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Výročná správa farára za rok 2009
o živote Cirkevného zboru ECAV na Slovensku v Nitre.
Výročný konvent, Nitra, 14.2. 2010.
1. Kázňový úvod
„Cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského
povolania Božieho v Kristu Ježiši.“
(Filipským 3,14)
Bratia a sestry v Pánu,
toto osobné vyznanie apoštola Pavla, ktoré ku nám znie ako
Božie Slovo uvádzajúce výročnú správu farára za r.2009 nám
prezrádza, že život viery, to nie je nepopísateľný a neovládnuteľný
zhluk citov, myšlienok a rozličného balansovania, ale je to niečo
veľmi realistické, čo má svoj presný a čitateľný smer a cieľ.
Pavel hovorí, že jeho život viery má svoj „cieľ“ a ten cieľ má
on „vždy pred očami“. V jeho živote jestvovali teda jasné hodnoty,
zásady a smerovanie. Pochádzali z toho, čo Pavel spoznal ako to
najvyššie a najcennejšie: z Božieho diela v Ježišovi Kristovi, tak
ako ho človeku dáva poznať a prijať Duch Svätý. Pavlov život, to
nebolo chaotické vírenie a kľučkovanie, bol to jasný
a cieľavedomý „beh“. Beh nie k nejakému otázniku, ale beh za
jasným cieľom, za milostivou odmenou, ktorú dáva Boh.
Vynakladá teda úsilie, namáha svoju vôľu a všetky ľudské
schopnosti, aby dosiahol, čo mu Boh v Kristu z milosti pripravil.
Keď ako zborový farár podávam výročnú správu o živote nášho
cirkevného zboru v r.2009, prežívam istotu, že aj na život
cirkevného zboru sa dá aplikovať vyznanie, ktoré vyslovil Pavel o
sebe. Nielen život jedného človeka-kresťana, ale aj život
spoločenstva, cirkevného zboru, môže mať a má mať svoje jasné
smerovanie, svoj cieľ.
Vo svojej doterajšej službe v cirkvi a aj v desaťročnej službe
tomuto cirkevnému zboru, som vo svojej viere a vo svojom
svedomí prežíval, že cieľ, ktorý vedie spoločenstvo cirkvi, je
trojaký:
1. Autentické a pravdivé osobné prijatie Viery všeobecnej
kresťanskej v každom jej slove a vete. Konkrétne to znamená že
túžime, aby každý človek žijúci v našom zbore mal istotu v mocnej
láske Boha Otca, ktorý pre nás vykonal dielo záchrany v Pánovi
Ježišovi Kristovi a v Duchu Svätom nás vedie ku kresťanskému
životu v tomto svete so všetkými jeho dôsledkami. Táto istota
môže byť úplne jednoduchá, ale rýdza a neotrasiteľná v dobrom
i v ťažkom, čo život prináša. Pre cirkev je málo, ak iba zotrvačne
drží v kostolnej lavici človeka, ktorý verí niečo neurčité a žije
niečo polovičaté. Rásť a dospieť k osobnej i spoločnej istote
v Bohu, to je veľký cieľ pre spoločenstvo cirkvi.
2. Poznanie Biblie, ako Božieho Slova. Jej pravidelné čítanie
spojené s modlitebným životom, život na základe biblických
kritérií a zasľúbení a istota, že cez Bibliu so mnou komunikuje
Boh, ktorému v Kristovi patrím. Kostol neplníme hlasom Božieho
Slova iba pre to, aby sa samoúčelne diala bohoslužba, ale preto,
aby sme v Božom Slove našli meradlo, smernicu a posilu pre
vlastný život. Hovoríme, že Biblia je prameňom našej viery
a pravidlom nášho života. Túto zásadu túžime úplne prakticky
vnášať do nášho života, do života rodín, cirkevného zboru.
Chceme o nej hovoriť tomuto svetu, prinášať ju tam, kde jej niet.
3. Budovanie zboru ako rodiny, kde môže nájsť každý svoje
miesto, berie i dáva, je prijatý a zažíva mnohoraké požehnanie
plynúce zo spoločenstva. Tento cieľ ponúka veľmi široký priestor
na svoje naplnenie: od budovania dobrých medziľudských
vzťahov, založených na skúsenosti Ježišovej lásky k nám, cez
túžbu založiť diakonické dielo, v ktorom by osoby v núdzi pocítili
pomoc spoločenstva, až po snahu o dobré organizačné, priestorové
a finančné zabezpečenie zboru, do ktorého by bolo radosť prísť.
Rok 2009 sme zo svojej strany naplnili mnohými ľudskými
činmi a snažením, a Boh nám ho naplnil nečakanými udalosťami
a novými skúsenosťami. Spomínať naň znamená mať pred sebou
skutočne pestrú mozaiku pocitov, tvárí, ciest, zážitkov, čísiel
a udalostí. Túžil som a mnohí sme v spoločnej službe túžili dať
tomu širokému prúdu rieky nadovšetko tento smer a cieľ: mať

istotu viery v mocnom a láskavom Bohu, žiť s Božím Slovom
a budovať spoločenstvo.
2. Prvý pohľad.
Rok 2009 mal niekoľko charakteristických znakov:
1. Vo vnútromisijnej oblasti sa podarilo uskutočniť všetky obvyklé
podujatia, hlavne dva letné tábory, jesenný zájazd žien do
Novohradského seniorátu a všetky tradičné akcie s deťmi, mládežou,
spevokolom, najstaršími.
V r.2009 nám pribudli dve pravidelné vnútromisijné podujatia:
dievčenský klub Tabita a stretnutia mladých mamičiek. Tešíme sa
z toho!
Veľmi potešiteľná je skutočnosť, že jestvuje veľká skupina
dobrovoľných misijných pracovníkov, ktorí vedú a pripravujú
vnútromisijné podujatia so všetkými vekovými skupinami
cirkevníkov. Náš cirkevný zbor v žiadnom prípade sa nepodobá na
obrázok z kresťanskej karikatúry, kde farár tlačí veľký voz naložený
pasívnymi cirkevníkmi, ale duchovný život nášho cirkevného zboru
je výsledkom širokej spolupráce ordinovaných a neordinovaných. To
je znak zdravej cirkvi.
To isté platí i o dobrovoľných pracovníkoch v oblasti
hospodárskej správy cirkevného zboru a prevádzky cirkevnej
kuchynky.
Najväčším vnútromisijným podujatím však bola 8 dní trvajúca
satelitná evanjelizácia ProChrist. Niekoľko večerov bolo uvedených
predprogramom našich ľudí. Evanjelizácia bola dobre organizačne
pripravená a mala pekný ohlas medzi poslucháčmi, ktorí pochádzali
hlavne z cirkví z Nitry. Podujatie napokon nevyznelo vyslovene
evanjelizačne, ale navštevovali ho kresťania pre povzbudenie
vlastnej viery.
Náš cirkevný zbor bol opäť iniciátorom prípravy ekumenického
Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov a tradične hostil jedno veľké
vnútromisijné seniorálne podujatie (5.12., seniorálne stretnutie
mládeže). Po celý rok sme sa aktívne podieľali na aktivitách
ekumenického modlitebného spoločenstva v kaplnke Sv.Medarda na
Špitálskej ulici, niekoľko večerov sme pripravili.
Zažili sme tri zahraničné návštevy: z Floridy (máj, 10 osôb),
z Kronachu (jún, 43 osôb), zo Sázavy (október, 13 osôb, poprvýkrát
v Nitre na čele s farárom Petrom Gallusom).
2. V organizačnej oblasti to bol rok zmeny na poste zborového
dozorcu. Br.Vlastimil Synak sa v marci 2009 vzdal tohto úradu, a to
o rok skôr ako mu končilo funkčné obdobie, aby s voľbou
zbor.farára, ktorá sa mala udiať v lete, mohla byť vykonaná aj voľba
nového zbor.dozorcu. Jeho volebné obdobia boli od r.1998 do r.2004,
druhýkrát od r.2004 a malo byť do r.2010. Úrad preberal v zložitom
čase výstavby kostola, neskôr rozbiehania novej kapitoly
cirkevnozborového života v posvätenom kostole, zariaďovania
kostola (lavice, stena, organ). Úrad odovzdal s tým, že cirkevný zbor
je
po všetkých stránkach zriadený, finančne zabezpečený
a fungujúci. Ďakujeme mu za jeho 11 rokov trvajúcu službu. Zborové
presbyterstvo v súčinnosti s cirkevným zborom komunikovalo
s viacerými osobami, ktoré by sa mohli uchádzať o úrad zborového
dozorcu. Nomináciu prijali štyria (Ján Huba, Tibor Mesároš, Ľudmila
Mižíčková a Milan Zmeko), z nich boli kandidovaní dvaja (Ján Huba
a Tibor Mesároš). Z nich bol konventom zvolený na šesťročné
volebné obdobie r.2009 – 2015 jeden, Ján Huba. Celý tento proces
prebehol v súlade s predpismi a v dobrom duchu, v ktorom nešlo
o ľudskú prestíž, ale o obetavé nasadenie sa v prospech cirkevného
zboru. Ďakujeme všetkým za ochotu dať sa nominovať a kandidovať.
Novozvolenému
zborovému
dozorcovi
br.Jánovi
Hubovi
vyprosujeme Božie požehnanie a posilu pre jeho službu, v ktorej sa
otvárajú aj nové témy, o ktorých bude reč v závere správy.
Na ďalšie desaťročné volebné obdobie (r.2009 – 2019) som bol za
zborového farára opäť kandidovaný a zvolený ja, po uplynutí prvého
volebného obdobia (r.1999 - 2009). Úprimne si vážim jednomyseľnú
voľbu cirkevného zboru a tiež mnoho prejavov priazne, ktorých sa
mi dostalo aj v čase po voľbách a vôbec pri rozličných príležitostiach
počas celého roku.
3. V hospodárskej oblasti cirkevný zbor dokončil financovanie
stavby chrámového organu. Úplné splatenie organu, resp.rozličných
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súkromných pôžičiek, ktoré pomohli vykrývať financovanie
organu v kritických situáciách, bolo oznámené cirkevnému zboru
na 4.adventnú nedeľu, 20.12. 2009. Dovtedy sa počas celého roka
odohrávali dosť dramatické udalosti. Keď ich sledujem zapísané
v mojom zošite na prípravu presbyterstiev, stojím v údive nad tým,
čím sme si prešli, ale aj v úžase nad veľkou Božou milosťou
a pomocou, ktorú sme zažili a v ktorej Pán Boh urobil pre nás viac,
ako sme si predstavovali a modlili sa. „Tomu ktorý môže nad toto
všetko učiniť omnoho viac, ako prosíme a rozumieme..., Tomu
buď sláva v cirkvi a v Kristu Ježiši“! (Ef 3, 20 - 21).
Dovolím si pre pamäť uviesť aspoň základné údaje. Začiatkom
roku 2009 sme podnikli voči rozličným inštitúciám sériu pokusov
o odpustenie platby DPH za organ vo výške 29.000,- €, avšak
bezúspešne. Snažili sme sa vyrokovať aspoň splátkový kalendár na
splatenie DPH. Do toho prišla začiatkom marca ponuka firmy
Chrome na odkúpenie pozemku na Šindolke, ktorý pre niekoľkými
rokmi objavil pre cirkevný zbor br.Vlastimil Synak. Dlho trvalo,
kým sme zlikvidovali nájomnú zmluvu s firmou Respo na
výstavbu veľkoplošného reklamného nosiča. S firmou Chrome sme
podpísali predkúpnu zmluvu a dostali sme aj zálohu (ňou sme
zaplatili DPH), avšak podmienkou odkúpenia pozemku bolo
zaistenie súhlasu pre výstavbu na pozemku, ktorý je zo všetkých
strán obklopený diaľnicou. Do stanoveného termínu 30.9. sa tento
súhlas zaistiť nepodarilo, obchod sa teda nemal uskutočniť a mali
sme povinnosť do 30 dní vrátiť zálohu 29.000,- €. V tom istom
čase sme dostali ponuku od Národnej diaľničnej spoločnosti na
odkúpenie pozemku. Podpísali sme kúpno-predajnú zmluvu
(191.371,- €) a nájomnú zmluvu (za používanie pozemku za tri
roky dozadu, 38.807,- €) a peniaze za prenájom sme dostali práve
pred Vianocami, peniaze za predaj by sme mali mať do 28.2. 2010.
Záujem firmy Chrome na nás obrátil a obchodnú komunikáciu
s ňou i s NDS zabezpečoval br.Tibor Mesároš. Ďakujeme tiež
ostatným, ktorí zdarnému vyriešeniu tejto pre nás tak dôležitej
záležitosti ochotne napomáhali.
Vo februári sme dostali dotáciu od Mesta Nitra vo výške
16.600,- € a v auguste dotáciu z fondu Hoffnung fur Osteuropa vo
výške13.538,- € (podanie projektu iniciovala Anna Maričová).
Zaujímavé bolo, že keď náš spevokol vystupoval v Kronachu,
nevedeli sme dobre, pri akej príležitosti vystupujeme. Zistili sme,
že je to vlastne slávnostné otvorenie zbierky, ktorá slúži na
zaplnenie fondu Hoffnung fur Osteuropa. Aká náhoda, v januári
a februári sme sami podali projekt na pridelenie dotácie z tohto
fondu na organ! Na koncerte boli prítomní najvyšší predstavitelia
správy fondu a pretože sme v Kronachu rozdali mnoho materiálov
o našom organe a o Nitre, mali pri prideľovaní dotácie názornú
predstavu o tom, komu a na čo to vlastne prispievajú.
Počas celého dlhého roku nebolo vôbec jasné, či s predajom
pozemku na Šindolke zažijeme úspech a získame peniaze, alebo
neúspech a budeme odkázaní iba sami na seba. Preto neustále
bežala zbierka na stavbu organu a nezaznamenali sme žiadne
výhrady, protesty, klebety alebo útoky, ktoré zvyknú sprevádzať
takéto veľké diela, ktorých úspech nie je zaručený. Vnímame to
ako pekný prejav jednoty cirkevného zboru a živej viery jeho
členov. Buď Bohu za to chvála! A všetkým odhodlaným bratom
a sestrám, ochotným podporovateľom a lojálnym členom
cirkevného zboru vďaka za 10 rokov trvajúcu zbierku na organ!
3. Bohoslužobný život
Hlavné Služby Božie. Sú základným prejavom našej spoločne
vyznávanej viery a nášho spoločenstva cirkvi. V radové nedele, na
cirkevné sviatky a slávnosti boli dovedna 71 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 konal kaplán Vladimír Šoltés.
Zo zvláštnych udalostí, ktoré sa udiali na Sl.Božích
pripomíname nasledovné: 15.2. – výročný konvent za r.2008,
12.4. – poďakovanie zboru br.Vlastimilovi Synakovi pri ukončení

funkcie zborového dozorcu, 26.4. – Sl.Božie s piesňami mládeže,
3.5. – Gene Ryan a hostia z Floridy, 17.5. – slávnostná konfirmácia,
24.5. – volebný konvent, 31.5. – 9.výročie posvätenia chrámu, 7.6. –
vystúpenie spevokolu z Kronachu, 28.6. – inštalácia zborového
dozorcu Jána Hubu, úvod farára a presbytera, 29.6. – poďakovanie
zboru farárovi pri 10-ročnej službe v zbore, 16.8. – Kajúca nedeľa,
6.9. – úvod školského roku, požehnanie detí a vyslanie misijných
pracovníkov, 18.10. – Poďakovanie za úrodu, 1.11. – Pamiatka
zosnulých, 13.12. – Sl.Božie s piesňami mládeže.
Ako hostia na našich Službách Božích kázali konsenior DNS Ján
Jančo (24.5., volebný konvent), farár z Kronachu Reinhard Kube
(7.6.), emeritný biskup Július Filo (28.6., inštalácia zbor.dozorcu),
farár Peter Gallus zo Sázavy (18.10.). Zboru sa prihovoril náš priateľ
a dobrodinca Gene Ryan (3.5.), návšteva mladých Nemcov (31.5.).
Na 1.pôstnu nedeľu a na Štefana sprevádzal Sl.Božie na organe
koncertný majster br.Stanislav Šurin z Trnavy.
Zborový farár Ivan Eľko kázal ako senior v Kalnej n.Hronom
(14.3.), Nových Zámkoch (15.3.), Nesvadoch (10.5.), HurbanoveBohatej (13.9.), Nových Sadoch (20.9.), Jabloňovciach (8.11.),
Svätoplukove (15.11.), ako hosť kázal v Uhorskom (zájazd SEŽ,
11.10.), namiesto konseniora Jána Janču v Kalnej n.Hronom a Dolnej
Seči (24.5.), pri troch pohreboch seniorálnych pracovníkov a rečnil
na množstve seniorálnych podujatí.
Br.Vlastimil Synak ako seniorálny dozorca predsedal
kandidačným presbyterstvám či volebným konventom v Nedede
a Želiezovciach.
Br.Vladimír Šoltés ako seniorálny kaplán zastupoval v Nových
Sadoch (10.5.), Kalnej n.Hronom (14.6., 16.8.), Zlatých Moravciach
(23.8., 8.10.), v Leviciach (27.9.) a v čase neprítomnosti zborového
farára vykonával Služby Božie v Nitre.
Presbyter br.Pravoslav Prablesk bol členom delegácie mesta Nitra
pri septembrovej návšteve v Naperville. Vystúpil s pozdravom na
Sl.Božích v našom partnerskom cirkevnom zbore Our Saviourś
a pozval priateľov na oslavy 10.výročia posvätenia kostola.
Stredtýždňové večerné a adventné a pôstne Služby Božie. Navštívi
asi 20 osôb, väčšinou dôchodcov, menej sú to už ľudia zamestnaní,
občas je medzi nami nejaký vysokoškolák. Stredtýždňové boli 30
krát, pôstne 8 krát (kolidovali s týždňom satelitnej evanjelizácie
ProChrist) a adventné 7 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 minuloročnej správe som vyjadril túžbu, aby tento modlitebný
týždeň prerástol 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.
Stalo sa, že skupinka mládeže pod vedením Zuzky Hrubej a Michala
Vašeka sa niekoľkokrát stretla k modlitbám za zbor, čo je úžasne
povzbudzujúca a posilňujúca vec. Sú ochotní túto modlitebnú
skupinku rozšíriť i o dospelých modlitebníkov. Hľadáme vhodný
termín, ako optimálny by sa javila jedna nedeľa do mesiaca, hodinu
pred Službami Božími.
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 22 (rovnako je to i pri
žiadosti o sobáš so snúbencami – pastorálnych rozhovorov bolo 9).
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Večeru Pánovu sme slávili v rámci Služieb Božích 11krát (-1), na
veľké sviatky po Službách Božích 10 krát (+1), pri Sl.Božích pre
najstarších 2 krát, v Dom.dôchodcov 3 krát. Počet hodovníkov v
r.2009 mierne stúpol, u mužov i u žien. Počet žien po štyroch
rokoch opäť prekročil hranicu 1000 osôb a priblížil sa
k najvyššiemu údaju z r.2003 – 1026. Več.Pánovu prijalo v r.2009
1023 žien. Počet mužov sa zvýšil z 427 na 447, čo je najvyšší údaj
za posledné roky.
Teší nás, že už tretí rok po sebe nám rastie resp. drží počet
hodovníkov pri konfirmácii (61 zo 7 rodín plus cirkevníci, v r.
2008 to bolo 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
(121, +15) a už druhý rok sa stalo, že počet hodovníkov na Štefana
bol väčší, ako na 1.sv.vianočný (78 a 72, v r.2008 to bolo 101
a 89).
Najmenej 20 (+1) bolo žiaľ s emauzskými učeníkmi na
Veľkonočný pondelok.
Taký jav, aký sa stal poprvýkrát v r.2008, že počet mužov
prevýšil počet žien (Veľkonočná nedeľa: m.14, ž.12), sa v r.2009
nezopakoval. Myslím, že bol unikátny. Chcem pri tejto príležitosti
zdôrazniť, že napriek všetkému cirkev sa nesmie stať klubom pre
ženy, ani klubom pre starších, ale spoločenstvom, kde sa stretávajú
všetci so všetkými a všetci rovnako v evanjeliu nachádzajú
odpovede na veľké otázky svojho života a naplnenie svojej
existencie v Ježišovi Kristovi.
Počet prijímajúcich Večeru Pánovu v r.2009:
Na Sl.Božích v kostole : 1.470 osôb (+94)
muž. 447 (+20), žien 1.023 (+74)
Na Sl.Božích v domove dôchodcov
(3 x Železničiarska) 15 osôb (+2)
Večera Pánova jednotlivcom mimo Sl.Božích:
V domácnosti : 3 (+2)
V nemocnici : 2 (tak isto)
V soc.zariadeniach: 7 (tak isto)
5. Konfirmácia
Konfirmačnú prípravu vyučuje farár, v čase neprítomnosti ho
zastupoval kaplán.
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. Terajší druháci mali horšiu
dochádzku na začiatku nového školského roku, vec sa ale postupne
napravila.
Výzvou, s ktorou stále zápasíme je to, aby sa konfirmand
zaradil do života dorastu a mládeže, alebo aby navštevoval Služby
Božie po konfirmácii. Z minuloročných 7 konfirmandov takto
vidíme po konfirmácii medzi sebou na Sl.Božích, na
dorasteneckých alebo mládežníckych podujatiach, či už pravidelne
alebo sporadicky všetkých 7 konfirmandov. Nie je žiaden, ktorý by
sa vyslovene stratil, ako sa to často stáva. Je to veľmi potešujúci
údaj a asi aj najlepší výsledok za posledných min.10 rokov.
Konfirmovaných bolo 7 konfirmandov (3 ch., 4 d.).
Do 2.ročníka prešlo 5 konfirmandov (3 ch., 2 d.), jedno dievča
sa žiaľ odhlásilo. Na Sl.Božích vidíme sporadicky jedného až
dvoch.
Do 1.ročníka sa prihlásili 3 konfirmandi (3.d.). Na Sl.Božích
vidíme pravidelne jednu.
Vedúci dorastu s br.kaplánom pripravili pre minuloročných
konfirmandov 1.ročník Konfitábora, víkendového pobytu
v Jabloňovciach, ktorý bol veľkým prínosom. Konfirmandi sa tiež
mohli zúčastniť veľkého množstva iných podujatí.
Chcel by som povzbudiť rodičov konfirmandov, aby povzbudili
svoje deti k navštevovaniu stretnutí dorastu (konfirmačná
a pokonfirmačná mládež od 12 do 16 rokov, piatok od 15.45 do
16.30). Táto možnosť nie je tak využívaná, ako by mohla.

6. Členstvo v zbore
V r.2009 sme založili 4 evidenčné karty novým členom cirkevného
zboru, ktorí sa prisťahovali do Nitry a prihlásili sa do zboru.
Odsťahovali sa dvaja naši členovia a my sme ich vyradili
z evidencie. Zo všetkých pokrstených v r.2009 (25), bolo 19 takých,
ktorých môžeme počítať za nových členov cirkevného zboru, a to či
už po rodičovskej línii, alebo tak, že inoveriaci rodičia chcú, aby ich
dieťa bolo evanjelik. Ostatní bývajú na území iných zborov a v Nitre
boli pokrstení so súhlasom tamojších farských úradov. Zo všetkých
zosnulých (28) bolo iba 16 evidovaných ako členovia nášho
cirkevného zboru, 12 zosnulých patrilo do veľkej skupiny
anonymných evanjelikov v Nitre. Pri sčítaní obyvateľstva sa na
území zboru prihlásilo k ECAV 2.641 osôb. Je to akoby ešte jeden
terajší cirkevný zbor.
K 31.12.2009 evidujeme 1.237 členov CZ Nitra. Z tohto počtu má
1.140 osôb založené evidenčné karty, v ktorých je evidovaná aj
platba cirkevného príspevku (ďalej CP) na príslušný rok. V tomto
počte sú už aj deti, za ktoré rodičia platia CP.
Máme členov - platcov CP pravidelných, aj členov – platcov CP
sporadických, no aj dlhodobo neplatiacich. Z počtu asi 100 členov
zboru, platiacich CP sporadicky, si v r. 2009 zaplatilo CP 23 členov
a tak zmenšili túto skupinu. Niektorí z nich všetky chýbajúce roky aj
doplatili.
Z počtu 21 cirkevníkov, ktorí si CP nezaplatili za posledných 10
rokov, si v r.2009 zaplatili štyria a skupinka sa takisto teda zmenšila.
Jedna osoba si všetky chýbajúce roky dokonca doplatila.
Na evidenčných kartách máme kompletné údaje ku dňu 14.2. 2010
u 951 cirkevníkov, z toho 401 mužov a 550 žien (v tomto počte sú už
aj deti, u ktorých rodičia nahlásili osobné údaje).
Detí, za ktoré rodičia už platia CP 1,- € v zmysle uznesenia
z konventu roku 2008 je 79. Možno ich je aj viac, lebo sa mohlo stať,
že rodina pri platbe CP pri ktorej dajú i milodar, nenahlásila osobitne
platbu za dieťa.
Z 1.140 členov, ktorí majú založené svoje evidenčné karty, si
k 31.12.2009 zaplatilo CP 733 osôb, čo je 64,3 %. Ku 14.2. 2010 sa
toto percento znova zvýšilo.
Rozdiel medzi údajom 1.237 členov zboru a 1.140 založených
evidenčných kariet, je číslo 97. To by mali byť práve deti, za
ktorých rodičia ešte neplatia CP, a my ešte na ne nemáme ani
založené evidenčné karty.
Z hľadiska cirkevného príspevku pripomíname našim rodičom
detí uznesenie minuloročného konventu, že aj od nekonfirmovaných
detí vyberáme cirkevný príspevok vo výške 1,50 €. Je to nutné
z toho dôvodu, že cirkevný zbor aj za tieto deti platí odvody
seniorátu a dištriktu. Rodičia teda zaplatia iba to, čo cirkevný zbor
musí odviesť ďalej vyšším cirkevno-organizačným jednotkám našej
cirkvi. Ďakujeme za pochopenie.
Opäť s radosťou dodávame, 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 našej
duchovnej rodiny. Jednou z úloh cirkvi bolo podľa starých kresťanov
hovoriacich po grécky „koinónia“, teda spoločenstvo a jeho užitočné
fungovanie. Tak sa o toto ruka v ruke chceme snažiť a budovať svoj
zbor ako miesto radostného, otvoreného a podnetného stretnutia tých,
ktorí v Ježišovi Kristovi našli svojho Vodcu a Pána.
(údaje pripravila Mária Števková, zodpovedná za evidenciu)
7. Biblická a vnútromisijná práca
Detské Služby Božie. Do tímu učiteľov a ich pomocníkov patria
Mária Hrubá (vedúca skupinky učiteľov), Daniela Hajduchová,
Jarmila Višňovcová, Zuzka Hrubá, Magdaléna Eľková, Marek
Konkuš, Róbert Ottot a Jakub Zmeko, vypomáhal br.kaplán s
manželkou. Tieto sestry a bratia vytvorili dvojice či trojice
a pravidelne sa striedali vo vedení Detskej besiedky. Na Sl.Božích na
začiatku školského roku 2009 / 2010 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.
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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 v prvej lavici, deti odchádzajú do besiedkovej miestnosti
počas prvej piesne. Niekoľkokrát začínali besiedkári Sl.Božie
detskou piesňou.
Pre deti sme mali v r.2009 sánkovačku, Veselé popoludnie ku
Dňu detí, letný tábor na Látkach (23 detí), ktorý bol vedúcimi
skutočne perfektne programovo prichystaný, požehnanie pri
začiatku školského roku, Šarkaniádu, Tekviciádu, Adventné
popoludnie a štedrovečernú nádielku. Metský tábor Svätodúšik sa
po rokoch v lete nekonal. Učitelia besiedky pripravili s deťmi
menší program na Služby Božie na Veľkonočnú nedeľu,
Svätodušnú nedeľu a veľký program na Štedrý večer.
Na Štedrý večer sme zo sponzorsky darovaných sladkostí
pripravili 100,- balíčkov pre deti. Hneď po prvých Sl.Božích sa ich
minulo 75, po druhých zvyšok. V našom cirkevnom zbore dokáže
teda na Štedrý večer prísť do kostola 100 detí z našich
evanjelických rodín (v programe vystupovalo asi 30). Potešili by
sme sa, keby sme viac detí mohli vídať aj na Detskej besiedke či
na detských podujatiach.
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, podporoval ich br.kaplán.
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
okolo 5 dorastencov. 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 4.ročník
seniorálneho stretnutia dorastu, ktorý bol v máji v Nových Sadoch,
Konfitábor a boli pozývaní na rad mládežníckych podujatí.
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, kaplán Vladimír Šoltés a
mládežníci Michal Vašek, Marek Konkuš, Jarka Višňovcová.
Návštevnosť sa pohybuje do 20 – 25 osôb. Pritom by nemalo byť
problémom, aby nás bolo na mládeži i cez 30. Treba len, aby naša
mládež stabilne zaradila tento bod do svojho programu ako
dôležitú súčasť svojho ľudského i duchovného dospievania. Na
letných táboroch mladí často hovoria o tom ako ľutujú, že na
mládež pravidelne nechodia, ale keď sa začne školský rok, znova
ich strhne vír iných udalostí. Každý jeden mladý človek na doraste
či mládeži je dôvodom k našej radosti a výsledkom možno
dramatického vnútorného zápasu medzi ponukou sveta a ponukou
viery.
V januári sa v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov
konal 2.ročník ekumenického dvojstretnutia mládeže (u nás a na
Klokočine), ktoré mali veľmi peknú atmosféru.
Pripravili sme 2-je Služby Božie s piesňami mládeže (2.po
Veľkej noci a 3.adventná), s jednoduchým spoločným obedom
a spoločne stráveným popoludním. Na obede zostáva do 30
mládežníkov od dorastencov až po pracujúcich. 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. Seniorálne stretnutie mládeže bolo v Nitre, prednášku
mal aj náš Jakub Zmeko. Pripravili sme letný tábor pre mládež v

Braväcove (24 - 29 osôb), spoločné prenocovanie v spacákoch na
farskom dvore („Kostolfest“). Mládež spolu strávila Silvester.
Hudobná skupina „Spasení“ hrala na seniorálnych stretnutiach
dorastu i mládeže.
Mládež chceme viesť k tomu, aby bola ochotná aj pomáhať
a slúžiť zboru pri rozličných zborových príležitostiach a potrebách.
Stalo sa tak veľmi pekne pri oboch Sl.Božích pre najstarších
s posedením, pri ozdobovaní vianočného stromčeka príprave
balíčkov a pod.
Dievčenský klub Tabita
Vznikol v septembri 2009, vedie ho Zuzka Hrubá a Barborka
Kmeťová. Dievčatá spoločne hľadajú, ako byť správnou ženou
v dnešnom svete. Zdieľajú sa a vytvárajú povzbudzujúce kamarátstvo
na kresťanskom základe. Schádzajú sa v utorok o 16.00 hod., krúžok
má do 5 dievčat a srdečne pozýva medzi seba ďalšie dievčatá od 12
do 18. Okrem pravidelných stretnutí pripravili sobotu pre dievčatá
„Zo siroty kráľovná“ kde zinscenovali príbeh biblickej Ester, mali
jednoduchý spoločný obed a urobili pekné výtvarné veci.
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.
Napokon uvádzam jednu dôležitú poznámku. Jedna moja známa
z inej cirkvi povedala, že pre deti založili hudobnú skupinu, aby mali
spoločenstvo a tak rástla ich viera, lebo sami uznali, že klasické
bohoslužobné zhromaždenie na budovanie viery nestačí. Skutočne,
tam, kde funguje dobré spoločenstvo s úprimnými radostnými
vzťahmi a kde prebieha zdieľanie sa, tam je vysoká
pravdepodobnosť, že vyrastú ľudia s pevnou zdravou vierou
a vernosťou svojej cirkvi. Preto naše deti, dorast a mládež znova
a znova pozývame do nášho spoločenstva, na rovesnícke podujatia.
OZPV finančne podporilo rad mládežníckych podujatí, najmä
letný tábor detí a mládeže. Tak sa mohol uplatniť efekt, že vyzberaný
účastnícky poplatok mohol byť daný ako milodar na cirkevný zbor
(deti – 1.230,- €, mládež 715,- €) Naviac sme na základe podaných
projektov dostali od Nitr.samosprávneho kraja dotáciu vo výške
500,- € na nákup športového náčinia (podal br.kaplán) a od
Západoslovenskej energetiky dotáciu vo výške 900,- € na letný tábor
detí (podala Eva Bednárová). Obe dotácie sme riadne vyúčtovali.
Ďakujeme obom donátorom za finančnú pomoc.
Večery s Bibliou. Teda praktické biblické štúdium, bolo 27 krát (+1).
V r.2009 sme pokračovali v seriáli preberania veľkých biblických
tém a pojmov.
Stretania sa počas celého roku držali termínu, ktorý sme si zvolili
v septembri v r.2008 v nádeji, že sa zvýši návštevnosť tohto
podujatia – teda štvrtku o 16.45. Návštevnosť je v porovnaní so
starým nedeľným termínom skutočne vyššia, ale na veľký mestský
zbor je počet okolo 15 ľudí ešte stále nie nejaký zvlášť veľký.
V skupinke ale vládne veľmi pekná atmosféra.
Spoločenstvo evanjelických žien. Schádzalo sa prvý štvrtok v
mesiaci okrem letných prázdnin, teda dovedna 10 krát. Priemerná
účasť býva okolo 15 sestier, návštevnosť bola ovplyvnená nemocou
či nevládnosťou niektorých. Prajeme im veľa trpezlivosti a Božej
pomoci. Stretnutia majú duchovný úvod (Anna Valášková, Elena
Haláková). Sestry 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. Prednáškami poslúžili sestry Ľudmila Mižíčková
(zážitky z ciest po Východnej Ázii a Izraeli), Mária Števková (dojmy
z evanjelického dňa na Sitne), Oľga Palanská (M.R.Štefánik).
Autobusový zájazd sestier sa zúčastnil na seniorálnom stretnutí SEŽ
v Devičanoch (14.6., 12 osôb). Tradičný jesenný zájazd SEŽ sa
uskutočnil 10.-11.10. (57 osôb!), smeroval do Novohradského
seniorátu (Stredné Plachtince, Pôtor, Ľuboreč – Daniel Maróthy,
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Elena Maróthy-Šoltésová, Ábelová a Polichno – Božena
Slančíková-Timrava, Turíčky, Uhorské –spoločné Sl.Božie
v rodisku našej Márie Števkovej, Kalinovo – galejník Michal Góč
a Tomášovce – bývalý farár bol Juraj Chochol, otec našej Dariny
Jozefovej). Zájazd dotovalo OZPV a tak účastnícky poplatok
celkovo vo výške 873,- € dali sestry ako milodar na cirkevný zbor.
V priebehu roka žiaľ vážne ochorela s.Zuzana Máhriková a tak
spoločenstvo bolo ochudobnené o jej vzácne prednášky. Prisľúbila
ich však postupne poskytnúť a tak ich po čase znova pripomenúť.
Sestry s láskou a ochotne poslúžia pri všetkých podujatiach
zborových i seniorálnych. (Údaje pripravila Gizela Rožková,
predsedníčka SEŽ 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 (všade kaplán),
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.

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. Cieľom členov spevokolu je šíriť evanjelium piesňou
a reprezentovať náš cirkevný zbor všade tam, kde môže prispieť
k slávnostnej atmosfére. Spevokol vystúpil 7 krát na Sl.Božích, 2
krát na prehliadkach spevokolov (Nesvady – festival DNS,
Topoľčany – krajský festival), 2 krát na pohreboch, 7 krát pri
iných príležitostiach a koncertoch. Za
najvýznamnejšie
mimonitrianske vystúpenie je považovaný samostatný koncert
a ďalšie vystúpenie na Sl.Božích v Kronachu (Bavorsko), kde
spevokol sprevádzal gen.biskupa Miloša Klátika. NES vypracoval
projekt na dotáciu z Nitr.samosprávneho kraja (podala Katina
Kuhnová) a dostal 300,- € na nákup kostýmov. Dotácia bola riadne
vyúčtovaná. NES sa milodarom zo svojej vlastnej pokladne
podieľal na hradení výdavkov pri návšteve spevokolu z Kronachu
v Nitre. Zároveň pri návšteve v Kronachu dostal po koncerte 700,€ na organ, predal množstvo CD s výťažkom pre cirkevný zbor
a spevokol z Kronachu daroval v Nitre ďalších 700,-€ na organ. Aj
takto sme bojovali o splatenie organu.
(údaje pripravila Katina Kűhnová, dirigentka)

9. Spravovanie cirkevného zboru
Konal sa jeden výročný konvent za r.2008 a jeden volebný
konvent.
Zborové presbyterstvo sa zišlo na riadnych a mimoriadnych
zasadnutiach 13 krát. Má 26 členov, sú nimi: Ján Beňo, Danica
Bobčeková, Ivan Eľko (ako zbor.farár), Milan Grísa, Vladislav
Horvát, Ján Huba (do mája ako presbyter, od mája ako zbor.dozorca),
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, Vlastimil Synak (do
marca ako zbor.dozorca, od mája ako presbyter) a Milan Zmeko.
Všetci presbyteri vykonávali svoj mandát. Na uprázdnené miesto
voleného presbytera po br.Jánovi Hubovi bol presbyterstvo
kandidovaný br.Vlastimil Synak a zvolený za presbytera. Zborové
presbyterstvo je funkčné a riadne vykonáva svoju činnosť, vždy býva
uznášaniaschopné. Vzácne je, že členovia presbyterstva pravidelne
navštevujú Služby Božie, čo nie je v ECAV samozrejmosťou.
Vo februári 2010 sa skončí šesťročný mandát pre presbyterov:
Vladislava Horváta, Annu Maričovú, Tibora Mesároša, Slavomíra
Revaya ml. a Milana Zmeka. Predsedníctvo cirkevného zboru
navrhuje zvoliť týchto menovaných, ktorí sa vo svojej službe
osvedčili, za zborových presbyterov na ďalšie volebné obdobie (2010
– 2016).
Hospodársky výbor presbyterstva vedie kurátor br.Pavel Líška.
Vykonal fyzické inventúry v predajni kníh a doplnil inventárny
zoznam hnuteľného majetku cirkevného zboru.
Revízna komisia hosp.výboru vykonala 3 krát kontrolu stavu
pokladne a polročnú revíziu účtovníctva. Vedie ju ses.Radmila
Kuťková, členovia sú Božena Slamečková 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.

Na gymnáziách (Golianovo a Párovské) učil br.kaplán.
Na gymnáziách sa z organizačných dôvodov tradične vyučuje nultá
hodina. Uznanie patrí všetkým gymnazistom, ktorí skoro ráno
Večer s hosťom v r.2009 sa síce neuskutočnil v klasickej podobe vstávajú, aby boli na náboženstve.
(nedeľa podvečer), ale cirkevný zbor pripravil v spolupráci s inými
stretnutia so vzácnymi hosťami. Cirkevný zbor, Matica slovenská Vyučovanie ev.náboženstva na zákl.školách
a Literárny klub Janka Jesenského spoločne pripravili v Dome v šk.roku 2008 / 2009
Matice slovenskej autorský večer so Zuzanou Antalovou 38 žiakov, ch.19, d.19
a Miroslavom Klobúčnikom (prezentácia knihy „Z prednej strany (5 oddelení)
mreží“). CZ v spolupráci so Spolkom M.R.Štefánika pripravil
diskusný večer s videofilmom s cestovateľom Dr.Františkom V šk.roku 2009 / 2010
Kelem („Vedecké cesty M.R.Štefánika“). A v spolupráci 24 žiakov, ch.14, d.10
s Lit.klubom Janka Jesenského autorský večer s reverendom (5 oddelení)
Dušanom Tóthom s manželkou (o slovenských amatérskych Vyučovanie ev.náboženstva na gymnáziách
divadelníkoch v Toronte).
v šk.roku 2008 / 2009
Párovské gymnázium:
Krúžok mladých mamičiek. Vznikol v septembri 2009, začal sa Golianovo gymnázium:
6 štud., ch.1, d.5
stretať raz za dva týždne (streda o 17.30) a nahradil neformálne 4 štud., ch.2, d.2
modlitebné spoločenstvo mladých žien. Mladé mamičky majú
možnosť prísť i s deťmi, ktorým robia program dievčatá V šk.roku 2009 / 2010
Párovské gymnázium:
vysokoškoláčky. Stretnutia vedú Daniela Hajduchová a Eva Golianovo gymnázium:
3
štud.,
ch.2,
d.1
8
štud., ch.3, d.5
Eľková a zúčastňuje sa do 10 mladých žien.

Mimoriadne nedeľné podujatia
V nedeľné poobedia už nemávame pravidelný program. Predsa
však boli členom cirkevného zboru ponúknuté nedeľné
mimoriadne podujatia: 22.2. – rodinný výlet na Zobor, 29.3 a 5.4.
– satelitná evanjelizácia ProChrist, 19.4. – koncert NES
u Sv.Gorazda na Klokočine, 26.4. – mládežnícke popoludnie, 3.5.
– program s hosťami z Floridy, 10.5. – festival spevokolov DNS
v Nesvadoch, 7.6. – Veselé popoludnie pre deti v Brezovom
hájiku, 14.6. – seniorálne stretnutie žien v Devičanoch, 21.6. –
Sl.Božie pre najstarších s posedením, 11.10. – Tekviciáda, 18.10. –
program s hosťami zo Sázavy, 25.10. – Šarkaniáda, 29.11. –
Sl.Božie pre najstarších s posedením, 6. a 13.12. – organové
koncerty, 20.12. – Nitria, spevácky koncert.
8. Výučba náboženstva v školách
Treba si vážiť deti, ktoré v podmienkach menšiny a tiež
komplikovaných podmienkach mesta chodia na náboženstvo v
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Úlohy Vnútromisijného výboru riešilo spoločne zborové
presbyterstvo, ktoré pripravovalo program a zabezpečenie
jednotlivých väčších podujatí. 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. Z nich uvádzame ako
najvýznamnejšie Dištriktuálny konvent Západného dištriktu
(23.5.), Seniorálne stretnutie mládeže (6.12.).
Redakčná rada časopisu Otvorená náruč pripravila 2 dvojčísla
zborového časopisu. Graficky ho pripravil br.Ľuboš Vontorčík.
Vydanie ďalších čísiel sa neuskutočnilo pre pracovnú
zaneprázdnenosť farára. Pre rok 2010 sme sa rozhodli pre
štvrťročnú periodicitu Otvorenej náruče a predpokladáme, že sa
bude dariť vydávať ju.
Cirkevný zbor mal aj od augusta naďalej seniorálneho kaplána
Vladimíra Šoltésa.
Cirkevný zbor mal v r.2009 jedného študenta teológie br.Ľuboša Vontorčíka skončil 3 a začal 4.roč. EBF UK
v Bratislave. Býva síce v Bratislave, ale príležitostne vypomohol
pri Večeri Pánovej v Nitre, pri Sl.Božích v Kalnej n.Hronom,
viackrát
v Nových
Sadoch,
vianočnú
výpomoc
mal
v Pukanci, Bohuniciach a Devičanoch.
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 (do 30.nov. 2009), od
1.dec.2009 Magdaléna Šeböková.
Kostolníčkou bola Zuzana Dobiášová.
Organistom bol Dušan Kovarčík.
Zapisovateľkou presbyterstiev a konventov je Mária Števková.
Funkcie kronikárky sa v závere r.2008 zo zdravotných dôvodov
vzdala ses.Zuzana Máhriková. Viedla kroniku naozaj príkladným
spôsobom. Patrí jej za to naša vďaka i vďaka všetkých, ktorí
v budúcnosti budú v kronike listovať. Kroniku po nej prevzala
ses.Magdaléna Šeböková.
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 milodar príležitostne ubytováva žiadateľov o nocľah z ECAV,
sa stará Anna Maričová (ubytovaní zanechali milodary spolu vo
výške 150,- €).
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!

kolegami (napr.br.Milan Mikuš a ses.Mária Števková – niekoľko
desiatok poukázaní 2%).
Aj vďaka tejto kampani bolo na účet OZPV v priebehu roka 2009
poukázaných 10.238,- € (308.427 Sk). Z toho:
fyzické osoby 5.449,- € (164.185,- Sk), hrubým odhadom je to
približne 200 darcov, z toho mimo DÚ Nitra cca 23 darcov (suma
mimo NR je 616,-€, z toho Bratislava cca 15 darcov).
Právnické osoby poukázali 4.789,- € (144.242,- Sk), ich počet si
netrúfame odhadnúť (10 - 20 firiem), okrem Nitry je tam jedna
Spišská N.Ves a jedna Bratislava.
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 6.316,- €. Toto je teda suma, ktorú cirkevný
zbor vďaka OZPV sám nemusel zaplatiť a mohol tieto ušetrené
prostriedky presmerovať do iných oblastí. Naviac dostal milodary
z účastníckych poplatkov z tábora detí, mládeže a zo zájazdu žien.
Z najväčších položiek, ktoré boli uhradené cez OZPV uvádzame
aspoň nasledovné:
letný tábor detí (ubytovanie a strava) – 1.092,- €
pobyt spevokolu z Kronachu – 525,- €
zájazd SEŽ po stopách Timravy a Maróthy-Šoltésovej – cestovné
802,- €, ubytovanie a strava – 1.847,- €
Zvyšné prostriedky pochádzajúce z odvodu 2% v r.2009 bude môcť
OZPV vyčerpať do 31.12. 2010. Videli sme teda znova, že okrem
nesporného úžitku z mnohých podujatí pripravených cez OZPV, je
OZPV aj dôležitým prostriedkom finančnej pomoci cirkevnému
zboru. Z tohto dôvodu sa i v r.2010 budeme podobným spôsobom
uchádzať o poukázanie 2% z daní pre OZPV.
Výbor OZPV tvoria Ivan Eľko, Ján Huba, Radmila Kuťková, Silvia
Mandová Ľudmila Mižíčková, Darina Orbanová, Vlastimil Synak,
Magdaléna Šeböková a Soňa Zmeková. Zasadol trikrát v roku, raz sa
konalo Valné zhromaždenie OZPV.
(údaje pripravil Ján Huba, zbor.dozorca, člen Výboru OZPV)
10. Udalosti a podujatia v r.2009
Zoznam všetkých významných udalostí a podujatí r.2009 bude
zverejnený na oznamovej nástenke pri vstupe do kostola
i v najbližšom čísle časopisu Otvorená náruč.

11. Pastorálna činnosť
Popredu vyžiadané a evidované rozhovory pastorálneho charakteru
s farárom na farskom úrade: 12
Návštevy chorých v nemocnici: 4
Prislúženie Večere Pánovej chorým v nemocnici: 2
Prislúženie Večere Pánovej chorým v domácnosti: 3
Návšteva chorých v nemocnici bez Več.Pánovej: 4
Posvätenie príbytku : 1
Návšteva cirkevníkov v domácnosti : 10
Prípravné pastorálne rozhovory s rodičmi pred krstom: 22
Prípravné past.rozhovory a so snúbencami pred sobášom: 9
Pred každým pohrebom sa farár stretne so zarmútenou rodinou, čo
prináša tiež príležitosť pastorálneho rozhovoru.
Br.kaplán prislúžil Večeru Pánovu v DD na Železničiarskej ul. 7
ľuďom, mimo toho vykonal dve návštevy v DD na Žel.ulici, 2
návštevy v nemocnici a 2 návštevy v domácnosti.
Na farskom úrade sa denne udeje veľké množstvo ďalších predom
ohlásených
alebo i neohlásených stretnutí s cirkevníkmi, úradnými
Občianske združenie Pavla Valáška
cirkevnými
i necirkevnými stránkami, či návštevníkmi kostola, či
Na pôde cirkevného zboru bolo z podnetu zborového presbyterstva
odohrá
sa
množstvo telefonátov s na domácnosť odkázanými
v r.2006 založené Občianske združenie Pavla Valáška so sídlom
cirkevníkmi.
v Nitre, Sládkovičova 12 (ďalej: OZPV), ktoré bolo vytvorené ako
nástroj na podporu vnútromisijnej a sociálnej práce v cirkevnom 12. Mimozborová činnosť predstaviteľov zboru
zbore. V čase pred Veľkou nocou 2009 bolo do domácností našich
Zborový farár Ivan Eľko je z úradu ako senior členom
cirkevníkov vyexpedovaných 270 zásielok s časopisom Otvorená seniorálneho, dištriktuálneho presbyterstva a synody. Je členom
náruč, s informačným listom o OZPV a s tlačivami na odvedenie redakcie časopisu Cirkevné listy.
2% z dane pre OZPV. Ďalšie balíčky obsahujúce tieto materiály
Farár v r.2009 trikrát poskytol rozhovor pre Rádio Lumen,
boli pripravené na osobné prevzatie pri východoch z kostola. vystúpil v programe Rádia Max (Veľký piatok) a Slov.rozhlas
Oznam o možnosti poukázať 2% na OZPV bol štyrikrát uverejnené opakoval dávnejšie vytvorenú reláciu (Kameňovanie Štefana).
v Posli. Mnohí naši cirkevníci propagovali možnosť poukázania
2% na OZPV aj v prostredí mimo nášho zboru, napríklad medzi
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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.2008 – 540,90 €
Nákup kníh v r.2009 – 1.189,28 €
Spolu hodnota kníh v r.2009 – 1.730,21 €
Predaj kníh v r.2009 – 1.307,96 €
Zostatok a prenos kníh do r.2010 – 422,25 €
Hotovosť v pokladni – 118,68 €
Všetky faktúry za r.2009 boli uhradené.

Mesto Nitra: 16.600,- € (500.091,6 Sk)
Hoffnung f.Osteuropa: 13.538,- € (407.845,8 Sk)
Západoslov.energetika: 900,- € (27.113,40 Sk)
Nitr.samosprávny kraj: 500,- € (15.063,- Sk
(Nitr.sam.kraj dotoval ešte zvlášť spevokol sumou 300,- €)
Matica Slovenská: 300,- € (9.037,80 Sk)
Ostatné príjmy: 1.699,50 €
Úroky v ČSOB bežný účet: 3,61 € (108,75 Sk)
Úroky v ČSOB termínovaný účet: 34,44 € (1.037,54 Sk)
Celkové príjmy za r.2009: 108.573,25 € (3.270. 877,70 Sk
Zost. 7.982.44 240.478,90
116.555,68 3.511.356,60

Výdavky cirkevného zboru v r. 2009:
Služby spolu: 64.035,12 € (1.929.122,00 Sk) z toho
Opravy: 525,46,- €
Obstaranie majetku: 57.018,73 €
Cestovné: 1.068,38 €
Evanjelický posol, nákup – 175,50 €
Pohostenie: 1.474,74 €
Cirkevné listy, nákup – 144,43
Telefón, mobil, internet: 1.322,30 €
Dúha, nákup – 50,40
Poistky: 2.019,75 €
Spolu – 370,33
Odpad: 228,82 €
Predané v hodnote – 370,33
Ostatné: 376,94 €
Zostatok - 0
Mzdy a poistné fondy: 0,- €
Inventúra bola vykonaná dňa 2.1. 2010. Neboli zistené rozdiely Prevádzková réžia spolu: 19.320,34 € (582.044,56 Sk), z toho
Spotreba materiálu:
vo vedení evidencie a predaja kníh a časopisov
Poštovné: 307,78 €
(údaje pripravil Pavel Líška, kurátor).
Kanc.potreby: 330,62 €
14.Zborový archív
Čistiace prostr.: 209,81 €
Všetky knižné zväzky sú utriedené podľa druhov
PHM: 463,68 €
a opečiatkované.
Ostatné: 1.382,06 €
Písomnosti sú uložené podľa jednotlivých druhov.
Spotreba energie (rozp.14.950,- €):
Voda: 2.623,23 €
15. Štatistika
Elektrina: 3.335,50 €
Údaje zo zborových matrík za r.2009 a porovnanie s r.2008
Plyn: 9.712,02 €
Pokrstení : 25 (tak isto), chl.13 (+4), diev.10 (-3), dosp.2 (-1)
Daň z príjmu: 0,- €
Konfirmovaní : 7 (-6), chl.3 (-3), diev.4 (-3), dosp.0 (tak isto)
Daň z nehnuteľností: 115,01 €
Vstup do ECAV: Výstup z ECAV : Bank.poplatky: 315,63 €
Prihlásenie sa do zboru : 4
Odhlásenie sa zo zboru: 2
Ostatné výdavky spolu: 2.597,59 € (78.255,- Sk), z toho
Sobášení : 9 (+4), 1 požehn.manželstva (tak isto)
Odvody príspevkov na seniorát a dištrikt: 1.548,- €
Všetko zmiešané páry
Odvody povinných ofier: 870,- €
Boli sobášené ešte ďalšie 2 páry, ktorí nie sú členmi nášho
Odvod na Fond školstva ZD ECAV: 179,59 €
zboru a priviedli si svojho vlastného farára a 2 páry, ktoré boli
z iných cirkví (Apoštolská cirkev) a sobášili ich duchovní týchto Celkové výdavky za r.2009: 85.953,05 € (2.589.421,60 Sk)
cirkví.
Stav finančných zdrojov k 31.12.2009:
Zosnulí : m.16 (+6), ž.12 (+5), spolu 28 (+11)
Najstarší: Marta Ďurišová r.Šimková, najstaršia členka zboru, 30.602,69 € (921.936,40 Sk)
(98 1/2 r.), Alžbeta Kolompárová (94 r.), Samuel Kuchta (90 r.)
Najmladší: Štefan Škultéty (41 r.), Róbert Radejovský (52 r.), Pokladničná hotovosť: 784,76 €
Ladislav Fitoš (58 r.).
Bežný účet v ČSOB: 29.755,79 €
Termínovaný účet v ČSOB: 62,14 €
16. Hospodárenie a dobročinnosťv r.2009
Predajni literatúry zostáva záloha: 332,00 €
Príjmy cirkevného zboru v r. 2009:
Príjem z majetku (nájomné Šindolka): 38.807,76 € (1.169.122,60 Majetok cirkevného zboru k 31.12.2009
Sk)
Aktíva cirkevného zboru:
Cirk.príspevok: 8.361,64 € (251 902,7 SK), r. 2008: 277.250,Sk,
rozpočet bol 7.468,Ofera: 7.595,67 € (228.827,- Sk) r.2008: 208.836,- Sk
rozp. 5.808,- €
Milodary: 20.232,09 € (609 511,9 Sk), z toho
rozp.11.617,- €
na cirk.zbor: 4.442,05 € (r.2008: 899,50 €)
na organ: 14.797,68 € (r.2008: 36.154,- €)
Zbierka na vnútornú misiu cez trvalé bankové príkazy členov
zboru: 992,36 € (29.895,8 Sk) r. 2008: 28.100,- Sk
Dotácie celkovo: 31.838,- € (959.151,59 Sk), z toho

Akcie Tranoscia a.s: 1 akcia (165,97 €)
Akcie Oikokredit: 2 akcie (400 USD)
(Cirkevný zbor vlastní ešte cielene darované prostriedky na
zakúpenie ďalších 2 akcií Oikokredit)
Zost.hodnota kostola: 1.340.073,50 € (40.371.055,- Sk)
Hodnota pozemku pod kostolom: 51.492,- € (1.551.250,- Sk)
Inventár v kostole (v zost.hodnote): 27.412,34 € (825.824,- Sk)
Organ s DPH (v zost.hodnote): 158.433,80 € (4.772 976,- Sk)
Inventár na farskom úrade: 3.277,07 € (98.725,- Sk)
Inventár v byte farára: 2.338,62 € (70.453,40 Sk)
Inventár v byte kaplána: 1.066,82 € (32 139,10 Sk)
Inventár v garzónke: 655,12 € (19.736,- Sk)

Výročná správa farára za r.2009, Cirkevný zbor ECAV Nitra

Inventár v cirk. kuchynke: 2.095,17 € (63.119,- Sk)

Cirkevný zbor ako hlavný organizátor, bez vynaloženia vlastných
prostriedkov ale cez projekty podané na Mesto Nitra a Nitriansky
Spolu majetok: 1.587.010,40 € (47.810.275,- Sk)
samosprávny kraj, zastrešil 2.ročník medzinárodného organového
festivalu Ars organi 2009 Nitra, ktorý sa konal v piaristickej
Cirkevný zbor nemal k 31.12. 2009 žiadne záväzky.
katedrále Sv.Ladislava v Nitre. Jednalo sa o šesť nedeľných
Cirkevný zbor vlastní pozemky:
koncertov. Festival mal veľký poslucháčsky ohlas.
V k.ú.Zobor prac.č.4767/6 o výmere 0,3334 ha bola predaná
Náš cirkevný zbor takýmto spôsobom podporuje kultúrny
Národnej diaľničnej spoločnosti, prepis sa uskutočnil dňa 28.12. a spoločenský život v meste a vystupuje nie len ako konzument
2009, cena bola 191.371,- € a nájom za 3 roky dozadu 38.807,- €, rôznych dotácií a dobrodení, ale aj ako aktívny spolutvorca života
to je dovedna 230.178,- €, to je 69.04 €/m2 (2.080,- Sk/m2)
nášho mesta.
V k.ú.Kolíňany par.č.1889/4 a 1889/5 o výmere 1,3548 ha, (je
nájomná zmluva, nájomné nebolo zaplatené).
V k.ú Čakajovce viac malých parciel o celkovej výmere 2,4862
17. Pohľad viery dopredu na r.2010
ha (je nájomná zmluva, nájomné v r.2009 vyplatené: 165,15 €)
V r.2010 nemáme naplánovanú žiadnu veľkú ústrednú
Cirkevný zbor v r.2009 z väčších majetkových položiek
vnútromisijnú
akciu. Chceme s plným nasadením uskutočniť všetky
nadobudol: triedičku mincí (z daru presbyterov), satelitný prijímač
naše
vlastné
tradičné
vnútromisijné podujatia. Chceme hostiť tiež
(dotované cez ProChrist), rohože a koberce-behúne do kostola.
jedno
seniorálne
podujatie
– seniorálne stretnutie učiteľov Detských
(údaje pripravila Danica Bobčeková, účtovníčka)
besiedok (16.10. 2010). Chceme tiež dôstojne a v radosti osláviť
10.výročie posvätenia nášho kostola a s celou cirkvou sa zúčastniť
Dobročinnosť
oslavy
400.výročia Žilinskej synody, ktorá právne a organizačne
V dobročinných oferách sme vybrali: pri Týždni modlitieb za
zriadila
Evanjelickú cirkev v Uhorsku.
jednotu kresťanov pre Centrum Slniečko v Nitr.Hrnčiarovciach
V
oblasti
organizácie cirkevného zboru cítime, že dozrel čas na to,
340,- € (z oboch večerov), pre Haiti (ešte pred zemetrasením) 192,aby
náš
cirkevný
zbor založil svoju vlastnú zborovú diakoniu ako
€.
samostatný
právnický
subjekt, ktorá by poskytovala návštevnú
Naši priatelia z Our Saviourś z Naperville a z Hope na Floride
a
opatrovateľskú
službu
starším či odkázaným členom zboru. S tým
pri každej návšteve Nitry zavítajú do zariadení pre týrané,
chceme
zároveň
urobiť
i druhý krok: zborové presbyterstvo chce
zanedbávané a zneužívané deti Slniečko v Nitr.Hrnčiarovciach
požiadať
zborový
konvent,
aby dal právomoc zborovému
a Krškanoch. Snažia sa činnosť týchto zariadení podporovať
predsedníctvu
v
priebehu
nasledujúceho
pol roka zistiť podmienky a
darovaním peňazí a šatstva.. Vždy pritom vidíme, že veľmi účinná
možnosti,
za
akých
by
cirkevný
zbor
cez
svoju zborovú diakoniu
pomoc by bola prostredníctvom fyzickej práce, ktorú treba v týchto
mohol
prevádzkovať
vlastný
penzión
pre
seniorov,
či už postavený
strediskách vykonať (terénne a parkové úpravy, pomoc pri
od
základu,
alebo
prestavaný
z
inej
budovy.
V
septembri
by sme
jednoduchých stavebných prácach, upratovanie areálu). Naši
mohli
na
mimoriadnom
konvente
vypočuť
informáciu
zborového
americkí priatelia vyjadrili nádej, že časom bude fungovať model
„naše peniaze a vaša práca“, teda že spojíme svoje sily a možnosti predsedníctva o našich možnostiach začať toto dielo a prijať v tejto
a pomôžeme spoločne tým, ktorí zatiaľ na svete zažili málo šťastia veci rozhodnutie. Sme veľký zbor vo veľkom meste. Máme mnoho
a sú odkázaní na sociálnu pomoc a ochranu. Dúfam, že v roku osamelo žijúcich cirkevníkov alebo takých, ktorých opatera vyžaduje
2010 vymyslíme nejaký spôsob, ako pomôcť. Je to námet možno veľké nasadenie zo strany rodiny. Myslíme, že o takýto typ
pre mládež a mladé rodiny, aby pouvažovali, či niektoré jarné zariadenia by bol veľký záujem. Zároveň by to bola veľmi rozumná
poobedie alebo sobotu by sme nemohli stráviť v takejto praktickej a bohumilá investícia peňazí, ktoré cirkevný zbor získa z predaja
nehnuteľnosti na Šindolke.
službe lásky.
V oblasti hospodárskej chceme vykonať výtvarné dotvorenie
Z účtu sme poslali: seniorálnu oferu 2009 pre CZ Tekovské
oltárnej
steny kostola a zhotovenie prenosných kľakátok na Večeru
Lužany pri generálnej modlitebne 170,- €, celocirkevné ofery na
Pánovu.
Tiež chceme vykonať stavebnú údržbu viacerých častí nášho
Generálnu podporoveň – 170,- €, Celocirkevné dni v Žiline – 130,kostola,
ktoré sú po desiatich rokoch opotrebované (výmena troch
€, zahraničnú misiu – 100,- €, na štipendiá teológov – 100,- €, na
vstupných
dverí, oprava sadrokartónov, prasklín, vymaľovanie
Fond vzdelávania – 100,- €, na Svetový luteránsky zväz – 100,- €.
niektorých
častí,
údržba väzníka, zefektívnenie vykurovania). So
Ďalej mimoriadny odvod na rekonštrukciu Jabloňoviec (0,33 € na
zriadením
kníhkupectva
chceme ešte nejaký čas počkať a nechať
dušu). Zriekli sme sa 796,- €, refundácie nákladov na prevádzku
bežať
zbierku
na
jeho
zriadenie.
seniorskeho úradu v prospech rekonštrukcie Jabloňoviec.
Chceme tiež, aby naďalej medzi nami efektívne slúžilo Občianske
Cirkevný zbor zdarma poskytol kostol na dva benefičné
združenie
Pavla Valáška, aby si svojou činnosťou získalo dôveru a
koncerty, výťažok z nich bol určený na Zväz zdravotne
priazeň
čo
najširšieho počtu ľudí a mohlo podporovať naše
postihnutých Nitrianskeho kraja (spevokol i jednotlivci sa
vnútromisijné
a sociálne dielo.
podieľali aj na duchovno-umeleckom programe).
Cirkevný zbor nemá svoje vlastné diakonické dielo, ale za
sociálnu diakoniu sa dá považovať skutočnosť, že od septembra
2009 sa každý utorok podvečer v našej zborovej miestnosti
schádza Klub anonymných alkoholikov, ktorý pracuje na
kresťanských základoch a kde nachádzajú účinnú pomoc ľudia
bojujúci proti závislosti na alkohole. „Syn človeka sa zjavil, aby
maril skutky diablove“ (1J 3,8). Aj tento svoj skromný počin
berieme ako príspevok k podpore Ježišovho zachraňujúceho diela,
ktoré kladie medze moci diabla a od neho odvodeného nešťastia
a zmaru v ľudských životoch.
V kostole sa konali na báze nášho donátorstva kultúrnoumelecké podujatia: koncert spevokolu Dúha, jeden letný
organový koncert (organizovalo Veľvyslanectvo Britského
kráľovstva, zúčastnil sa pán britský veľvyslanec, rovnako ako
navštívil aj jeden adventný koncert) a dva adventné organové
koncerty, dva spevácke adventné koncerty.
Vo veľkej zborovej sieni sa konajú zasadnutia Spolku
M.R.Štefánika

Drahý Bože, aké je to úžasné a tajomné, že si svoj ľud, náš drahý
cirkevný zbor, previedol ďalším rokov jeho histórie.
Nechceme žiť, myslieť, veriť a konať iba akosi nahodilo
a samoúčelne. Túžime mať pred očami cieľ a bežať za ním.
Dávaš nám ho Ty sám, ako si ho dal Pavlovi, mnohým svojim
drahým deťom, ako si ho dal v Duchu Svätom celej cirkvi.
Túžime mať v Tebe plnú istotu. Túžime milovať Tvoje Slovo v Biblii
a žiť s ním a podľa neho. Túžime budovať naše spoločenstvo, aby
bolo požehnaním, aby dokázalo slúžiť a niesť nás.
Odpusť, ak sme tento cieľ strácali.
Chválime Ťa a ďakujeme Ti, keď si nás k nemu smeroval.
Oslavujeme Ťa v mene Ježiša Krista, nášho Pána a Vodcu,
v ktorom si nám daroval všetko a v ktorého nekonečnej, večnej,
tvorivej a požehnanej láske túžime byť naveky!
Amen.
Pripravil: Ivan Eľko, zborový farár

