanie čísiel piesní (dar) a klasický
mechanický organ.
V dobročinných oferách sme vybrali: pri Týždni modlitieb za
jednotu kresťanov na Centrum Slniečko pre zanedbávané
a zneužívané deti v Nitr.Hrnčiarovciach (5.530,- Sk z oboch
večerov).
Z účtu sme poslali: seniorálnu oferu 2008 pre CZ Pukanec pri
generálnej oprave fary 5.000,- Sk, mimoriadnu oferu na
Jabloňovce 5.000,- a na Generálnu podporoveň 3.000,- Sk a
mimoriadny odvod na rekonštrukciu Jabloňoviec (10,-Sk na
dušu).
Cirkevný zbor zdarma poskytol kostol na tri benefičné
koncerty, výťažok z dvoch bol určený na Zväz zdravotne
postihnutých Nitrianskeho kraja (spevokol i jednotlivci sa
podieľali aj na duchovno-umeleckom programe) a z jedného
rodine nemocného Šimona Bucha (spevokol z Lotyšska).
V kostole konali či na báze prenájmu alebo nášho
donátorstva kultúrno-umelecké podujatia: tri večery festivalu
spevokolov „Zbory mestu“, koncert spevokolu Dúha, diskusný
večer v rámci Literárneho klubu Janka Jesenského s Dr.Milošom
Kovačkom. V advente sme otvorili kostol pre obyvateľov mesta
počas troch úvodných koncertov nového organu. Vo
veľkej zborovej sieni bolo dvakrát v roku zasadnutie Spolku
M.R.Štefánika. Náš cirkevný zbor takýmto spôsobom podporuje
kultúrny a spoločenský život v meste.
Cirkevný zbor ako hlavný organizátor (bez vlastných
nákladov) zastrešil medzinárodný organový festival Ars organi
2008 Nitra, ktorý sa konal v piaristickej katedrále Sv.Ladislava
v Nitre(!). Jednalo sa o šesť nedeľných koncertov. Festival mal
veľký poslucháčsky ohlas. Bola to z našej strany práca naviac,
ale prosbu byť organizátorom sme prijali preto, aby sme ukázali
Mestu, ktoré nás značne podporuje pri financovaní organu, že aj
evanjelici chcú a vedia prispieť k budovaniu kvalitnejšieho
života v našom meste.
17. Pohľad viery dopredu na r.2009
Našou hlavnou misijnou akciou v r.2009 by mala byť
satelitná evanjelizácia ProChrist nemeckého kazateľa Ulricha
Parzanyho. Bude vysielaná v našom kostole v dňoch 29.3.5.4.2009 (osem večerov). Chceme sa pripraviť tak, aby

evanjelizácia mala čo najširšiu odozvu v našich radoch i na území
mesta.
Chceme uskutočniť všetky naše vlastné tradičné vnútromisijné
podujatia. Chceme hostiť tiež jedno veľké seniorálne podujatie –
seniorálne stretnutie mládeže (5.12. 2009) a taktiež dištriktuálny
konvent Záp.dištriktu ECAV (23.5. 2009).
V oblasti organizácie cirkevného zboru bude musieť cirkevný
zbor zaplniť farársku stanicu, ktorá sa uvoľní k 23.augustu 2009.
V oblasti hospodárskej chceme dokončiť dielo financovania
nášho nového organa, kde máme zaplatiť poslednú časť splátky
(26.710,- eur) a odviesť DPH (30.646,- eur)
Chceme tiež, aby naďalej medzi nami efektívne slúžilo
Občianske združenie Pavla Valáška, aby si svojou činnosťou
získalo dôveru a priazeň čo najširšieho počtu ľudí a mohlo
podporovať našu vnútornú misiu.

Pane, ako slobodné bytosti, ktoré si každý deň volia svoju cestu,
Ti ďakujeme za ten veľký div, ktorý presahuje možnosti našej
mysle: že si to Ty, ktorý si nás volíš a pripájaš k sebe, presne tak,
ako ratolesť je pripojená na vinič a tvoríš z nás cirkev.
Sme Tvoji a to je naša veľká istota uprostred tohto divného
sveta.
Ty si mocný a milostivý a to je miazga, z ktorej môžeme žiť,
pracovať a slúžiť.
Chcem Ti povedať, že Ty si naša sila, radosť, Ty si náš údel i
naša odmena a preto sme šťastní navzdory všetkému.
Ďakujeme Ti za naše spoločenstvo bratov a sestier, za
spoločenstvo na Tebe, vínnom kmeni. Ďakujeme Ti za celú našu
spoločnú cestu rokom 2008.
Prosíme Ťa v úprimnom pokání: Odpusť nám naše viny!
Daj, aby naše ovocie tu zostalo a bolo na chválu Tvojho mena!
Amen.

vypracoval : Ivan Eľko, zborový farár

