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1. Kázňový úvod 
„Poďte a viďte skutky Božie!“                                       (Žalm 66, 5) 
 
Bratia a sestry v Pánu, 
     výzva 66.žalmu bola heslom, ktoré nás sprevádzalo celým 
rokom 2010. Bol to rok veľkých jubileí, ktoré sme prežívali s celou 
rodinou evanjelikov na tvári našej zeme (480.výročie 
Augsburského vyznania), s rodinou evanjelikov na Slovensku 
(400.výročie Žilinskej synody) i ako rodina evanjelikov v Nitre 
(10.výročie posvätenia kostola). Aj keď každé z týchto jubileí malo 
svojich ľudských aktérov a dejinné pozadie ktoré možno skúmať 
i obdivovať, vo svetle 66.žalmu chceme v týchto jubilejných 
udalostiach vidieť predovšetkým Božie skutky, dielo, ktoré 
umožnil náš dobrý Boh. On dopustil dielo reformácie a pri živote 
až dosiaľ udržal cirkvi, ktoré z tohto hnutia vzišli.  On dopustil, 
aby vo veľmi zložitej dobe začiatku 17.storočia mohla byť 
zorganizovaná samostatná evanjelická cirkev. On i nám doprial, 
aby sme po storočiach bez vlastného kostola mohli už desať rokov 
užívať krásnu a účelnú budovu vlastného chrámu. Každé z týchto 
jubileí pobáda človeka „vstať“ zo svojho starého a zažitého miesta, 
v ktorom už nie je čas na vážne  otázky a zamýšľanie sa a „vidieť“ 
pohľadom viery, že Boh je živý, že koná, otvára možnosti, volá 
k sebe, dokazuje, že je Pánom nad okolnosťami sveta a dokáže 
naplniť zmyslom a šťastím jednu ľudskú dušu i celé spoločenstvo. 
Jemu patrí vďaka a chvála za všetky tri jubileá, za okolnosti, ktoré 
ich sprevádzali, za úžitok, ktorý priniesli. 
     Prvé jubileum nám hovorilo o tom, kde sú naše duchovné 
korene a v čom spočívajú. Nemusíme o tom uvažovať ako vzdelaní 
teológovia. Pri Reformačnom večeri „Poďte a viďte skutky Božie“ 
30.10. hovorili cirkevníci z Bystřice i naši o tom, ako prakticky 
žijú štyrmi princípmi, ktoré znovuobjavila a zdôraznila reformácia: 
Jedine viera, Jedine milosť, Jedine Písmo a Jedine zásluhy 
Kristove.  Tak veľmi sme túžili zdôrazniť práve toto základné 
pochopenie reformačných princípov, ktoré sa odzrkadľuje 
v praktickom života kresťana a dáva mu typickú podobu! Štyri 
jednoduché vyznania sme formulovali i do príležitostného 
bulletinu, aby ich každý z nás mohol mať pred sebou, pripomínať 
si ich a žiť nimi. 
     Druhé jubileum hovorilo o tom, aká je naša spoločná tradícia. 
Boli sme utváraní štyrmi storočiami života v jednej cirkvi. Naša 
cirkev nikdy nebola úplne uniformná vo svojich prejavoch. Každý 
cirkevný zbor mal svoju tvár. Predsa nás však spájala spoločná, 
často martýrska minulosť, jednotná liturgia, dôraz na kázanie 
Božieho Slova, na slobodný súhlas s vierou, na samosprávu 
v cirkvi, na angažovanosť v spoločnosti. Evanjelici vytvorili 
typickú mentalitu, duchovné a kultúrne bohatstvo, občianske 
a morálne postoje. To všetko sa rodilo často veľmi ťažko, za cenu 
ľudských obetí a mnohého strádania, ktoré si my ani nedokážeme 
predstaviť. Tak veľmi sme túžili upriamiť našu pozornosť nie iba 
na fakt, že pred štyrmi storočiami vznikla nejaká nová cirkevná 
organizácia, ale upriamiť pozornosť práve na toto vzácne 
duchovné dedičstvo Evanjelickej cirkvi! Storočia sa utváralo, 
pôsobilo v našich domácich zboroch, v rodinách kde sme boli 
vychovaní a malo veľký podiel na formovaní našich osobností. 
Túžili sme prežiť pocit zjednotenia na tom základe, že nás spája 
osud, statočnosť a spiritualita jednej cirkvi, ktorej my dnes sme 
súčasťou. 
     Tretie jubileum je nám historicky najbližšie. Desať rokov 
môžeme užívať svoj chrám. Podpredseda VÚC Ján Vančo pri 
svojom príhovore zhromaždeniu dňa 22.5. spomenul, ako vyzerala 
Nitra pred desiatimi rokmi. Bolo úsmevné uvedomiť si, ako sa  
svet veľmi zmenil. Tých našich 10 rokov bolo veľmi intenzívnych. 
Po prechode do nového chrámu sme zažívali, akoby náš zbor 
vznikol druhý krát – všetkému bolo treba dať nové miesto a vítať 
nových ľudí, ktorí prichádzali. Borili sme sa s dlžobou 6,7 mil.Sk 

po postavení chrámu a robili veľkú zbierku. Po predaji troch 
pozemkov na Šindolke sme dlžobu vyplatili, zadovážili si lavice, 
posuvnú stenu, kúpili auto. Založili Občianske združenie Pavla 
Valáška, postavili organ, založili Zborovú diakoniu. Pri stavbe 
chrámu sme snívali o tom, ako jeho priestory budú slúžiť. Teší nás 
návštevnosť ľudí na Sl.Božích, teší nás množstvo dobrovoľných 
spolupracovníkov v misii a správe cirkevného zboru. Za 10 rokov 
sme mali dobrých zborových dozorcov a presbyterov, v cirkevnom 
zbore sme nezažili žiaden ťažký ľudský alebo vieroučný konflikt. 
Náš zbor samozrejme má aj svoje potreby. Túžili by sme, aby mladé 
rodiny viac prihlasovali svoje deti na náboženstvo v školách, či 
vodili ich na besiedku. Túžime, aby v našom chrámovom 
zhromaždení a v spoločenstve bolo viac mladých ľudí. Túžime, aby 
náš cirkevný zbor nebol iba anonymným zhromaždením, ale aby 
v ňom rástlo skutočné spoločenstvo ľudí, ktorí spolu cítia, majú 
vrúcne vzťahy a napomáhajú službe zboru. Túžime, aby v meste žilo 
čo najmenej anonymných evanjelikov, aby ich pritiahol náš 
cirkevnozborový život a ak ho začnú žiť, aby ho nežili iba formálne, 
ale aby vo viere v Ježiša Krista našli naozaj odpovede na veľké 
otázky života a budúcnosti, a v cirkevnom zbore pekné zázemie pre 
svoj život. Túžime, aby náš cirkevný zbor prinášal ovocie lásky 
v diakonii. V neposlednom rade aby bol dobre spravovaný a finančne 
zabezpečený. 
     Rok, ktorý sme prežili, sa niekomu možno javil ako rok 
spomienok na udalosti histórie. Vnímať históriu však nebolo to 
najpodstatnejšie. Najpodstatnejšie bolo cez jubileá vnímať živého, 
konajúceho Boha, Pána cirkvi a našich životov. Byť povzbudenými 
vo viere skúsenosťami z dávnejšej i nedávnej minulosti. Byť znova 
vyslaní do vernejšieho, opravdivejšieho kresťanského života, do 
účinnejšej služby.  
     Kto takto rok veľkých jubileí prežil, prežil ho správne, tak, ako 
nám tento rok Pán našej cirkvi i našich životov pripravil a ponúkol. 
 
2. Prvý pohľad. 
Rok 2010 mal niekoľko charakteristických znakov: 
1. Vo vnútromisijnej oblasti sme si pre r.2010 neplánovali žiadne 
ústredné vnútromisijné podujatie. Vytýčili sme si nasledovné ciele: 
- chceli sme s plným nasadením uskutočniť všetky vlastné tradičné 
podujatia, čo sa nám aj podarilo.  
- chceli sme tiež dôstojne osláviť jubilejný rok našej cirkvi a nášho 
zboru. Pripravili sme sériu podujatí. Začali sa na Pamiatku 
posvätenia chrámu. 22.5. bol Zborový večer „Poďte a viďte skutky 
Božie“, na ktorom CZ prezentoval svoj život a službu 
a zhromaždenie pozdravilo i množstvo hostí. 23.5. boli slávnostné 
Služby Božie. Kázal farár Mark Borgetti, prihovoril sa biskup Milan 
Krivda. Cirkevníci a členovia spevokolu – dva autobusy ľudí -  sa 2.-
4.7. zúčastnili 2.celocirkevných dní v Žiline. Autobus išiel 5.7. 
na Sl.Božie na hrade Branč. 30.-31.10. sme pripravili Reformačné 
dni, venované 400.výročiu Žilinskej synody a a 480.výročiu vzniku 
Augsburského vyznania. Privítali sme spevokol Laudate a cirkevnú 
dychovku z Bystřice (kázal farár Roman Raszka). Napokon 26.12. 
sme mali slávnosť posvätenia pamätného nápisu v kostole, ktorý 
pripomína všetky tri jubileá. Posvätenie vykonal biskup Milan 
Krivda, prihovoril sa dekan EBF Ondrej Prostredník. Nápis bol 
darom architektov Ľubomíra Závodného a Juraja Polyáka, stavebné 
práce daroval br.zbor.dozorca Ján Huba. Ten daroval aj bulletin, 
ktorý bol pri tejto príležitosti vydaný. 
     Náš cirkevný zbor bol opäť iniciátorom prípravy ekumenického 
Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov.  
     Výnimočne v r.2010 nehostil žiadne veľké seniorálne 
vnútromisijné podujatie.  
     Zažili sme dve zahraničné návštevy: z Our Saviourś v Naperville 
(6 osôb), na čele s farárom Markom Borgettim a z Bystřice (autobus) 
na čele s farárom Romanom Raszkom. Sami sme navštívili Sázavu (8 
osôb). 
      Na 1.pôstnu nedeľu sa konal priamy prenos našich Sl.Božích na 
programe Dvojky. CZ i všetci účinkujúci sa na túto udalosť 
zodpovedne pripravili. Dostali sme množstvo priaznivých ohlasov 
z celého Slovenska. 
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     Úplne novou a nečakanou možnosťou bol pre nás 1.ročník 
podujatia Noc kostolov (28.5.), ktoré sa konalo na Slovensku 
vôbec po prvý krát a na jedinom mieste – v Nitre. Kostoly 
všetkých cirkví boli otvorené od 18. do 23. hodiny, mohol ich 
ktokoľvek navštíviť a bolo iba na domácich, čím tento čas naplnia. 
Farár sa prihovoril zhromaždeniu na Hrade pri ekumenickom 
zahájení podujatia. Čas v kostole sme rozdelili na hodiny: začali 
sme organovým koncertom Tomáša Berecza a čítaním na 
pokračovanie z listu Rímskym, pokračovali prednáškou farára 
„Kto sú evanjelici“, nasledoval koncert skupiny Spasení, 
videoprezentácia zo života CZ a opäť organový koncert a čítanie 
z Písma. Mesto pripravilo pekné plagáty a sprievodný bulletin, náš 
kostol navštívilo množstvo ľudí, snažili sme byť dobrými 
hostiteľmi. Ak sa podujatie zopakuje, privítame to a dobre sa naň 
pripravíme.  
 
2. V organizačnej oblasti dal minuloročný výročný konvent 
mandát predsedníctvu CZ, aby zisťovalo možnosti vzniku zborovej 
diakonie (ZD), ktorá by poskytovala opatrovateľskú službu 
a neskôr  prevádzkovala penzión, ktorý má CZ v úmysle postaviť. 
V máji sa konal mimoriadny zborový konvent, ktorý ZD založil. 
Nasledoval administratívny proces registrácie ZD na VÚC a MsÚ. 
Do konca r.2010 bola ZD plne zriadená a pripravená vykonávať 
opatrovateľskú službu. Zbor.presbyterstvo poverilo vedením ZD 
s.Eriku Lizuchovú. V čase začiatkov projektu jej pomoc bola 
neoceniteľná. Pripravila tiež projekt, ktorým môže ZD získať 
zdravotnícke pomôcky v sume cca 2.000,- €. Žiaľ, funkcie sa ku 
koncu roku z osobných dôvodov musela vzdať, projektu ZD však 
bude stále nápomocná. Úprimne jej ďakujeme za jej prácu. Všetky 
finančné analýzy a rozpočet pripravoval b.zbor.dozorca Ján Huba. 
Vstúpili sme na úplne neznáme územie a on sa orientoval 
obdivuhodne. ZD má zatiaľ dve pracovníčky-dôchodkyne, ktoré sú 
pripravené pracovať na dohodu: Zoru Sčensnú a Vlastu 
Martíniovú, účtovníctvo je ochotná viesť s.Magdaléna Šeböková. 
Vedúceho ZD a prípadne zamestnanca na plný úväzok hľadáme. 
ZD potrebuje ale získať najmä klientov, o ktorých by sa mohla 
starať. Distribuovali sme asi 150 ks materiálov na vybavenie 
opatrovania v domácnosti. Zatiaľ nemáme žiadnu informáciu 
o tom, že by niekto o našu službu požiadal. 
 
3. V hospodárskej oblasti sme si na konvente r.2010 vytýčili:  
- postarať sa o nutné opravy a údržbu budovy. Na jar boli 
vykonané murárske a maliarske práce v niektorých častiach 
chrámovej lode, v spol.časti, na farskom schodišti, vo farskom 
a kaplánskom byte a garsónke.  
- boli opravené schody pred kostolom 
- vymenili sme všetky tri hlavné vstupné dvere do kostola, ktoré sa 
po desiatich rokoch používania rozpadali.  
- vyčistené boli všetky strešné zvody a odkvapy.  
- zaizolovaný bol zatekajúci svetlík nad schodišťom v spoločenskej 
miestnosti. 
- boli vymenené oba plynové kotle v bytoch, ktoré boli často 
poruchové. Tiež bol do kostola zavedený regulátor teploty 
a výkonu kotlov na vykurovanie kostola a spol.častí. Očakávame, 
že tieto zásahy budú znamenať úsporu plynu.  
- plánované výtvarné dotvorenie oltárnej steny sme odložili, 
pretože najprv je treba vyriešiť zatekanie oltárneho svetlíka. Zistili 
sme, že zrejme nezateká vinou zlých tesnení na okenných 
tabuliach, ale vinou zle urobených atík. Túto vec sme si dali 
posúdiť odborníkmi, ktorí potvrdili našu domnienku. Renomovaná 
firma vypracovala rozpočet na opravu atík, tiež na odstránenie 
vetracích komínkov na streche, ktoré stratili účel a budove viac 
škodia. Tiež vidíme potrebu zakrytia dreveného väzníka zvonka. 
Príprava rozpočtu týchto prác a ich realizovanie sa natiahlo do 
r.2011. 
- projekt zhotovenia prenosných kľakátok na Večeru Pánovu sme 
zatiaľ odložili, pretože veľmi problematickým sa javila otázka 
bezpečného ukotvenia kľakátok do oltárnych schodov a ďalšie 
praktické otázky ich používania. 

- projekt zriadenia kníhkupectva sme sa ešte v r.2009 rozhodli 
presunúť, očakávame realizáciu vo výhľade dvoch-troch rokov. Beží 
zbierka na predajňu literatúry.  
 
CZ tiež v r.2010 dostal od NDS peniaze za predaj trojuholníkového 
pozemku na Šindolke (191.371,- €). Predsedníctvo CZ zisťovalo, kde 
sú najvýhodnejšie podmienky uloženia týchto peňazí. Napokon CZ 
založil nový termínovaný účet a tiež bežný účet vo VÚB. Daň 
z príjmu z predaja bude treba odviesť v r.2011. 
 
 
 

3. Bohoslužobný život 
Hlavné Služby Božie. Sú základným prejavom našej spoločne 
vyznávanej viery a nášho spoločenstva cirkvi. V bežné nedele, na 
cirkevné sviatky a slávnosti boli dovedna 63 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. Ďakujeme im.  
     Hlavné Služby Božie v čase neprítomnosti farára ako seniora 
DNS konali kapláni Vladimír Šoltés (do júla) a Peter Krajcer (od 
augusta).  
     Zo zvláštnych udalostí, ktoré sa udiali na Sl.Božích pripomíname 
nasledovné:   
21.2. – televízne Sl.Božie, 25.4. – Sl.Božie s piesňami mládeže, 23.5. 
– 10.výročie posvätenia kostola, 8.8. – Kajúca nedeľa, rozlúčka 
s kaplánom Vladimírom Šoltésom, blahoželanie kurátorovi Pavlovi 
Líškovi k „65“, 15.8. – blahoželanie býv.zbor.dozorcovi Pavlovi 
Stehlovi k „70“, 29.8. – uvedenie kaplána Petra Krajcera do služby, 
5.9. – úvod školského roku, požehnanie detí a vyslanie misijných 
pracovníkov do služby, 17.10. – Poďakovanie za úrodu, 31.10. – 
Pamiatka reformácie, 7.11. – Pamiatka zosnulých, 12.12. – Sl.Božie 
s piesňami mládeže, 26.12. – posvätenie pamätného nápisu v kostole. 
 

     Ako hostia na našich Službách Božích kázali Mark Borgetti, farár 
z Our Saviourś v Naperville (23.5.), biskup Milan Krivda (23.5. 
a 26.12.), emeritný biskup Július Filo (11.7.) a senior BAS Boris 
Mišina (22.8.).  
     Zborový farár Ivan Eľko kázal ako senior v Leviciach (11.4.), 
Bohuniciach (14.8.), Sázave (12.9.), Nesvadoch (26.9.) a v Nových 
Zámkoch (3.10.). Účinkoval na 2.celocirkevných dňoch v Bytči 
(3.7.). 
     Br.Vlastimil Synak ako seniorálny dozorca predsedal 
kandidačným presbyterstvám či volebným konventom v Leviciach 
(14.2.), Hontianskej Vrbici (6.6.), Nesvadoch (27.6.). Zúčastnil sa 
zborových slávností v Bátovciach (30.5.) a Bohuniciach (14.8.).  
     Br.Vladimír Šoltés ako sen.kaplán vykonal 6 nedeľných Sl.Božích 
v Nových Sadoch. Br.Peter Krajcer ako sen.kaplán vykonal 2 
stredtýždňové Sl.Božie v Nových Sadoch. V čase neprítomnosti 
zborového farára - seniora vykonávali Služby Božie v Nitre. 
 

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 10 krát 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.  
 

4. Sviatosti 
Asi tri štvrtiny Krstov svätých sme prislúžili po Sl.Božích. 
Vykonávanie Krstu svätého v rámci Služieb Božích však zostáva 
našou prioritou. Našou najväčšou ambíciou je však pomáhať rodinám 
vychovávať pokrstené deti v kresťanskej viere a umožniť rodičom 
s deťmi žiť budujúci duchovný život v prostredí cirkevného zboru. 
     S rodičmi pred krstom farár absolvuje jeden organizačný a jeden 
pastorálny rozhovor o význame krstu a kresťanskej výchove dieťaťa.  
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Večeru Pánovu sme slávili v rámci Sl.Božích 10 krát, na veľké 
sviatky po Sl.Božích 8 krát, pri Sl.Božích pre najstarších 2 krát, v 
Dom.dôchodcov 2 krát. Počet hodovníkov v r.2010 klesol  
u mužov i u žien.  Je to tým, že sme Več.Pánovu slávili nie 23 krát, 
ale iba 20 krát (stretla sa 1.nedeľa v mesiaci so sviatkom).   
     Najviac hodovníkov prijalo Večeru Pánovu na Veľký piatok 
(134, +13) a na 1.sv.vianočný (105, +27).      
     Najmenej 16 (-4) to bolo na Veľkonočný pondelok. 
     Taký jav, aký sa stal poprvýkrát v r.2008, že počet mužov 
prevýšil počet žien (Veľkonočná nedeľa r.2008: m.14, ž.12), sa 
v r.2010 nezopakoval.  
     Počet prijímajúcich Večeru Pánovu v r.2010:  
Na Sl.Božích v kostole : 1.321 osôb (-148)  
muž. 431 (-16), žien 890 (-125) 
Na Sl.Božích v domove dôchodcov 
(2 x Železničiarska) 8 osôb (-7) 
 

Večera Pánova jednotlivcom mimo Sl.Božích: 
V domácnosti : 4 (+3) 
V nemocnici : 3 (+1) 
V soc.zariadeniach: 9 (+2)   
 

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 by počas roka by mali byť usilovnejší pri štúdiu. 
Nie všetci sa na skúšku zodpovedne pripravili. S disciplínou 
konfirmandov nie sú žiadne problémy.  
     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 5 konfirmandov takto 
vidíme po konfirmácii medzi sebou na Sl.Božích sporadicky 2 
konfirmandov. Títo dvaja sa tiež zúčastnili letného tábora mládeže. 
     Konfirmovaných bolo 5 konfirmandov (3 ch., 2 d.). 
     Do 2.ročníka prešli 3 konfirmandky.      
     Do 1.ročníka sa prihlásilo 10 konfirmandov (3 ch. a 7 d.). 
Všetky dievčatá z ročníka chodia viac-menej pravidelne na 
Sl.Božie. 
     Vedúci dorastu s br.kaplánom pripravili pre minuloročných 
konfirmandov 2.ročník Konfitábora, víkendového pobytu 
v Jabloňovciach. Dievčatá boli na víkendovke Klubu Tabita 
v Jabloňovciach. 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 15 rokov, piatok od 15.45 do 
16.30). Táto možnosť nie je tak využívaná, ako by mohla. 
     Tiež by sme sa potešili, keby sme mladých členov nášho 
cirkevného zboru – a to najmä tých, ktorí nechodia na stretnutia 
mládeže - videli vo väčšom počte na Sl.Božích. Zdá sa, že naše 
nedeľné zhromaždenie by mohlo mať mladší vekový priemer. 
Teraz v ňom prevažuje stredná a staršia generácia. 
 

6. Členstvo v zbore 
     V r.2010 sme založili 34 evidenčných kariet novým členom CZ, 
ktorí sa buď práve prisťahovali do Nitry, alebo v Nitre žijú už 
dlhšie, ale dosiaľ sa neprihlásili za člena zboru. 10 z nich vyplnilo 
aj dotazník a zaplatilo cirk.príspevok, 24  iba prvý krát zaplatilo 
cirk.príspevok, dotazník ešte nevyplnilo, ale do evidencie sme 
vniesli aspoň ich meno a adresu. 
     Zo všetkých pokrstených v r.2010 (20), bolo 17 takých, ktorých 
môžeme počítať za nových členov cirkevného zboru. Ostatní majú 
síce trvalé bydlisko na území nášho zboru, ale dlhodobo bývajú 
inde (práca v zahraničí). 
     Zo všetkých zosnulých (33) bolo iba 14 evidovaných ako 
členovia nášho cirkevného zboru, 19 zosnulých patrilo do veľkej 
skupiny anonymných evanjelikov v Nitre. Je to zaujímavý údaj, že 

pochováme viac anonymných ako evidovaných evanjelikov. 
Väčšinou sa jednalo o ľudí, ktorí boli osamelými evanjelikmi v inak 
katolíckej rodine, do Nitry sa prisťahovali za socializmu, neprihlásili 
sa vtedy a pasívni zostali až do smrti. Vo väčšine prípadov pozostalá 
rodina aspoň zo slušnosti dala na cirkev milodar, keď už ich zosnulý 
– evanjelik – nikdy cirkev nijako nepodporoval a my sme rodine bez 
vykrúcania sa poslúžili. Je to smutná skúsenosť, keď pochovávame 
úplne neznámych ľudí. Boli však pokrstení a majú na túto službu 
právo. 
     K 31.12.2010 evidujeme 1.268 (+31) členov  CZ Nitra. Z tohto 
počtu má 1.179 osôb založené evidenčné karty (m.483, ž.696).  
     Evidujeme 19 cirkevníkov, ktorí si cirk.príspevok nezaplatili za 
posledných 10 rokov. 144 členov CZ si zaplatí cirk.príspevok 
sporadicky.  
     Detí,  za ktoré rodičia už platia CP 1,50 € v zmysle uznesenia 
z konventu roku 2008, bolo 77. Kompletné údaje detí do 12 rokov 
máme od 55 detí.  
     Z 1.179 členov, ktorí majú založené svoje evidenčné karty, si 
k 31.12.2010 zaplatilo cirk.príspevok 736 osôb, čo je 62,5 %.  CZ sa 
potýka s problémom, že asi 1/3 členov zboru si v danom 
kalendárnom roku nezaplatí cirkevný príspevok. Za tretinu svojich 
členov teda CZ odvádza nie malé poplatky seniorátu a dištriktu, ale 
nemá od nich zaplatený cirkevný príspevok. Tých ľudí môžeme 
rozdeliť do troch skupín: 1. Tí, ktorí si cirkevný príspevok zaplatia 
sporadicky, trebárs tri krát za desať rokov, 2. Tí, ktorí finančne 
podporujú CZ milodarmi, ale cirk.príspevok si proste zabudnú 
zaplatiť, 3. Tí, ktorí si nezaplatia cirkevný príspevok a CZ 
nepodporujú ani milodarmi. Nie je dobrý ani zvyk veľkej skupiny 
členov CZ, odkladať si zaplatenie cirkevného príspevku na záver 
roku, mnohokrát na štedrovečerné Sl.Božie, alebo čakať, kedy CZ 
doručí zloženku na zaplatenie domov poštou. Ideálne by bolo, keby 
si členovia CZ zvykli zaplatiť cirkevný príspevok do konca októbra 
bežného roka a keby sme prosbu o zaplatenie zloženkou poslali 
domov iba tým, ktorí si túto povinnosť evanjelika nevedia vykonať 
prirodzenou cestou na Sl.Božích alebo návštevou na farskom úrade. 
     Tiež by sme chceli láskavo požiadať tých, ktorí zmenia bydlisko, 
narodí sa im dieťa, či mladé ženy ktoré sa vydajú, aby s.Márii 
Števkovej tieto údaje zahlásili kvôli presnej evidencii členov CZ.  
     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.  
(údaje pripravila Mária Števková, zodpovedná za evidenciu) 
 

7. 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. Tieto sestry a bratia vytvorili 
dvojice či trojice a pravidelne sa striedali vo vedení Detskej 
besiedky. Na Sl.Božích na začiatku školského roku 2010 / 2011 sme 
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 
v prvej lavici, deti odchádzajú do besiedkovej miestnosti počas prvej 
piesne. Niekoľkokrát začínali besiedkári Sl.Božie detskou piesňou.  
     Pre deti sme mali v r.2010 sánkovačku (žiaľ, deťmi málo 
navštívená), Veselé popoludnie ku Dňu detí spolu s deťmi 
z Krízového centra Slniečko, letný tábor na Králikoch (mimoriadne 
iba 16 detí), ktorý bol vedúcimi skutočne perfektne programovo 
prichystaný, na ktorý sme tiež na základe podaného projektu 
dostali od Západoslovenskej energetiky dotáciu vo výške 350,- € 
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(podala Eva Bednárová). Ďakujeme donátorovi za finančnú 
pomoc. Mali sme požehnanie pri začiatku školského roku, 
Šarkaniádu, Tekviciádu, Adventné popoludnie a štedrovečernú 
nádielku. Učitelia besiedky pripravili s deťmi menší program na 
Služby Božie na Veľkonočnú nedeľu, Svätodušnú nedeľu, 
Reformačný večer a veľký program na Štedrý večer.  
     Na záver školského roku bolo na farskom dvore veľmi pekné 
stretnutie rodičov a detí z besiedky a náboženstva, vedúcich 
Detskej besiedky a mládežníkov, na ktorom sa grilovalo, 
rozprávalo sa a vznikali pekné nové priateľstvá. 
     Na Štedrý večer sme pripravili 100,- balíčkov pre deti. Hneď po 
prvých Sl.Božích sa ich minulo 75, po druhých zvyšok.  
     Deti v jarných a letných mesiacoch po besiedke robili zbierku. 
Napokon odovzdali 50,- € Krízovému centru Slniečko. 
 

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 15 rokov. 
     Skupinku dorastu viedli mládežníci Zuzka Hrubá a Tomáš 
Berecz. 
     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 3 
- 7 dorastencov. Dorastenci sú pozývaní aj na príležitostné 
mládežnícke podujatia (Sl.Božie s obedom pre mládež, tábory, 
voľnočasové aktivity a pod.) 
     Pre dorastencov seniorátu a tak i našich, bol pripravený 4.ročník 
seniorálneho stretnutia dorastu, ktorý bol vo Svätoplukove (hrala 
tam naša skupina Spasení), Konfitábor v Jabloňovciach v apríli, 
pobyt dievčat z Tabity v Jabloňovciach v októbri 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, kapláni a  mládežníci Michal 
Vašek, Marek Konkuš, Jarka Višňovcová. Návštevnosť sa 
pohybuje okolo 20 osôb.  
     V januári sa v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov  
konal 3.ročník ekumenického dvojstretnutia mládeže (u nás a na 
Klokočine), ktoré mali veľmi peknú atmosféru.  
     Pripravili sme dvoje Služby Božie s piesňami mládeže (2.po 
Veľkej noci a 3.adventná), s jednoduchým spoločným obedom 
a spoločne stráveným popoludním. Po oba razy zostalo 35 
mládežníkov a dorastencov. 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 Leviciach. 
Pripravili sme letný tábor pre mládež na Králikoch (24 - 28 osôb), 
spoločné prenocovanie v spacákoch v kostole („Kostolfest“). 
Mládež spolu strávila Silvester u bývalého kaplána Vladimíra 
Šoltésa v Plavých Vozokanoch. Br.kaplán Krajcer chodí každý 
pondelok s chlapcami hrať futbal. 
     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 
Dievčatá vo veku od 12 do 18 rokov sa v prvom polroku stretali 
v utorok o 16.00 hod. Pripravili jeden celosobotný program „Zo 
siroty kráľovná“. Po prázdninách sa začali stretať vlastne každý 
piatok na doraste – pretože dievčatá sú väčšinou prváčky 
konfirmandky a pripravili jedno celosobotné stretnutie. V októbri 
podnikli víkendovku v Jabloňovciach. Vedúcimi sú Zuzka Hrubá 
a Barborka Kmeťová. 
 

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 28 krát. V 
r.2010 sme pokračovali v seriáli preberania veľkých biblických tém a 
pojmov. Stretania bývali vo štvrtok o 16.45. Návštevnosť je 10 - 15 
ľudí. 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 a nové sestry len ťažko pribúdajú. 
Stretnutia majú duchovný úvod a tématickými prednáškami na 
aktuálne cirkevno-spoločenské témy či vzdelávateľskými 
o významných osobnostiach a udalostiach cirkvi i národa poslúžili 
sestry Anna Valášková, Elena Haláková, Oľga Palanská, Soňa 
Cibulková a Gizela Rožková. Mnohé spracované prednášky poskytla 
Zuzana Máhriková, ktorá pre nemoc je s týmto spoločenstvom 
spojená žiaľ iba v duchu. Zaujímavé večery pripravili tiež Ľudmila 
Mižíčková (prezentácia o ceste do Izraela), Mária Števková 
a Radmila Kuťková (prezentácia o ceste po stopách ap.Pavla).  8 
sestier sa zúčastnilo na seniorálnom stretnutí SEŽ vo Vlčanoch 
(13.6.). Tradičný jesenný zájazd SEŽ sa uskutočnil 9.-10.10. (50 
osôb), smeroval do Turčianskeho seniorátu (Bytča – Žilina –  hrad 
Sklabiňa – mesto Martin – národný cintorín v Martine – Necpaly – 
Slovenské Pravno). Sledovali sme tému šírenia reformácie v Turci, 
deje a postavy Žilinskej synody a Memorandové udalosti. 
Sprievodcom na časti našej cesty bol vynikajúci muž vedy a viery 
Doc.Miloš Kovačka. 
     Sestry s láskou a ochotne poslúžia pri všetkých zborových 
podujatiach, pri ktorých sme chceli otvoriť svoju pohostinnú náruč.        
     Sestry tiež vykonávajú spontánne dobrovoľnú návštevnú službu, 
keď sa snažia pomáhať tým priateľkám, ktoré sú pre nemoc odkázané 
na pomoc v domácnosti (pomáhajú sestry Cibulková, Bobčeková, 
Kolárová, Branikovičová, Erdélyová, Števková, Eľková a iné).  
(Údaje pripravila Gizela Rožková, predsedníčka SEŽ Nitra) 
 

Večer s hosťom   v r.2010 sa síce neuskutočnil v klasickej podobe 
(nedeľa podvečer), ale cirkevný zbor pripravil v našom kostole 
v spolupráci s Literárnym klubom Janka Jesenského zaujímavý 
autorský večer s dramaturgom DAB Danielom Majlingom. 
 

Krúžok mladých mamičiek. Stretal sa raz za dva týždne (streda 
o 17.30). Mladé mamičky majú možnosť prísť i s deťmi, ktorým 
robia program dievčatá - vysokoškoláčky. Stretnutia vedú Daniela 
Hajduchová a Eva Eľková a zúčastňuje sa do 10 mladých žien. 
 

Nitriansky evanjelický spevokol.  V r.2010 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. 
Spevokol vystúpil 8 krát na Sl.Božích, 2 krát na prehliadke 
spevokolov (Bátovce – festival DNS, Zbory mestu), 3 krát na 
pohreboch,  4 krát na svadbách. Poslúžili sme i Mestu, keď sme 
spievali v synagóge pri udeľovaní čestného občianstva Shraga 
Weilovi a v DAB pri 20.výročí založenia Literárneho klubu Janka 
Jesenského. Za najvýznamnejšie mimonitrianske vystúpenie je 
považované vystúpenie v Svadobnom paláci v Bytči pri príležitosti 
2.celocirkvných dní a 400.výročí Žilinskej synody. NES vypracoval 
projekt na dotáciu z Nitr.samosprávneho kraja (podala Katina 
Kühnová) a dostal 250,- € na cestovné do Bytče. Ďakujeme 
donátorovi za finančnú pomoc.  
(údaje pripravila Katina Kűhnová, dirigentka) 
 

Mimoriadne nedeľné podujatia 
     V nedeľné poobedia nemávame pravidelný program. Predsa však 
boli členom cirkevného zboru ponúknuté nedeľné mimoriadne 
podujatia: 31.1. – rodinný výlet na Zobor, 11.4. – organový koncert 
(študenti KU v Ružomberku), 25.4. – mládežnícke poobedie, 2.5. – 
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organový koncert (Ars organi 2010), 16.5. - organový koncert (Ars 
organi 2010), 6.6. – Veselé popoludnie pre deti, 13.6. – seniorálne 
stretnutie žien vo Vlčanoch, 20.6. – Sl.Božie pre najstarších 
s Večerou Pánovou a posedením, 27.6. – stretnutie rodičov, detí 
a vedúcich Detskej besiedky, 17.10. – Tekviciáda, 31.10. – 
poobedie s hosťami z Bystřice, 7.11. – Šarkaniáda, 21.11. – 
festival spevokolov Zbory mestu, 28.11. – Sl.Božie pre najstarších 
s Večerou Pánovou a posedením, 5., 12., 19.12. – tri predvianočné 
koncerty, 12.12. – mládežnícke poobedie,  
 

8. Výučba náboženstva v školách 
Treba si vážiť deti, ktoré v podmienkach menšiny, v 
komplikovaných podmienkach mesta, poobede chodia na 
náboženstvo v škole, často dochádzajú do vzdialených škôl, tiež 
rodičov či starých rodičov, ktorí menšie deti vodia a čakajú. Do 
júna sme učili na školách: Benkova, Cabajská, Kniežaťa Pribinu, 
Topoľová (všade kaplán), Beethovenova (farár), kam prichádzali i 
deti z okolitých škôl. V septembri žiaľ zanikla skupinka na ZŠ 
Cabajská (dve dievčatá odišli do inej školy) a na ZŠ Topoľová 
(časť žiakov odišla do inej školy, ostatní sa neprihlásili). 
O skupinku na ZŠ Topoľová chceme ešte zabojovať. Bývala to 
najväčšia skupina žiakov. Je bolestivé, že sa rozpadla.  
     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 vyučovaním poobede. 
     Útechou dokáže byť to, keď deti ktoré nemôžu chodiť na 
náboženstvo chodia aspoň na Sl.Božie, na besiedku, či na dorast. 
Alebo keď dieťa odíde z jednej školy a prihlási sa na náboženstvo 
na druhej (stalo sa to pri 3 žiakoch). Vidieť však ako skupinka na 
škole zaniká, je veľmi smutné. Osobne som za 11 rokov zažil 
zániky skupiniek na ZŠ Tulipánova, Škultétyho, Zoborská, teraz 
Cabajská a dúfajme, že nie definitívne Topoľová. 
 

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. Skupinka na Golianovom 
gymnáziu bývala kedysi väčšia ako na Párovskom. Dnes ju tvoria 
dvaja študenti. Ak ju nezrevitalizujeme, aj táto skupinka možno 
skončí. Pritom evanjelickí študenti na gymnáziu sú. Skupinka na 
Párovskom gymnáziu sa zatiaľ pekne drží. 
 

Vyučovanie ev.náboženstva na zákl.školách 
V šk.roku 2009 / 2010 
24 žiakov, ch.14, d.10 
(5 oddelení) 
 
V šk.roku 2010 / 2011 
20 žiakov  ch.11, d.9 
(3 oddelenia) 
 

Vyučovanie ev.náboženstva na gymnáziách 
V šk.roku 2009 / 2010 
Golianovo gymnázium:      Párovské gymnázium: 
3 štud., ch.2, d.1                 8 štud.,  ch.3, d.5 
 
V šk.roku 2010 / 2011 
Golianovo gymnázium:      Párovské gymnázium: 
2 štud., ch.1, d.1                 10 štud., ch.7, d.3 
 

9. Spravovanie cirkevného zboru 
     Konal sa jeden výročný konvent za r.2009 a jeden mimoriadny 
konvent (založenie Zborovej diakonie). 
     Zborovým farárom bol Ivan Eľko (volebné obdobie 2009 – 
2019). 
     Zborovým dozorcom bol Ján Huba (volebné obdobie 2009 – 
2015)  
     Zborové presbyterstvo sa zišlo na riadnych a mimoriadnych 
zasadnutiach 12 krát. Má 26 členov, sú nimi: Ján Beňo, Danica 
Bobčeková, Ivan Eľko (ako zbor.farár), Milan Grísa, Vladislav 

Horvát, Ján Huba (ako zbor.dozorca), Katina Kühnová, Radmila 
Kuťková, Viera Lisá (zároveň zástupkyňa zbor.dozorcu), Pavel Líška 
(zároveň kurátor), Elena Líšková, Silvia Mandová, Miroslav Marták, 
Anna Maričová, Tibor Mesároš, Milan Mikuš, Alena Panisová, 
Pravoslav Prablesk, Slavomír Revay ml., Slavomír Revay st., Gizela 
Rožková, Vlastimil Synak, Mária Števková, Soňa Štubňová, Zuzana 
Švecová, a Milan Zmeko. Všetci presbyteri vykonávali svoj mandát. 
Zbor.presbyterstvo je funkčné a riadne vykonáva svoju činnosť. 
Vzácne je, že členovia presbyterstva pravidelne navštevujú Služby 
Božie, čo nie je v ECAV samozrejmosťou. 
     Na výročnom konvente v r.2010 boli na ďalšie 6 ročné volebné 
obdobie opäť zvolení presbyteri: Vladislav Horvát, Anna Maričová, 
Tibor Mesároš, Slavomír Revay ml. a Milan Zmeko. Želáme im 
Božie požehnanie v ďalšej službe. 
     Minuloročný výročný konvent novelizoval Štatút cirkevného 
zboru, v ktorom bolo okrem iného nanovo definované, kto sú 
členovia  jednotlivých výborov presbyterstva z úradu a z voľby.  
Potrebné voľby boli aj vykonané a výbory – hospodársky, stavebný, 
vnútromisijný a hostiteľský - v r.2010 riadne pracovali.     
     Inventúrna komisia pod vedením kurátora Pavla Líšku vykonala 
fyzické inventúry v predajni kníh a v budove kostola a doplnila 
inventárny zoznam hnuteľného majetku cirkevného zboru. 
     Revízna komisia hosp.výboru vykonala 2 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, kurátor, 
pokladník, ďalší člen presbyterstva či dobrovoľník. 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.  
     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 
podujatí.  
     Bratia Pavel Líška, Ján Beňo a Milan Grísa sa starali o malé 
opravy na farskej budove. 
     Redakčná rada časopisu Otvorená náruč pripravila 3 čísla 
zborového časopisu. Graficky ich pripravil Ľuboš Vontorčík.  
Čitateľom sme žiaľ zostali dlžní jedno zo zamýšľaných štyroch 
čísiel. 
     Cirkevný zbor mal do od augusta 2008 do augusta 2010 
sen.kaplána Vladimíra Šoltésa, ktorému - i jeho manželke Vierke - 
ďakujeme za dvojročnú službu v Nitre. Od augusta 2010 je 
sen.kaplánom Peter Krajcer. 
     Cirkevný zbor mal v r.2010 jedného študenta teológie - Ľuboša 
Vontorčíka. Skončil 4 a začal 5.roč. EBF UK v Bratislave. Býva síce 
v Bratislave, ale príležitostne vypomohol  pri Več.Pánovej v Nitre, 
pri Sl.Božích na viacerých miestach seniorátu, vianočnú výpomoc 
mal v Komárne. 
     Ďalej sú obsadené tieto funkcie: 
Účtovníčkou je Danica Bobčeková,  
Pokladníkom od 1.1. Dušan Kovarčík. Ďakujeme s.Elene Halákovej 
za 20 rokov dobrovoľnícky vykonávanú funkciu pokladníčky, ktorú 
ukončila k 31.12. 2009. 
Milodary a cirkevný príspevok od členov zboru vyberajú Pavel 
Líška, Margaréta Čerňáková Mária Števková a Radmila Kuťková. 
Evidenciu cirkevníkov vedie Mária Števková. 
Kostol upratovala Magdaléna Šeböková. 
Kostolníčkou bola Zuzana Dobiášová. 
Organistom bol Dušan Kovarčík.  
Zapisovateľkou presbyterstiev a konventov je Mária Števková. 
Kroniku vedie Magdaléna Šeböková. 
Predajňu literatúry vedú Elena Adámiová a Milota Arbetová. 
Na pohreby s farárom chodili Gizela Rožková a Eva Ruthová, 
s b.kaplánom organista.  
Svadby s farárom vybavovali Dušan Kovarčík a Eva Ruthová. 
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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, sa stará 
Anna Maričová. 
     Cirkevníci – muži i ženy - na jar brigádnicky umývali  okná na 
kostole a skrášľovali priestranstvo pred kostolom. Spoločne zdobili 
i odzdobovali vianočný stromček. Bratia a mládežníci pomáhali pri 
montáži pamätného nápisu na stenu kostola. 
     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 
Občianske združenie Pavla Valáška so sídlom v Nitre, 
Sládkovičova 12 (ďalej: OZPV) bolo vytvorené ako nástroj na 
podporu vnútromisijnej a sociálnej práce v cirkevnom zbore. 
V čase pred Veľkou nocou 2010 bolo do domácností našich 
cirkevníkov vyexpedovaných asi 300 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. Oznam o možnosti poukázať 2% na OZPV bol štyrikrát 
uverejnené v Posli (inzerát zaplatený z milodaru b.zbor.dozorcu 
Jána Hubu). Mnohí naši cirkevníci propagovali možnosť 
poukázania 2% na OZPV aj v prostredí mimo nášho zboru, 
napríklad medzi kolegami, priateľmi (aktívni boli hlavne Mária 
Števková, Eva Bednárová a Milan Mikuš). Za spracovanie agendy 
spojenej s prinesenými tlačivami ďakujeme Ľudmile Mižíčkovej. 
Aj vďaka tejto kampani bolo na účet OZPV v priebehu roka 2010 
poukázaných 7.055,- €  (r.2009 10.238,- €). Z toho: fyzické osoby  
5.603,- € (r.2009 5.449,- €), hrubým odhadom je to približne 200 
darcov, právnické osoby poukázali  1.452,- € (r.2009  4.789,- €), 
odhadujeme, že to bolo cca 7 firiem. 
     Počet poukazujúcich 2% - právnických osôb sa znížil. 
Hodnotíme, že to bolo v dôsledku finančnej krízy a ťažkostí 
v podnikaní. Naproti tomu vysoko pozitívne hodnotíme fakt, že 
počet poukazujúcich 2% - fyzických osôb sa zvýšil. 
     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 5.053,- €. Toto je 
teda suma, ktorú cirkevný zbor vďaka OZPV sám nemusel zaplatiť 
a mohol tieto ušetrené prostriedky presmerovať do iných oblastí. 
Naviac dostal ako milodar časť účastníckeho poplatku z tábora detí 
a mládeže.   
     Zvyšné prostriedky pochádzajúce z odvodu 2% v r.2010 bude 
môcť OZPV vyčerpať do 31.12. 2011. Chceli by sme ich použiť 
výhradne na činnosť Zborovej diakonie.  
     Aj v r.2011 budeme uchádzať o poukázanie 2% z daní pre 
OZPV. Peniaze budú v prvom rade používané na chod diakonie, 
v druhom rade na inú sociálnu pomoc a na dotovanie 
vnútromisijných, výchovných a vzdelávacích podujatí. 
     Výbor OZPV tvoria Ivan Eľko (predseda OZPV), Ján Huba,  
Radmila Kuťková, Silvia Mandová, Ľudmila Mižíčková 
(tajomníčka OZPV), 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.2010 
Zoznam všetkých významných udalostí a podujatí r.2010 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: 1 

Prislúženie Večere Pánovej chorým v nemocnici: 3 
Prislúženie Večere Pánovej chorým v domácnosti: 4  
Prislúženie Večere Pánovej v soc.zariadeniach: 9 
Návšteva cirkevníkov v domácnosti : 6 
Prípravné pastorálne rozhovory s rodičmi pred krstom: 16 
Prípravné past.rozhovory a so snúbencami pred sobášom: 7 
     Pred každým pohrebom sa farár stretne so zarmútenou rodinou, čo 
prináša tiež príležitosť pastorálneho rozhovoru. 
     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.  
     Zborový presbyter Vlastimil Synak je z úradu ako seniorálny 
dozorca DNS členom seniorálneho, dištriktuálneho presbyterstva, 
členom synody a predsedom Generálneho hospodárskeho výboru 
ECAV. 
     Člen cirkevného zboru Pavol Stehlo je ako volený členom 
seniorálneho, dištriktuálneho, generálneho presbyterstva a synody. 
     Farár v r.2010 v priebehu roka poskytol rozhovory pre Rádio 
Lumen,  Rádio Max, pre televíziu Nitrička a Nitrianske noviny. 
     Zborový dozorca Ján Huba poskytol rozhovory pre televíziu 
Nitrička, Nitrianske noviny a Evanjelický posol. Spolu pripravili 
celostranovú reportáž o našom CZ do Nitrianskych novín a bulletin 
k trom jubileám roku 2010.   
 

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 - 500 ks. 
Predaj literatúry a časopisov: 
Hodnota kníh z r.2009 –  589,-  
Nákup kníh v r.2010 –  1.009,- 
Spolu hodnota kníh v r.2010 –  1.598,-  
Predaj kníh v r.2010 –  1.094,- 
Zostatok a prenos kníh do r.2011 –  504,- 
Odpočítané nepredané kalendáre za r.2009 -  50,- 
Prenos do r.2011 -  454,- € 
Zostatok v hotovosti v pokladni -  260,06 € 
 
Evanjelický posol, nákup –  352,20 
Dúha, nákup –  50,38 
Spolu –  402,58 
Všetky noviny a časopisy v uvedenej hodnote boli predané. 
 

     Inventúra bola vykonaná dňa 15.1. 2011. Neboli zistené rozdiely 
vo vedení evidencie a predaja kníh a časopisov  
(údaje pripravil Pavel Líška, kurátor). 
 

14.Zborový archív 
     Všetky knižné zväzky sú utriedené podľa druhov a opečiatkované.  
     Písomnosti sú uložené podľa jednotlivých druhov. 
 

15. Štatistika 
Údaje zo zborových matrík za r.2010 a porovnanie s r.2009 
 

Pokrstení : 20  (-5), chl. 5 (-8), diev.14 (+4), dosp.1 (-1)  
Konfirmovaní : 7 (tak isto), chl.3 (tak isto), diev.2 (-2), dosp.2 (+2) 
Vstup do ECAV: 1         Výstup z ECAV : - 
Prihlásenie sa do zboru : 34          Odhlásenie sa zo zboru:  - 
Sobášení :5 (-4),   požehn.manželstva 2   (+1) 
     Všetko zmiešané páry 
     Boli sobášené ešte ďalšie 4 páry, ktorí nie sú členmi nášho zboru 
a priviedli si svojho vlastného farára. 
Zosnulí : m.15 (+1), ž.18 (+7), spolu 33 (+8) 
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     Najstarší: Juliana Michalčeková (93 r.), Mária Kvorková (91 r.), 
Zuzana Šoóšová a Michal Pavlech (89 r.). 
     Najmladší: Stanislav Kopernický (39 r.), Ladislav Meszároš (43 
r.), Jaroslav Plesník (51 r.), Katarína Kniebűglová (52 r.).  
 
16. Hospodárenie a dobročinnosť v r.2010 
                               
Príjmy CZ v r.2010  
                                  skutočnosť     porovnanie       porovnanie 
Príjmy nezdaňované   v  r.2010        s  r.2009    s  rozpočtom r.2010                                
Cirk.príspevok          8 168,-              8 361,-                8 100,-          
Darcovstvo spolu     11 681,-           20 232,-             10 100,-                
na kostol                      8 656,-             4 442,-                    -            
na diakoniu                 1 310,-  (organ)14 798,-                  - 
na misiu (zbierka dobrovoľníkov cez trvalé príkazy v bankách – 
máme 5 takých poukazujúcich členov CZ)                         
                                      879,-                  992                     -     
na deti, mládež              836,-                 -                           - 
Ofery                           8 312,-             7 596,-               7 600,-                        
iné príjmy                   2 049,-               -                          - 
z organizovania akcii  1 608,-                -                     3 000,-                 
ostatné príjmy                805,-             1738,-                   -                      
dotácie                         1000,-           31 838,-                  - 
 
 
Príjmy zdaňované   skutočnosť     porovnanie            porovnanie 
                                    r.2010           s r.2009      s rozpočtom r.2010           
predaj majetku        191 372,-           38 808,-               191 371,-                     
úroky z vkladov         3 182,-               -                           2 200,-     
    
Celkové príjmy      228 177,-        108 573,-               222 371,-  
Zostatok z r.2009     30 603,- 
 
 
Výdavky CZ v r. 2010 : 
                         skutočnosť     porovnanie          porovnanie 
                             r.2010          s  r.2009         s rozpočtom r.2010 
Služby spolu      34 138,-          64 035,-             44 549,- 
Opravy               13 733,-               525,-              23 859,-  
Obstar.majetku    8 674,-           57 019,-             14 400,- 
Cestovné              3 089,-            1 068,-                1 000,- 
Reprezentačné     3 173,-            1 475,-                1 660,- 
Telefón                1 496,-            1 322,-                1 400,- 
Revízie                1 256,-               229,-                   230,- 
Poistky                2 091,-            2 020,-                2 000,- 
Ostatné                  626,-                377,-                    - 
Mzdy:                      -                       -                         - 
Poistné fondy          -                       -                         -   
Prevádzka spolu:   22 311,-      19 320,-            26 093,- 
spotr.materiálu           772,-              523,-                300,-  
poštovné                    248,-              308,-                250,- 
kanc.potreby              469,-              331,-                400,-  
čist.prostriedky          104,-              210,-                200,- 
spotreba PHM            646,-             464,-                600,- 
voda                       1 430,-            2 623,-             2 700,-   
elektrina                 2 956,-            3 336,-             3 400,- 
plyn                        5 945,-            9 712,-             9 900,- 
daň z príjmu           7 354,-                 -                  7 373,- 
daň z nehnuteľnosti   116,-              115,-                 120,- 
bankové poplatky   1 665,-              316,-                 300,- 
ostatné výdavky         606,-          1 382,-                 550,- 
  
 
Cirkevné príspevky 
iným, spolu:              13 202,-            2 598,-              12 340,- 
odvody vyšším COJ     8 106,-            1 548,-                9 965,- 
príspevky iným COJ    4 892,-               870,-                   900,- 
ostatné                            204,-                180,-                1 475,- 
 
Výdavky  celkom:   69 651,-          85 953,-                82 982,- 

Stav finančných zdrojov  k  31.12.2010  
            Pokladňa                       1 070,96  € 
            Bežný účet v ČSOB      3 006,40  € 
            Termin.vklad v ČSOB       59,67 € 
            Termin. vklad   VÚB       121,20 € 
            Úložka VÚB             184 869,73 € 
                                           ––––––––––––– 
Celková finančné zdroje:   189 128,- €  
Priebežné položky (záloha poskytnutá predajni literatúry):  332,00 €  
 
 
Majetok cirkevného zboru k  31.12.2010 
Nakoľko v súčasnej dobe vlastníme majetok, ktorý máme už 
odpísaný HIM aj NIM  (okrem budovy),  v správe uvádzame majetok  
v obstarávacej hodnote (OH). 
  
Aktíva cirkevného zboru: 
Akcie Tranoscia a.s. 1 akcia           165,97 € 
Akcie Oikokredit:     2 akcie           400,00  USD 
 
Hodnota kostola v obstarávacej hodnote:                      1.650 253,- €  
Hodnota pozemku pod kostolom:                                       51 492,- €        
Inventár v kostole v OH                                                     85 969,- € 
Hodnota organu v OH                                                      161 296,- € 
Inventár v byte farára v OH                                                 7 815,- € 
Inventár v byte kaplána v OH                                              4 145,- €                                            
Inventár v garsónke v OH                                                   1 651,- € 
Inventár v cirkevnej kuchynke v OH                                  3 467,- € 
Služobné auto  v OH                                                         12 985,- € 
                                                                                     –––––––––––– 
Spolu majetok v obstarávacej hodnote:                       1.979 073  € 
Cirkevný zbor nemal k 31.12.2010 žiadne záväzky. 
Cirkevný zbor z väčších majetkových položiek v roku 2010 
nadobudol :  snežnú frézu (963,95 €), prenosné lešenie (1 953,33 €), 
2 postele (190 €), vstavanú skriňu (1 161,32 €), knihovničku (145,- 
€), chladničku do cirkevnej kuchynky (1 349 €), 2ks kotle plynové 
(5 109,- € ), 3 ks vchodové dvere (6 359,59 €). Tieto dve posledné 
položky  zhodnotili hodnotu kostola (v OH).  
 
Cirkevný zbor vlastní pozemky:  
     Od decembra 2010 v k.ú.Zobor prac.č.4767/2, výmera podľa LV 
č.3595 o rozlohe 3,2 ha (pozemky pod diaľnicou na Šindolke). 
     V k.ú.Kolíňany par.č.1889/4 a 1889/5 o výmere 1,3548 ha, 
poľnohospodárska pôda. Nezaplatené nájomné za predchádzajúce 
roky bolo doplatené (273,10 €). V r.2010 bola uzavretá nová 
nájomná zmluva na 10 rokov  (56,80 €/1 rok). 
     V k.ú Čakajovce viac malých parciel o celkovej výmere 2,4862 
ha, poľnohospodárska pôda (platná nájomná zmluva, nájomné 
v r.2010 vyplatené: 165,15 €) 
(údaje pripravila Danica Bobčeková, účtovníčka) 
 
Dobročinnosť  
     V dobročinných oferách sme vybrali: pri Týždni modlitieb za 
jednotu kresťanov 2010 pre Centrum Slniečko v Nitr.Hrnčiarovciach 
320,- € (z oboch večerov), ofera na Haiti po zemetrasení 310,70 €, 
zbierka na Haiti pri hladomore 60,67 €. Pre postihnutých povodňami 
na Slovensku 1.133,- € (dve zbierky v kostole - 901,- €, 10 osobných 
darcov  - 232,- €). 
     V minuloročnej správe som uvažoval nad tým, či by mládež, 
alebo mladé rodiny nemohli fyzickou prácou pomôcť na úprave 
areálov v zariadeniach pre týrané, zanedbávané a zneužívané deti 
Slniečko v Nitr.Hrnčiarovciach a Krškanoch. Peniazmi im pomáhajú 
naši priatelia z Naperville a z Floridy, jednoduchou fyzickou prácou 
však môžu pomôcť iba my domáci. V r.2010 sme žiaľ praktickú 
realizáciu týchto myšlienok neuskutočnili. 
     Z účtu sme poslali: seniorálnu oferu 2010 pre CZ Zlaté Moravce 
pri generálnej oprave kostola na artikulárnom mieste v Sľažanoch - 
170,- €, celocirkevné ofery na Generálnu podporoveň – 170,- €, 
Rómsku misiu – 100,- €, zahraničnú misiu – 100,- €, na štipendiá 
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teológov – 100,- €, na Fond vzdelávania – 100,- €, na Svetový 
luteránsky zväz – 100,- €. Ďalej mimoriadny odvod na 
rekonštrukciu Jabloňoviec (0,33 € na dušu).   
     CZ bezplatne poskytuje v každý utorok podvečer našu zborovú 
miestnosť na schádzanie Klubu anonymných alkoholikov 
„Otvorené srdce“, ktorý pracuje na kresťanských základoch a  kde 
nachádzajú účinnú pomoc ľudia bojujúci proti závislosti na 
alkohole.  
     V kostole sa konali  na báze nášho donátorstva kultúrno-
umelecké podujatia, ktoré zorganizovali iné subjekty: koncert 
starej hudby Cithara sanctorum a koncert detského speváckeho 
súboru Dúha. 
     CZ sám ako organizátor pripravil koncert na počesť J.S.Bacha, 
koncert hudobníčok zo Švédska a tri predvianočné organové 
koncerty.  
     CZ ako spoluorganizátor, bez vynaloženia  vlastných 
prostriedkov ale cez projekt podaný na Nitriansky samosprávny 
kraj, zastrešil 3.ročník medzinárodného organového festivalu Ars 
organi 2010 Nitra, ktorý sa konal v piaristickej katedrále 
Sv.Ladislava (3 koncerty) a v našom kostole (2 koncerty). Festival 
mal veľký poslucháčsky ohlas.   
     V kostole sa konal na báze prenájmu chrámovej lode seminár a 
súťaž mladých organistov a spevácky festival Zbory mestu.      
     Vo veľkej zborovej sieni sa konali zasadnutia Spolku 
M.R.Štefánika v Nitre. 
     Náš cirkevný zbor takýmto spôsobom podporuje kultúrny 
a spoločenský život v meste a vystupuje ako aktívny spolutvorca 
života nášho mesta. 
 
17. Pohľad viery dopredu na r.2011 
     Rok 2011 by nemal byť rokom veľkých cirkevných jubileí 
či slávností. Nečaká nás teda organizovanie žiadnych 
mimoriadnych podujatí. Chceme svedomito a s radosťou pripraviť 
naše tradičné vnútromisijné podujatia. 
     V máji očakávame sčítanie obyvateľstva. Je to dôležitý moment 
pre našu cirkev. Chceli by sme urobiť všetko pre to, aby sa 
k ECAV prihlásilo čo najviacej ľudí. 
     Očakávame, že získame prvých klientov Zborovej diakonie 
a začneme sa o nich starať. Chceli by sme zároveň začať skúmať 
konkrétne možnosti stavby penziónu. 
     Občianske združenie Pavla Valáška sa bude uchádzať 
o pridelenie 2% z daní. Získané peniaze chceme nasmerovať 
hlavne do činnosti Zborovej diakonie. 
     V máji čakáme víkendovú návštevu mužov z Oberlenningenu 
na čele s b.farárom Karlheizom Grafom, ktorí budú celý týždeň 
brigádovať v Jabloňovciach.  
     V júli očakávame návštevu asi 8 mládežníkov z Our Saviourś 
z Naperville, ktorí spolu s mládežníkmi z Martina a s našimi 
strávia asi 3 dni v Nitre a 3 dni v Martine. Chcú sa vzdelávať 
a povzbudzovať v misii a urobiť aj niečo bohumilé rukami.  
     Hneď ako to dovolí počasie, budeme musieť uskutočniť opravu 
atík na streche chrámovej lode. Bude to veľká investícia, ale javí sa 
ako nevyhnutná. 
     V závere r.2010 sme získali list vlastníctva na pozemky pod 
diaľnicou na Šindolke. Jedná sa o rozlohu 3,2 ha. Zadali sme 
vyhotovenie geometrického plánu a po zdokladovaní vlastníckej 
pozície chceme opäť vstúpiť do jednania s NDS a SSC o odkúpení 
pozemkov. Ak sa predaj podarí, získané peniaze plánujeme určiť 
na stavbu penziónu. 
     V decembri budeme hostiť seniorálne stretnutie mládeže. 
     V decembri by mal seniorát začať s voľbou nového seniora. 
Osobne už nechcem kandidovať na ďalšie volebné obdobie a teším 
sa, že sa mi ruky uvoľnia pre prácu v cirkevnom zbore. 
     S pribúdajúcimi rokmi si človek želá aj veci, ktoré sa mu kedysi 
zdali prízemné: aby sme boli zdraví, aby sme  mohli silní stáť na 
svojej životnej ceste a plniť poslanie, ktoré nám Pán Boh dal 
v cirkvi i v osobnom živote. Túžime čo najlepšie žiť svoj život 
a vykonávať svoju službu a pritom byť svedkami veľkých  
skutkov, ktoré Boh koná a iste bude i naďalej konať medzi nami. 

Modlitba: 
 
     Drahý Bože, v mene Pána Ježiša Krista Ti ďakujeme za 
nevypovedateľné tajomstvo nášho života.  
    Ďakujeme Ti za to, že sme každý osobne ako Tvoje milované deti 
a všetci spolu ako Tvoj ľud, cirkev Ježiša Krista, mohli prežiť rok 
2010. 
     Ďakujeme Ti za vzácne jubileá uplynulého roku.  
     Za to, že si Duchom Svätým vzbudil dielo reformácie a umožnil 
nové formulovanie viery cirkvi, založené na biblických 
a apoštolských základoch.  
     Ďakujeme Ti za to, že si vzbudil odvážnych mužov viery a činu – 
Thurzu, Lániho a mnohých ďalších dejateľov Žilinskej synody, ktorí 
vo veľmi zložitom čase vybojovali organizačnú samostatnosť pre 
Evanjelickú cirkev na Slovensku, ktorá je i našou kolískou.  
     Ďakujeme Ti za našich desať rokov vo vlastnom chráme. 
Vnímame ich ako nesmierne veľkorysú odplatu pre Tvoj evanjelický 
ľud v Nitre, ktorý storočia strádal bez vlastného chrámu a nemohol 
naplno rozvinúť svoj život. 
     Prosíme Ťa o to, aby sme tieto udalosti nevideli iba ako historické 
medzníky, ale aby nás pohýnali vidieť Teba, nekonečne mocného, 
láskavého, múdreho Boha a vidieť Tvoje skutky.  
     Aby sme Ťa viac poznali. Viac milovali. Viac Ti dôverovali. Boli 
odhodlaní k opravdivejšiemu životu, k smelšiemu svedectvu, 
k láskyplnejšej službe. 
     Duchu Svätý, ďakujeme Ti za Tvoje dielo medzi nami. Odpusť 
všetky tie momenty, keď sa Ti vzpierame a nevieme sa úplne 
a slobodne vydať a otvoriť Tvojmu pôsobeniu v nás a medzi nami. 
     Duchu Svätý, prosíme Ťa, mocne pôsob! Zakry svojou mocou tie 
miesta, ktoré sú medzi nami bolestivé a slabé, a o ktorých sme 
uvažovali aj na tomto konvente. 
     Posilni  a rozmnož ešte viac to, čo Ti medzi nami už patrí. To, čo 
nám robí radosť, dáva nádej a za čo Ťa chválime.  
     Bože, buď s nami na ceste v roku 2011, v radostnom i ťažkom 
a daj, aby sme v tom všetkom naďalej mohli vidieť Teba, ktorý si živý 
Boh a konáš vo svojom ľude svoje dielo. 
     Nadovšetko: daj nám lásku k Tvojmu Synovi, nášmu drahému 
Pánovi a Spasiteľovi Ježišovi Kristovi.  
     Pre Neho je všetko. K Nemu sa všetko naše vzťahuje. On je pre 
nás všetkým a On nám v sebe všetko daroval. 
     On je naša najväčšia radosť, šťastie, zmysel, naplnenie, 
budúcnosť, večnosť. V Jeho mene chválime Teba, nesmierny Bože a 
vzývame Teba, Duchu Svätý! 
 
     Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravil: Ivan Eľko, zborový farár 


