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1. Kázňový úvod 
„ ... vám hovorím: nekladiem na vás iné bremeno. Len sa držte 
toho, čo máte, kým neprídem!“                              Zjav 2, 18 – 29 
 
Bratia a sestry, drahí členovia nášho cirkevného zboru, 
     pamätáte? Pánovo posolstvo pre cirkevný zbor v Tyatíre 
(Zjav 2, 18 – 29), z ktorého je vyňaté ústredné biblické heslo 
tejto výročnej správy, bolo kázňovým textom na Službách 
Božích na Nový rok, 1.januára 2011. Vtedy sa rok 2011 pred 
nami ešte len otváral. Dnes je už pre nás minulosťou ... 
     Na úvod mojej vtedajšej kázne som v základných rysoch 
vymenoval všetko, čo v novom roku v cirkevnozborovom živote 
očakávame a čo – ak nám dá Pán Boh život a zdravie – budeme 
môcť spoločne prežiť. A nie len „prežiť“ v tom zmysle, že to 
príde samo od seba a my budeme toho iba pasívnymi 
účastníkmi. Hovoril som o tom, že o mnohé veci budeme musieť 
„spoločne zabojovať a zapracovať pre ne“, aby sa mohli stať. 
Zabojovať a zapracovať nie pre to, aby sme oslávili seba, ale  
v služobníckom zmysle slova: zabojovať a zapracovať na slávu 
a česť nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi a pre službu ľudským 
dušiam, ktoré môžu poznať Pána, veriť v Neho a tak byť 
spasené. 
     Vo svojej prvej kázni na Nový rok 2011 som vyzýval, aby 
sme posolstvo Tyatýrčanom nevnímali iba ako bežný kázňový 
text, ale ako skutočné Pánovo posolstvo aj pre nás, ktoré nám 
otvára nový rok a ktorého sa môžeme v novom roku držať. 
Posolstvo znelo: Nekladiem na vás iné bremeno. Len sa držte 
toho, čo máte! 
     Teraz na toto posolstvo spomínam a spomínam aj na celý náš 
prežitý rok. 
     Bolo to prekvapivé posolstvo v porovnaní s tým, čo zvyknú 
ľudia hovoriť na Nový rok. Znejú záväzky a predsavzatia, ako 
chceme „ešte viac“, „ešte lepšie“, „ešte častejšie“. Aj v cirkvi 
môže zavládnuť akýsi olympijský duch: rýchlejšie, vyššie, 
silnejšie! Pán však odkazuje tyatýrskym kresťanom, že 
neočakáva od nich nič viac, iba to, že budú pokojne držať to čo 
už majú. 
     Možno sa to niekomu zdá protirečivé vzhľadom na to, že 
v Novej zmluve je pre kresťana pripravených mnoho 
napomenutí a povzbudení k osobnému zdokonaľovaniu, 
k hlbšiemu odovzdaniu sa Bohu, k denno-dennej zmene. 
Kresťan to chápe na jednej strane ako Božiu vôľu a na druhej 
strane ako prirodzenú vec; že má rásť a prehlbovať svoj vzťah 
s Bohom, s Pánom Ježišom. A teraz zrazu výzva k nemennému 
stavu.... Čo znamená teda, že Pán nekladie žiadne ďalšie 
bremená, úlohy, nemá žiadne očakávanie, iba toto jedno: Držte 
to, čo máte? 
     Nejde tu o žiadne protirečenie. Božia vôľa s nami určite nie je 
chaotická a nejednoznačná. Novozmluvné výzvy pre kresťana k 
osobnému napredovaniu vo viere stále platia. 
     Ak Pán hovorí, že očakáva jedno – iba držanie toho, čo už je, 
má na mysli jeden dôležitý aspekt života cirkvi, ktorý má byť 
zachovaný: totiž že cirkev je spokojná s tým, čo jej bolo  zverené 
cez Božie Slovo a v moci Svätého Ducha. Nepovažuje to za 
málo, za nudné, za nemoderné. Vie, aký má poklad, váži si ho, 
neustále z neho čerpá. Proste - drží ho.  
     Cirkev dokáže byť totiž aj nespokojná a nervózna z toho, čo 
dostala. Chce ešte lepšie a viac. Ešte ďalšie Božie zjavenia, ešte 
nové prejavy Ducha, ešte hlbšie tajomstvá, ešte vyburcovanejšie 
nadšenie, ešte viditeľnejšie Božie zásahy! 
     Pán vie, odkiaľ a kam vedie táto cesta. Vedie z pýchy 
a nespokojnosti ku  nekritickým, človečinou páchnucim 
očakávaniam, vedie ku sklamaniam, ku zraneniam a deleniu. Pán 
chce ale cirkev zdravú a rozvážnu. Preto vraví: Nemusíte sa 
znepokojovať žiadnym prekonávaním a posúvaním hraníc 

v ktorejkoľvek oblasti. Ja chcem iba jedno: držte to, čo máte, čo je od 
počiatku, čo platí stále rovnako a pre všetkých. Držte to a žite to 
v pokoji tam, kde ste práve postavení, v takom svete, aký práve je. 
     Čo bolo pre nás aj v r.2011 tým pokladom, nad ktorý netreba 
žiadať nič viac, ktorý sme chceli a smeli prosto držať? 
     Osobne sa domnievam – a tak som aj túžil pôsobiť ako zborový 
farár – že je to týchto päť vecí: 
    Istota, že iba Ježiš Kristus je jediná cesta k Bohu, k záchrane 
z moci zmaru a smrti, k večnosti. Nevyučujeme, nekážeme 
a nepestujeme nejaké všeobecné náboženstvo, ale osobný vzťah 
s Bohom cez Ježiša Krista.  
     Vedomie, že nepotrebujeme iné a lepšie vyjadrenie právd viery 
ako to, ktoré generácia našich reformátorov formulovala v našich 
vieroučným spisoch. Nemusíme ich panickým spôsobom brániť, 
alebo okázalým spôsobom vynášať nad všetko ostatné. Oni proste sú, 
sú dobré, spoľahlivé a možno sa ich držať. 
     Vedomie, že jestvuje nepokrivená, vrúcna a akýmkoľvek 
záťažiam odolná evanjelická zbožnosť, ktorá je dostatočnou 
odpoveďou na pravdu o Bohu, o Kristovi, o svete, o sebe a o spasení, 
ktoré človek nachádza v Písme Svätom. Je otestovaná generáciami 
predkov, ktorí prežili neporovnateľne zložitejší osud, ako my. 
Nemusíme pochybovať nad spoľahlivosťou tejto cesty a konštruovať 
niečo nové, iba autenticky žiť z Písma, z milosti a z viery to, čo 
v minulosti žili tie najlepšie evanjelické duše. Toto sme 
doporučovali! 
     Bolo to poznanie, že cirkev tu nie je ako exkluzívny klub sama 
pre seba, ale pre tento svet, aby mu prinášala svedectvo o spasení 
v Ježišovi Kristovi. Nehanbíme sa vziať do úst slová „evanjelizácia“ 
a „misia“, nehanbíme sa podporiť tých, ktorí misiu konajú, alebo 
sami pripraviť misijné podujatie. Nechceme sa sami hanbiť 
jednoduchými, ale jasnými slovami povedať tým, ktorí sa nás pýtajú 
na naše životné zakotvenie, čím dôležitým a vzácnym je pre nás  
Ježiš Kristus. 
     Bolo to poznanie, že cirkev tu nie je samoúčelne kvôli 
vykonávaniu svojich vlastných bohoslužieb, ale je tu aj preto, aby 
v mene Ježišovej lásky slúžila tým, ktorí potrebujú pomoc. Takto 
sme sa snažili dobročinne slúžiť  aj my svojimi finančnými 
prostriedkami, ponúkali sme svoje možnosti na spoluvytváranie 
obrazu života nášho mesta, ale predovšetkým začali sme vykonávať 
opatrovateľskú službu v domácnostiach cez našu Evanjelickú 
zborovú diakoniu. 
     Rok 2011 sa začal Pánovým posolstvom: Iba držte! V žiadnom 
prípade to ale nie je málo. „Iba držať“ totiž môže znamenať obrovské 
úsilie. Znamená všemožne chrániť smerovanie ktoré Pán dal svojej 
cirkvi, pred našimi vlastnými slabosťami a nedostatočnosťou, pred 
duchovnými a morálnymi pokušeniami, pred komplikáciami, ktoré 
cirkev zažíva v politicky a ekonomicky organizovanom svete, pred 
malovernosťou, únavou, skepsou .... 
     Človek si napokon povie: Aký náročný cieľ – iba držať. Som si 
istý, že na každom kroku pri nás stála nekonečná Božia milosť. 
      

2. Prvý pohľad. 
Rok 2011 mal niekoľko charakteristických znakov: 
1. Vo vnútromisijnej oblasti sme si pre r.2011 neplánovali žiadne 
ústredné vnútromisijné podujatie. Chceli sme s plnou 
zodpovednosťou a radosťou uskutočniť všetky vlastné pravidelné 
bohoslužobné a vzdelávacie stretnutia a pripraviť tradičné 
vnútromisijné podujatia, čo sa nám aj podarilo, ba dokonca pribudlo 
jedno nové – stretnutia manželských párov.  
     Náš cirkevný zbor bol opäť iniciátorom prípravy dvoch večerov 
ekumenického Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov a dvoch 
ekumenických stretnutí mládeže.  
     Hostili sme jedno veľké seniorálne vnútromisijné podujatie – 
seniorálne stretnutie mládeže (26.11.).  
     Zažili sme jednu veľkú zahraničnú návštevu z USA, zloženú 
z troch skupín: mládežníci s farárom Markom Borgettim (10 osôb) a 
dospelí z Our saviourś z Naperville (11 osôb) a dospelí z Hope 
z Floridy na čele s Gene Ryanom (5 osôb).  
     Stretli sme sa s priateľmi zo Sázavy na celodennom výlete 
v Bratislave a na Devíne (spolu 67 osôb). 
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      Pripravili a uskutočnili sme 2.ročník podujatia Noc kostolov 
(27.5.). Farár sa prihovoril zhromaždeniu na Hrade pri 
ekumenickom zahájení podujatia. Náš kostol bol otvorený od 18 
do 24.00 hodiny. Pripravili sme pestrý program, kde bol 
prezentovaný život a služba nášho cirkevného zboru. Rozdávali 
sme náboženskú literatúru (brožúrky, Nové zmluvy a pod.), 
výročnú správu farára za r.2010, časopis Evanj.posol spod Tatier 
(EPST), informácie o Evanjelickej zborovej diakonii a pod. 
Kostol navštívilo množstvo ľudí, snažili sme byť dobrými 
hostiteľmi.  
     S touto témou úzko súvisí i téma sčítania obyvateľstva, ktoré 
sa uskutočnilo v máji. Predsedníctvo zboru pripravilo článok do 
inzertných novín Echo („Evanjelici – pamäť a súčasnosť“), ktorý 
nielen pozýval ľudí navštíviť náš kostol počas Noci kostolov, ale 
aj v krátkosti pripomínal históriu našej cirkvi, činnosť 
Evanjelickej zborovej diakonie a OZ Pavla Valáška. Našou 
ambíciou bolo týmto povzbudiť, aby sa čo najviacej ľudí 
prihlásilo pri sčítaní k ECAV, zároveň aby vedeli o službe našej 
diakonie a darcovia 2%  videli, že ich poukázanie podielu z daní 
prináša svoj efekt. Zverejnenie článku dal ako milodar 
br.zborový dozorca. 
 

2. V organizačnej oblasti sa v minulom roku udiala prelomová 
vec – svoju činnosť začala prakticky vykonávať Evanjelická 
zborová diakonia (EZD). Na pripomenutie niekoľko údajov: 
EZD bola založená v máji 2010 na zborovom konvente. O jej 
formálne administratívne zriadenie sa starala presbyterstvom 
zvolená vedúca EZD Erika Lizuchová a predsedníctvo CZ. 
Začiatkom r.2011 bola EZD pripravená poskytovať 
opatrovateľskú službu, na dohodu boli pripravené pracovať 
opatrovateľky Vlasta Martíniová a Zora Ščensná. EZD však 
v tom čase nemala žiadnych klientov. Erika Lizuchová sa 
zač.r.2011 vzdala funkcie EZD z rodinných dôvodov. Zborové 
presbyterstvo vyhlásilo súbeh na obsadenie funkcie riaditeľa 
EZD. Prihlásili sa štyria záujemcovia, ktorí boli vypočutí pred 
zborovým presbyterstvom. V tajnej voľbe bol za riaditeľa EZD 
zvolený Ing.Milan Slezák. Účtovníčkou sa stala Magdaléna 
Šeböoková, opatrovateľkami Vlasta Martíniová a Zora Sčensná. 
Slávnostne boli uvedení do funkcii na Sl.Božích dňa 3.4. Od 1.4. 
2011 riaditeľ EZD začal navštevovať opatrovateľský kurz 
a súčasne začal intenzívne vykonávať návštevy 
v domácnostiach, kde našim seniorom predstavoval možnosti, 
ktoré poskytuje EZD. Zároveň veľmi obetavo vykonával 
rozličné služby a pomoc našim straším cirkevníkom 
v domácnostiach. Rozličnými spôsobmi sme do domácností 
doručili desiatky informačných balíčkov a tlačív na prihlásenie 
sa za príjemcu opatrovateľskej služby. Jar a leto boli  obdobím 
náročným na trpezlivosť a nádej: nemali sme žiadnych 
oficiálnych klientov, uskutočnené boli desiatky návštev, bola 
vykonávaná služba praktickej pomoci a toto všetko zatiaľ 
financoval CZ zo svojich vlastných prostriedkov a z milodarov 
príjemcov pomoci. V septembri EZD získala prvých riadnych 
klientov a tak začali prichádzať dotácie z rozpočtu Mesta, ktoré 
vykryli väčšiu časť našich nákladov na opatrovanie. R.2011 sme 
končili s tým, že EZD sa stará o štyroch klientov a má riaditeľa 
ktorý vykonáva riadiacu i opatrovateľskú činnosť (Milan 
Slezák), účtovníčku (Magdaléna Šeböková) a dve opatrovateľky 
pracujúce na dohodu (Vlasta Martiniová a Mária Ptáčková. Zora 
Sčensná pre úraz nemohla službu vykonávať). EZD riadne 
funguje po organizačnej aj po výkonnej stránke. EZD nakúpila 
základný balík zdravotníckych pomôcok, ktoré už slúžia 
klientom. Riaditeľ EZD predkladá zborovému presbyterstvu 
pravidelne správu o činnosti EZD a zborové presbyterstvo 
posudzuje a schvaľuje všetky predkladané organizačné 
a finančné opatrenia, dôležité pre fungovanie EZD. Riaditeľ 
EZD pracovne komunikuje s gestorskými sociálnymi odbormi 
na MsÚ Nitra a VÚC NSK.  
     Riaditeľovi EZD a jej pracovníkom patrí vďaka za ich službu, 
rovnako ako všetkým, ktorí EZD podporujú svojimi milodarmi. 

     Jeden zo zdrojov financovania činnosti EZD je aj dotácia od OZ 
Pavla Valáška, ktoré prostriedky získava predovšetkým cez 
poukázanie podielu z dane fyzických a právnických osôb. Br.zborový 
dozorca pripravil mediálnu kampaň do EPST, kde vyšli v štyroch 
číslach (február a marec) inzeráty prezentujúce možnosť poukázať 
podiel z dane na OZ Pavla Valáška. V prvom čísle bol inzerát 
spojený s celostranovou reportážou o živote cirkevného zboru a o 
zahájení činnosti EZD. Tohto čísla si CZ objednal o 500 ks naviac. 
Časopis potom zasielal aj s tlačivami na odvod podielu z dane 
a s informačným listom právnickým osobám a so zborovými 
novinami Otvorená náruč do domácností a bolo si ho možno zdarma 
zobrať aj v kostole. Aj vďaka tejto kampani OZ Pavla Valáška mohlo 
obdržať peknú sumu z podielu daní a nasmerovať ju potom na 
podporu našej diakonickej i vnútromisijnej činnosti.  
     Zverejnenie inzerátov, článku i časopisy naviac dal ako milodar 
br.zborový dozorca.  Br.zborový dozorca vôbec bol v priebehu roka 
neúnavným iniciátorom i obetavým donátorom mnohých mediálnych 
a marketingových aktivít, ktoré výrazne pomáhali cirkevnému zboru 
a o ktorých hovorí táto správa. Patrí mu za to naša vďaka.  
 

3. V hospodárskej oblasti sme si na konvente r.2011 vytýčili:  
- uskutočniť opravu atík na streche chrámovej lode 
Na jeseň 2010 a na jar 2011 sa uskutočnilo priamo na streche kostola 
niekoľko stretnutí členov stavebného výboru s architektmi, 
odborníkmi z oblasti hydroizolácii a zástupcami renomovanej firmy 
Strena, kde sme zisťovali príčiny zatekania svetlíka nad oltárom 
a stredového väzníka. Zistili sme, že problémom je technológia 
zhotovenie atík a že atiky musia byť rozobraté a znova namontované, 
s dodatočným zateplením obvodového múru a musia byť 
demontované vetráky strešného plášťa. Otázkou bolo, či pri stavbe 
kostola dodávateľ zvolil správnu technológiu zhotovenia atík, resp.či 
dodržal projekt a teda či teda môžeme ešte nejako dodatočne vec 
reklamovať, alebo nárokovať si náhradu za opravy súdnou cestou. 
O konzultáciu sme požiadali súdneho znalca, ktorý potvrdil, že atiky 
boli urobené podľa projektu a projekt bol robený v dobrej viere na 
úrovni technologických skúseností z 90-tych rokov. Dnes sa už vie, 
že tieto veci treba robiť technologicky ináč. Reklamácia alebo súdny 
spor by však nemal žiadnu nádej. Bolo treba pristúpiť 
k rekonštrukcii, ktorej postup bol po mnohých konzultáciách 
napokon definitívne odobrený aj nami, aj dodávateľom. Zároveň sme 
pripravili žiadosť na Ministerstvo financií o dotáciu na opravu 
strechy. 
     Oprava strechy bola úspešne vykonaná v mesiaci máj a bola 
riadne zaplatená (9.484,16 €). CZ dostal v júli dotáciu na opravu 
strechy od Ministerstva financií vo výške 8.100,- €.! Božia milosť 
s nami je veľká. 
     Ďalšou položkou v hospodárskej oblasti malo byť okapotovanie 
stredného väzníka drevenými pohľadovými doskami a jeho 
zaatikovanie, čím by bolo zamedzené tomu, že z väzníka počas 
silnejších dažďov preteká voda. Pred tým však bolo nutné vyriešiť 
problém vetrania v kostole tým, že do bočných okien väzníka budú 
vsadené ventilátory. Dali sme vyhotoviť technické riešenie osadenia 
ventilátorov a rozpočet trom firmám. Dodanie týchto podkladov sa 
natiahlo do neskorej jesene a celá akcia – zhotovenie dvoch 
ventilátorov vo väzníku a kompletné ošetrenie väzníka proti 
pretekaniu dažďovej vody - sa bude realizovať až na jar 2012 
- predsedníctvo CZ a riaditeľ EZD v priebehu roka robili prieskumy 
možností na začatie stavby alebo zriadenia penziónu pre seniorov 
- stále beží zbierka na zriadenie predajne literatúry  
 

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 64 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.   
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     Hlavné Služby Božie v čase neprítomnosti farára ako seniora 
DNS konal kaplán, neskôr námestný farár Peter Krajcer (do 
31.10. 2011).  
     Zo zvláštnych udalostí, ktoré sa udiali na Sl.Božích 
pripomíname nasledovné:   
3.4. – uvedenie pracovníkov EZD, 10.4. – návšteva hostí 
z Békešskej Čaby, 19.6. – Sl.Božie s piesňami mládeže, 26.6. – 
záver školského roku, 24.7. – návšteva hostí z Naperville, kázal 
Mark Borgetti, 7.8. – primície Ľuboša Vontorčíka, 28.8. – 
Kajúca nedeľa, 11.9. – zahájenie školského roku, požehnanie 
detí, vyslanie dobrovoľných misijných pracovníkov, 25.9. – 
Sl.Božie vykonal Ľudovít Hroboň z Dudiniec, vystúpenie 
spevokolu Ďatelinky, 9.10. – Poďakovanie za úrodu, 30.9. – 
rozlúčka s nám.farárom Petrom Krajcerom, 6.11. – Pamiatka 
zosnulých, 27.11. – pozdravenie zboru od Tommyho Grevlosa 
z Naperville, 4.12. – Sl.Božie s piesňami mládeže, 11.12. – 
Sl.Božie vykonal Štefan Kiss z Nových Zámkov, voľba seniora 
DNS.   
     Z našich vlastných ciest na tomto mieste treba spomenúť 
účasť na Dištriktuálnych Sl.Božích na hrade Branč (5.7.,  25 
osôb) a Seniorálnom dni dňa DNS v Jabloňovciach (17.9., 32 
osôb).  
 

Mimoriadne nedeľné podujatia 
     V nedeľné poobedia nemávame pravidelný program. Predsa 
však boli členom cirkevného zboru ponúknuté nedeľné 
mimoriadne podujatia: 8. a 22.5. – organové koncerty Ars organi 
2011, 22.5. – festival spevokolov Bátovce, 29.5. – Sl.Božie pre 
najstarších, 5.6. – Veselé popoludnie pre deti, 19.6. –  
mládežnícky obed a popoludnie, stretnutie Spoločenstva 
evanj.žien Bátovce, 24.6. – večer s hosťami z Naperville, 
Floridy, Martina a z mesta,  2.10. – Šarkaniáda, 9.10. – 
Tekviciáda, 100.výročie posvätenia kostola Reformovanej 
cirkvi, 23.10. – koncert spevokolu Dúha, 27.11.- Sl.Božie pre 
najstarších, 4.12. – mládežnícky obed a popoludnie, 11. a 18.12. 
– predvianočné koncerty. 
 

     Zborový farár Ivan Eľko kázal ako senior v Rastislaviciach 
(13.2.), Nesvadoch (27.2.), Senici (7.5., dištr.konvent), vo 
Zvolene (16.10., výlet SEŽ), v Loku (30.10.) a v Pribete 
(11.12.). 
     Br.Vlastimil Synak ako seniorálny dozorca v nedele 
predsedal kandidačným presbyterstvám či volebným konventom 
v Komárne (6.2., 27.3., 19.6.,), Diakovciach (13.2.), Nových 
Sadoch (8.5.), Čankove (7.8.), Svätom Petre a Pribete (9.10.). 
     Br.Peter Krajcer ako sen.kaplán vykonal v zastúpení Sl.Božie 
na mnohých miestach v senioráte, v lete a na jeseň najmä 
v Komárne (a v Zemianskej Oľči), kde sa napokon stal od 1.11. 
aj námestným farárom. 
 

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 24 krát, pôstne 10 krát a adventné 8 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. 
 

Rok 2011 bol rokom, kedy prestali Sl.Božie v Domove 
dôchodcov na Železničiarskej ulici v druhú nedeľu v mesiaci. 
Zvláštnosťou týchto Sl.Božích bolo to, že sa ich zúčastňovalo asi 
10 - 12 ľudí, ale v poslednom období už iba dve ženy z nich boli 
evanjeličky. Jedna zač.r.2011 zomrela a druhá prestala byť 
pohyblivá.  Rímsko-katolícky zvyšok tohto spoločenstva tak 
stratil  dôvod chodiť na evanjelické Sl.Božie, keď na nich nebolo 
už vlastne žiadnych evanjelikov. Tri mesiace za sebou nám 

v sobotu večer pred nedeľou zavolali , aby sme necestovali, lebo 
nemá kto prísť. 
     Počet evanjelikov v domovoch dôchodcov sa stále mení a možno 
nastane opäť situácia, že  Sl.Božie obnovíme. 
     O to viac chcem vykonávať osobné návštevy evanjelikov v DD na 
Železničiarskej  i na Považskej. 
     Večeru Pánovu sme prisluhovali na požiadanie samozrejme 
každému, kto nás požiadal. 
 

4. Sviatosti 
Iba tri Krsty sväté sme prislúžili v rámci Sl.Božích, ostatné po 
Sl.Božích. Vykonávanie Krstu svätého v rámci Sl.Božích však 
zostáva našou prioritou. Najmä však túžime pomáhať rodičom 
vychovávať pokrstené deti v kresťanskej viere a mladým rodinám 
s deťmi žiť spoločne kresťanský život v prostredí cirkevného zboru. 
     S rodičmi pred krstom farár absolvuje jeden organizačný a jeden 
pastorálny rozhovor o význame krstu a kresťanskej výchovy dieťaťa.  
     
Večeru Pánovu sme slávili v bežné prvé nedele v mesiaci v rámci 
Sl.Božích 10 krát, na sviatky v rámci alebo po Sl.Božích 10 krát, pri 
Sl.Božích pre najstarších 2 krát. V domovoch dôchodcov už 
prisluhujeme iba súkromne. Počet hodovníkov v r.2011 stúpol  
u mužov i u žien (slávili sme ju aj o 2 krát viac ako v r.2010).     
     Najviac hodovníkov prijalo Večeru Pánovu na Veľký piatok (120) 
a na Kajúcu nedeľu (102).      
     Najmenej to bolo na Veľkonočný pondelok (23). 
     Taký jav, aký sa stal v r.2008, že počet mužov prevýšil počet žien 
(Veľkonočná nedeľa r.2008: m.14, ž.12), sa v r.2011 nezopakoval, 
i keď na Veľkonočnú nedeľu bolo m.17 a ž.19, čo je veľmi pekný 
údaj. Obvykle býva žien pri Večeri Pánovej približne raz toľko, ako 
mužov. Priblžne raz toľko žien ako mužov máme však aj v evidencii 
členov nášho zboru. 
     Počet prijímajúcich Večeru Pánovu v r.2011:  
Na Sl.Božích v kostole : 1.573 osôb (+252)  
muž. 485 (+54), žien 1088 (+198) 
V domácnosti : 5 (+1) 
V nemocnici a soc.zariadeniach: 10 (+7) 
 

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.  
     Oba ročníky konfirmandov by počas roka by mali byť usilovnejší 
pri štúdiu. 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 3 konfirmandiek chodí pravidelne na 
Sl.Božie a na mládež jedna.  
     Konfirmované boli 3 konfirmandky. 
     Do 2.ročníka prešlo 10 konfirmandov (ch.3, d.7).      
     Do 1.ročníka sa prihlásilo 10 konfirmandov (3 ch. a 7 d.).  
     Vedúci dorastu pripravili pre minuloročných konfirmandov 
3.ročník Konfitábora, víkendového pobytu v Jabloňovciach, 
samotnými konfirmandmi bol ale slabo navštívený.  Konfirmandi sa 
tiež mohli zúčastniť veľkého množstva iných mládežníckych 
podujatí. Mnohí boli na tábore, či už poslednýkrát ako deti, alebo po 
prvýkrát s mládežou. 
     Opäť vyzývame rodičov konfirmndov, 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. Naše nedeľné 
zhromaždenie by malo byť omnoho viac navštívené mládežou do 25 
rokov vzhľadom na to, koľko takýchto členov máme v matrike 
konfirmovaných a v evidencii.  
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6. Členstvo v zbore 
     V r.2011 sme založili 36 nových evidenčných kariet členom 
CZ, ktorí sa buď práve prisťahovali do Nitry, alebo v Nitre žijú 
už dlhšie, ale dosiaľ sa neprihlásili za člena zboru. 23 z nich 
vyplnilo aj dotazník a zaplatilo cirk.príspevok, 13  iba prvý krát 
zaplatilo cirk.príspevok, dotazník ešte nevyplnilo, ale do 
evidencie sme vniesli aspoň ich meno a adresu. 
     Zo všetkých pokrstených v r.2011 (22), bolo 16 takých, 
ktorých môžeme počítať za nových členov cirkevného zboru. 
Ostatní majú síce trvalé bydlisko na území nášho zboru, ale 
bývajú inde (podnájom kvôli práci v inom meste, alebo práca 
v zahraničí). 
     Z 19 zosnulých malo 17 trvalé bydlisko v Nitre (dvaja v Nitre 
iba dožili svoj život u príbuznách a zomreli) a z tých 17-tich iba 
10 bolo evidovaných ako členovia nášho cirkevného zboru, 7 
zosnulých patrilo do veľkej skupiny anonymných evanjelikov 
v Nitre. Boli však pokrstení a majú na cirkevný pohreb právo. 
Osud cirkevného zboru však s nami žiaľ nezdieľali. 
     K 31.12.2011 evidujeme 1.299 (+31) členov  CZ Nitra. 
Z tohto počtu má 1.197 osôb založené evidenčné karty (m.497, 
ž.700).  
     Evidujeme 19 cirkevníkov, ktorí si cirk.príspevok nezaplatili 
za posledných 10 rokov. V r.2011 si ho však zaplatilo 6 z nich. 
144 členov CZ si zaplatí cirk.príspevok sporadicky, 
resp.nezaplatilo si ho posledných 5 rokov. V r.2011 si ho 
zaplatilo 46 z nich. 
     Z 1.197 členov, ktorí majú založené svoje evidenčné karty, si 
za r.2011 zaplatilo cirk.príspevok 986 osôb , čo je 82,37% 
členov zboru (za r.2010 to bolo 62,5 %).   
     Vo výročnej správe za r.2010 som analyzoval, z akých troch 
skupín sa skladá tá jedna tretina členov zboru, ktorá si 
v kalendárnom roku nezaplatí cirkevný príspevok. Končil som 
konštatovaním, že 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. V tomto duchu sme prijali aj uznesenie konventu. 
     Vývoj v r.2011 ukázal, že k 31.10. si cirkevný príspevok 
osobne zaplatilo asi 60% členov. Začiatkom decembra sme do 
domácností zaslali 197 zásielok so zloženkami. V období Vianoc 
počet platiacich dosiahol asi 70%, do konca roku to bolo cez 
zloženky a cez prevod na účet 80%. CP prichádzal ešte aj 
zač.januára 2012, aby koncom januára dosiahol hranicu približne 
82,5%. Je to pekný výsledok v porovnaní s r.2010 (o pätinu 
platiacich viac), ale aj s predchádzajúcimi rokmi. V každom 
prípade platí, že naše uznesenie o platení CP do 31.10. bolo 
zmysluplné a povzbudzujeme členov cirkevného zboru, aby v čo 
najväčšej miere platili CP práve takto - osobne do 31.10. 
     Mária Števková, ktorá má na starosti evidenciu členov CZ, 
vykonala množstvo telefonátov hlavne tým členom zboru, ktorí 
nezaplatili dlhšie, alebo platili sporadicky. Často krát sú to 
telefonáty nepríjemné. Patrí jej za toto úsilie vďaka. 
     V r.2011 sa z našej evidencie odhlásilo po odsťahovaní sa 
z Nitry 7 členov, dve evidenčné karty sme z administratívnych 
dôvodov zrušili, jeden člen vystúpil z ECAV a vstúpil do 
rím.kat.cirkvi.  
     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 Konkušová r.Višňovcová, Zuzka Hrubá, Magdaléna Eľková, 
Marek Konkuš, Mária Pindešová, Kristína Bednárová, Radka 
Absolónová, Róbert Ottot a Jakub Zmeko. Tieto sestry a bratia 
vytvorili dvojice či trojice, v ktorých bol jeden vyučujúci a druhý či 
tretí bol pomocník (zvyčajne tí mladší) a pravidelne sa striedali vo 
vedení Detskej besiedky. Na Sl.Božích na začiatku školského roku 
2011 / 2012 sme pracovníkov oficiálne vyslali do služby. Marek 
a Jarka Konkušovci sa na jeseň presťahovali do Bratislavy a žiaľ 
nemôžeme už rátať s ich vzácnym pravidelným prínosom. 
     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 10 detí, takáto 
skupinka je rozdeľovaná na starších a mladších, s ktorými sa pracuje 
osobitne.   
     Pre deti sme mali v r.2011 dve sobotné doobedia pre chlapcov 
(žiaľ, slabo navštívené deťmi), Veselé popoludnie ku Dňu detí, letný 
tábor v Hornej Lehote (19 detí), ktorý bol vedúcimi skutočne 
perfektne programovo prichystaný. Mali sme požehnanie pri začiatku 
školského roku, Šarkaniádu, Tekviciádu, Adventné popoludnie 
a štedrovečernú nádielku. Učitelia besiedky pripravili s deťmi menšie 
vystúpenia na Služby Božie na Veľkonočnú nedeľu, Svätodušnú 
nedeľu a veľký program na Štedrý večer.  
     Na Štedrý večer sme pripravili 100 balíčkov pre deti. Hneď po 
prvých Sl.Božích sa ich minulo 80, čo svedčí o tom, koľko našich 
detí dokáže prísť na Služby Božie.  
     Za rok 2011 Detská besiedka dostala darom do svojej 
pokladničky, ktorá stojí pri vedľajšom vchode do kostola sumu 
100,30 €. V sume 32,08 € sa počas roka nakúpili pomôcky pre detskú 
besiedku, najmä na výtvarné práce. Pred prázdninami sa nakúpili 
podobne pomôcky do tábora v sume 40,81 €. 
     Zostatok z celkovej sumy v hodnote 27,41 € sa použije v roku 
2012 na nákup pracovných pomôcok pre detskú besiedku. Ďakujeme 
darcom! 
(údaje pripravila Daniela Hajduchová) 
 

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, Pavol Švec, 
Tomáš Berecz (do júna), pomáhali i ďalší starší mládežníci. 
     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 - 
5 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 5.ročník 
seniorálneho stretnutia dorastu, ktorý bol v Pukanci (hrala tam naša 
skupina Spasení), Konfitábor v Jabloňovciach v apríli, Game day 
a vianočný večierok mládeže v decembri  a boli pozývaní na rad 
ďalších 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 a mať svoj voľný program. Je dobré, že 
mládež má možnosť tráviť voľný čas spolu. Najmä u mladého 
človeka platí, že ak zostane sám, bez spoločenstva kresťanských 
rovesníkov, jeho viera postupne chladne a zaniká. Do spoločenstva 
ich nevoláme preto, aby sme si vylepšili svoje štatistiky, ale preto, 
aby sme im pomohli chrániť ich vieru pred tlakom sveta. 
     Zodpovednosť za prípravu programu stretnutí mali Miriam 
Líšková, Michal Vašek, Marek a Jarka Konkušovci, Janka Nôžková. 
Návštevnosť sa pohybuje okolo 20 i viac osôb.  
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     V januári sa v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov  
konal 4.ročník ekumenického dvojstretnutia mládeže (u nás a na 
Klokočine), ktoré mali veľmi peknú atmosféru. Naši mládežníci 
veľmi zodpovedne pripravili zaujímavý program i pohostenie 
pre rovesníkov. 
     Pripravili sme dvoje Služby Božie s piesňami mládeže 
(Sv.Trojica – 35 mládežníkov a 2.adventná – 26 mládežníkov), 
s jednoduchým spoločným obedom a spoločne stráveným 
popoludním. 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. Zažili sme 4 plné dni trvajúce 
spoločenstvo s rovesníkmi z Naperville a Martina, pri ktorom 
mladí pracovali aj rukami a večer mávali spoločenstvo okolo 
Božieho Slova a zdieľania sa. Seniorálne stretnutie mládeže bolo 
v decembri v Nitre. Pripravili sme veľmi dobrý letný tábor pre 
mládež v Hornej Lehote (26 osôb), spoločné prenocovanie v 
kostole („Kostolfest“), večer hier („Game day“) v decembri. 
Mládež spolu strávila Silvester u rodiny Hrubých. Br.kaplán 
Krajcer zorganizoval futbalové pondelky pre chlapcov 
v telocvični na ZŚ Kniežaťa Pribinu. 
     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.  
     V jeseni sme plánovali pripraviť akýsi revitalizačný víkend 
pre našu mládež – tri dni programu, ktorý by zhromaždil a 
povzbudil hlavne vieru tých, ktorí pravidelne nechodia na 
stretnutia, či do kostola. Pre množstvo iného diania sme sa 
napokon rozhodli toto podujatie presunúť na jar 2012 a pripraviť 
ho v pokoji. Túžime, aby zohralo úlohu „jarného dažďa“, 
potrebného pre vieru mnohých našich konfirmovaných 
mládežníkov, ktorí chýbajú v našom spoločenstve. 
 

Dievčenský klub Tabita 
Pre dievčatá vo veku od 12 do 18 rokov bolo pripravené jedno 
celosobotné stretnutie „Najväčšia láska“. Vedúcimi sú Zuzka 
Hrubá, Barborka Kmeťová, pomáhajú Majka Pindešová 
a Magdaléna Eľková staršie dievčatá. 
 

Stretnutia vysokoškolskej mládeže. Bývajú každý utorok o 19.00 
hod. okrem letných prázdnin. Účasť býva podľa obdobia 
školského roku 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. V nedeľu podľa 
okolností bývajú vysokoškoláci pozývaní do farárskej rodiny na 
obed. 
     Štyri delegátky prezentovali činnosť skupiny vysokoškolskej 
mládeže na konferencii o práci s vysokoškolákmi vo Sv.Jure 
(11.-13.11.). Získali si úprimné uznanie prítomných. Ak 
odmyslíme činnosť vysokoškolského Univerzitného 
pastorálneho centra Mosty v Bratislave v Mlynskej doline, kde 
majú túto službu na starosti dvaja iba na to vyhradení farári, tak 
práca v Nitre je najrozvinutejšia a najživšia spomedzi všetkých 
vysokoškolských miest na Slovensku.  Veľmi nás to teší. 
 

Večery s Bibliou. Teda praktické biblické štúdium, bolo 29 krát. 
V r.2011 sme dokončili seriál preberania veľkých biblických tém 
a pojmov a po prázdninách sme začali preberať podobenstvá 
Pána Ježiša. 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 či 

vzdelávateľské témy poslúžili sestry Cibulková, Jozafová, Palanská, 
Salayová, Haláková, zapojili sa i ďalšie. Zaujímavý večer pripravil 
pre naše sestry br.zborový dozorca - premietanie videofilmu 
a prednáška pri 100.výročí vyhorenia obce Kokava nad Rimavicou.  
Sestry sa zúčastnili na seniorálnom stretnutí SEŽ v Bátovciach 
(19.6.). Tradičný jesenný zájazd SEŽ sa uskutočnil 15.-16.10. (44 
osôb), smeroval do Zvolenského seniorátu (Žiar nad Hronom – 
Radvaň – Banská Bystrica - Horná Lehota – Zvolen – Očová – 
Podzámčok pri Dobrej Nive). Sledovali sme osudy veľkých 
osobností cirkvi a národa: Sládkoviča, Chalupku, Kuzmányho, Štúra 
a Bela a šírenie reformácie vo Zvolenskej stolici  (martýri Nikolai 
a Gregori). Sestry s vďakou prijímajú organizovanie týchto zájazdov 
br.farárom. 
     Sestry s láskou a ochotne poslúžia pečením či prípravou iných 
pochúťok 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 Bobčeková, Páleníková, 
Cibulková, Erdélyová, Branikovičová, Lukačková, Stanková, Eľková 
a určite i ďalšie).  
(Údaje pripravila Gizela Rožková, predsedníčka SEŽ Nitra) 
 

Večer s hosťom   v r.2011 sa uskutočnil v spolupráci s Literárnym 
klubom Janka Jesenského autorský večer so šéfredaktorkou 
vydavateľstva Tranoscius Danielou Hroncovou o básnikovi 
Andrejovi Sládkovičovi („Na Sládkovičovej o Sládkovičovi“). Pri tej 
príležitosti vydavateľstvo Tranoscius ponúklo široký sortiment svojej 
knižnej produkcie. Spieval Nitriansky evanjelický spevokol. 
 

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 Eva 
Eľková a Daniela Hajduchová. Zúčastňuje sa 6 - 8 mladých žien. 
 

Stretnutia manželských párov. V sobotu 11.6. sa uskutočnil spoločný 
výlet mladých rodín s deťmi na ranč u Sv.Františka v Horných 
Hámroch. Zúčastnilo sa ho 12 rodín. Rodiny chceli byť spolu, bližšie 
sa zoznámiť a duchovne sa prepojiť. Na tomto peknom podujatí 
vznikli priateľstvá, ktoré potom spontánne prerástli do stretania sa 
manželských párov. Bývali raz za mesiac v nedeľu poobede, najprv 
u rodiny Barthových, potom v kostole. Organizáciu a duchovný 
program zabezpečoval Matthias Barth. Zúčastňuje sa okolo 5 - 7 
mladých rodín. Margaréta Černáková a dievčatá vysokoškoláčky sa 
starali o deti. Tešíme sa z obnovenia tejto zmysluplnej vnútromisijnej 
práce, ktorú po niekoľkoročnej odmlke prevzala na seba nová 
generácia manželstiev. 
 

Nitriansky evanjelický spevokol.  V r.2011  v ňom pracovalo 33 
spevákov. Počas roka pribudli dvaja noví členovia. Pravidelné 
nácviky boli jeden krát v týždni, podľa potreby i viackrát. 
Nacvičovali sme piesne predovšetkým na cirkevné sviatky a cirkevné 
podujatia. 
     Spevokol začal novoročným stretnutím (22.1.) všetkých členov 
spevokolu – súčasných, aj tých, ktorým zdravie už nedovolí byť 
riadnymi členmi. Stretnutie bolo veľmi vydarené, neformálne, o čom 
svedčia aj fotografie v kronike. Chceme, aby sa z tohto stretnutia 
stala novoročná tradícia. 
     Spevokol vystúpil: 20.3. na medzinárodných ekumenických 
Sl.Božích „Podunajská vlna mieru“ v Komárne (reportáž uverejnená 
v EPST 30.3. 2011), na Sl.Božích na Veľký piatok  a Veľkonočnú 
nedeľu (24.4.), počas autorského večera s Danielou Hroncovou 
(11.5.), na 10.ročníku festivalu spevokolov DNS (Bátovce, 22.5.), 
počas podujatia Noc kostolov (27.5.), na Svätodušnú nedeľu (12.6.), 
na pohrebe dlhoročnej členky spevokolu Valérie Peckovej (11.9.), na 
pohrebe otca našej spevokolistky Katky Gazdovej (24.10.), pri 
odhalení pamätnej tabule biskupovi Karolovi Kuzmánymu na budove 
Matice slovenskej (15.11.) a na Sl.Božích na Štedrý večer 
a 1.sv.vianočný. 
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     Rokom 2012 vstupuje náš spevokol do 15-ho roku svojej 
novodobej existencie. Pri tejto príležitosti plánujeme v jeseni 
slávnostný koncert. 
„....spievať chcem Hospodinovi, lebo mi dobre učinil“  Ž 13, 6 
 (Správu pripravila Katina Kűhnová, dirigentka) 
 

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: Alexyho, Kniežaťa Pribinu (všade 
kaplán) a Beethovenova (farár), kam prichádzali i deti z 
okolitých škôl. V septembri na našu veľkú radosť opäť vznikla - 
aj keď iba jednočlenná - skupinka na ZŚ Topoľová, kde tradične 
bývalo najviac žiakov. Od 1.11. začal všetky hodiny 
náboženstva vyučovať farár. 
     Počet žiakov prihlásených na náboženstvo v škole má žiaľ 
neustále klesajúcu tendenciu. V priebehu posledných rokov 
zanikli skupinky na ZŚ Tulipánova, Škultétyho, Zoborská 
a Cabajská.   Je to zapríčinené i nízkym počtom detí všeobecne, i 
konkurenciou rozličných krúžkov a doučovaní, tiež vyučovaním 
poobede, mnohokrát žiaľ ľahostajnosťou rodičov a zdá sa tiež, 
že i častou zmenou vyučujúcich (striedanie kaplánov). Napríklad 
skupinka na Beethovenovej ZŠ, kde neprestajne učí farár, je 
stále rovnako veľká, a aj keď deviataci odchádzajú, prváci 
zároveň pribúdajú. 
     Nabádame rodičov, aby aj keď deti z nejakých dôvodov 
nechodia na náboženstvo v škole, chodili na Sl.Božie, na 
besiedku, či na dorast. Zánik skupinky v škole nás vždy bolí, ale 
ak by sa deti vytratili z kostola  a z detskej a dorasteneckej práce 
v zbore, to by bolo úplne tragické. 
 

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 v minulosti väčšia ako tá na 
Párovskom. Teraz ju do júna tvorili iba dvaja študenti, 
v septembri zostal iba jeden a žiaľ zanikla. Skupinka na 
Párovskom gymnáziu bola do júna desaťčlenná, v septembri 
zmenšila na piatich žiakov (iba traja sú členmi ECAV). 
 

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

V šk.roku 2011 / 2012 
20 žiakov   ch.9, d.11 
(4 oddelenia) 
 

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

V šk.roku 2011 / 2012 
Párovské gymnázium: 
5 štud.,  ch.3,  d.2 
 

9. Spravovanie cirkevného zboru 
     Konal sa jeden výročný konvent za r.2010 a jeden 
mimoriadny konvent (voľba seniora DNS). 
     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 11 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. Vzácne je, že členovia presbyterstva 
pravidelne navštevujú Služby Božie, čo nie je v ECAV 
samozrejmosťou. 
     Inventúrna komisia (Pavel Líška, Viera Lisá, Milan Grísa) 
vykonala fyzické inventúry v predajni kníh a v budove kostola 
a doplnila inventárny zoznam hnuteľného majetku cirkevného zboru. 
     Revízna komisia hosp.výboru (Radmila Kuťková, Božena 
Slamečková a Mária Lukačková) vykonala 3 krát kontrolu stavu 
pokladne a polročnú a koncoročnú revíziu účtovníctva.  
     Stavebný výbor (Slavomír Revay st., Milan Zmeko, Ivan Eľko, 
tiež Ján Beňo, Milan Grísa a Pavel Líška)  v priebehu celého roka 
riešil širokú technickú agendu ohľadom opravy strechy, väzníka 
a vetrania. 
     Hospodársky výbor pripravil rozpočet na r.2011, do ktorého sa po 
prvýkrát premietli aj príjmy a výdavky, vzťahujúce sa na činnosť 
diakonie (P.Líška, M.Šeböková, V.Synak a predsedníctvo zboru). 
     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 s.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. Bez obetavosti manželov Líškových, ktorí po skončení 
každého podujatia a poupratovaní kuchynky ešte musia cestovať 
domov do Malého Zálužia, by nebolo možné pripraviť mnohé 
podujatia v takom peknom formáte, ako sa v r.2011 uskutočnili.  
     Bratia Pavel Líška, Ján Beňo a Milan Grísa sa starali o malé 
opravy na farskej budove. 
     Redakčná rada časopisu Otvorená náruč pripravila žiaľ iba prvé 
zo štyroch plánovaných čísiel zborového časopisu. Graficky ho 
pripravil Ľuboš Vontorčík.  Tlač daroval ako milodar br.zborový 
dozorca. 
     Cirkevný zbor mal do 31.10. sen.kaplána, po zložení farárskych 
skúšok nám.farára na mieste sen.kaplána Petra Krajcera. 
     Od 1.11. bol za nám.farára na kaplánskom mieste menovaný 
Miroslav Hargaš, za účelom toho, aby mohol byť ako farár, ktorý 
slúži v DNS, disciplinárne stíhateľný za skutky, ktorých sa dopustil 
v CZ Komárno. Zborové presbyterstvo jeho skutočný nástup do 
služby v Nitre rezolútne zamietlo. 
     Cirkevný zbor mal v r.2011 jedného študenta teológie - Ľuboša 
Vontorčíka, ktorý v lete úspešne ukončil štúdium na EBF UK 
v Bratislave, bol promovaný, zložil kaplánsku skúšku a bol 
ordinovaný dňa 30.7. v Púchove. Rodnému zboru sa už ako kaplán 
predstavil a zároveň sme sa s ním rozlúčili Sl.Božími dňa 7.8.. 
Menovaný bol za kaplána do Galanty. 
     Ďalej sú obsadené tieto funkcie: 
Účtovníčkou bola do 31.3. Danica Bobčeková, od 1.4. Magdaléna 
Šeböková. Ďakujeme s.Danici Bobčekovej za dobrovoľnícky 
vykonávanú prácu účtovníčky, v ktorej prežila najmä krušné časy 
výstavby kostola.  
Pokladníkom bol Dušan Kovarčík.  
Milodary a cirkevný príspevok od členov zboru vyberajú Mária 
Števková, Pavel Líška, Margaréta Černáková a Radmila Kuťková. 
Evidenciu cirkevníkov vedie Mária Števková. 
Kostol upratovala Magdaléna Šeböková. 
Kostolníčkou bola Zuzana Dobiášová. 
Organistom bol Dušan Kovarčík.  
Zapisovateľkou presbyterstiev a konventov je Mária Števková. 
Kroniku vedie Magdaléna Šeböková. 
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Predajňu literatúry vedú Elena Adámiová a Milota Arbetová. 
Žiaľ s.Elena Adámiová na jar 2011 ochorela a odvtedy ju 
opatruje jej dcéra v Bratislave. Na jej miesto si zastal do služby 
po boku manželky b.Peter Arbet. 
Službu opatrovania detí pri stretnutiach mladých mamičiek 
a manželských párov vykonávajú Nina Michalová, Magdaléna 
Eľková, Dominika Martišová, Janka Nôžková a Margaréta  
Černáková. 
Na pohreby s farárom chodili Gizela Rožková a Eva Ruthová, 
s b.kaplánom organista.  
Svadby s farárom vybavovali Dušan Kovarčík a Eva Ruthová. 
O zvukovú aparatúru v kostole a počítač sa staral Pravoslav 
Prablesk.  
Spravovanie internetovej stránky prebrala od Miloša Lisého, 
ktorému ďakujeme za dlhoročnú službu v tejto oblasti, Nina 
Michalová. Graficky tiež pripravovala rozličné pozvánky 
a pozdravy. 
     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 (OZPV) bolo vytvorené 
v prostredí nášho cirkevného zboru ako nástroj na podporu 
vnútromisijnej a sociálnej práce v zbore. Predovšetkým 
prostredníctvom získavania podielu z dane a následne 
udeľovaných dotácii v rámci príslušného zákona, podporuje 
činnosť cirkevného zboru v misijnej a diakonickej oblasti.      
     Na jar 2011 bolo niekoľkým právnickým osobám – 
podnikateľským subjektom a do domácností našich cirkevníkov 
vyexpedovaných asi 300 zásielok  s informačným listom 
o OZPV, s tlačivami na odvedenie 2% z dane pre OZPV 
a s časopisom EPST, v ktorom bol článok o našom zbore a 
diakonii. Ďakujeme s.Márii Števkovej za prípravu zásielok. 
Ďalšie balíčky obsahujúce tieto materiály boli pripravené na 
osobné prevzatie pri východoch z kostola. Oznam o možnosti 
poukázať 2% na OZPV bol štyrikrát uverejnený v Posli. Mnohí 
naši cirkevníci propagovali možnosť poukázania 2% na OZPV aj 
v prostredí mimo nášho zboru, napríklad medzi kolegami, 
priateľmi (aktívni boli hlavne Milan Mikuš a Mária Števková). 
Za spracovanie agendy spojenej s prinesenými tlačivami 
ďakujeme Ľudmile Mižíčkovej. 
     Aj vďaka tejto kampani bolo na účet OZPV ako podiel z dane 
v priebehu r.2011 poukázaných celkovo 7.662,- € (r.2010  
7.055,- €). Od právnických osôb to bolo 1.945,- € (r.2010 
1.452,- €). V tejto kategórii nemôžeme údaj porovnávať s r.2009 
a 2008, pretože to boli roky, do ktorých sa ešte nepremietla 
hospodárska kríza, ktorá ovplyvnila zisky a teda i dane 
podnikateľských subjektov. Teší nás teda mierny nárast 
v porovnaní s porovnateľným rokov 2010.  
     Fyzické osoby poukázali 5.717,- € (v r.2010 5.603,- €), čo je 
ale zároveň najviac aj v porovnaní s r.2009 (5.450,- €) a 2008 
(4.992,- €)! Tento údaj nás veľmi teší. Signalizuje, že jednotliví 
ľudia chápu prínos činnosti našej diakonie a teda poukazujú 
podiel z dane na OZPV. Zároveň sa nám zvýšil počet 
poukazujúcich z končín mimo Nitry (odhadujeme, že to bolo asi 
30 darcov), čo je praktický výsledok kampane cez EPST. 
     OZPV z týchto prostriedkov a tiež z členských príspevkov 
svojich členov a darov v súlade so svojimi stanovami a so 
zákonom  o dani z príjmu dotovalo predovšetkým činnosť EZD 
a tiež tri vnútromisijné podujatia (tábor detí, mládeže a zájazd 
žien).  
     Aj v r.2012 budeme uchádzať o poukázanie 2% z daní pre 
OZPV. Bude to vyžadovať podobný marketing, ako v r.2011: 
propagovanie činnosti OZPV a diakonie v prostredí cirkevného 
zboru,  v miestnych médiách, cez Posol voči celej cirkvi, cez 
internet voči spoločnosti vôbec. Peniaze budú v prvom rade 

používané na chod diakonie, v druhom rade na inú sociálnu pomoc 
a na dotovanie vnútromisijných, výchovných a vzdelávacích 
podujatí. 
     OZPV riadne vedie svoje účtovníctvo, vypracováva účtovnú 
uzávierku a voči štátu správu o použití podielu z dane, ktorá je 
uverejnená vo Verejnom vestníku. Poriadok a čestnosť voči darcom 
i zákonom štátu je pre nás predpokladom našej vierohodnosti 
a jedným z dôvodov rozhodnutia daňovníkov darovať podiel z dane 
práve pre OZPV. 
     Výbor OZPV zasadol dva krát (27.4. a 20.10.), členská schôdza sa 
konala 15.5. Tá novelizovala v niekoľkých bodoch štatút OZPV 
(zmeny bez pripomienok zaregistrovalo Ministerstvo vnútra SR) 
a zvolila na ďalšie volebné obdobie spomedzi presbyterov i členov 
zboru deväťčlenný Výbor (I.Eľko, J.Huba, Ľ.Mižíčková, S.Mandová, 
D.Orbanová, P.Prablesk, V.Synak, M.Šeböková, S.Zmeková) 
a trojčlennú Dozornú radu OZPV (R.Kuťková, B.Slamečková, 
P.Líška).  
 (údaje pripravil Ján Huba, zbor.dozorca, člen Výboru OZPV) 
 

10. Udalosti a podujatia v r.2011 
Zoznam všetkých významných udalostí a podujatí r.2011 je 
zverejnený na oznamovej nástenke pri vstupe do kostola a bude vo 
veľkonočnom čísle časopisu Otvorená náruč. 
 

11. Pastorálna činnosť 
Popredu vyžiadaných a evidované rozhovorov skutočne pastorálneho 
charakteru s farárom na farskom úrade bolo 7.  
Prislúžení Večere Pánovej chorým v domácnosti, nemocnici, alebo 
v soc.zariadení bolo 15 (časť z nich vykonal br.kaplán Krajcer) 
Návšteva farára u cirkevníkov v domácnosti -  12. 
Prípravné pastorálne rozhovory s rodičmi pred krstom – 18. 
Prípravné past.rozhovory a so snúbencami pred sobášom – 9. 
     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 či inými 
návštevníkmi, ktoré majú úradný, a podľa okolností môžu získať i 
viac či menej pastorálny charakter.  
 

12. Mimozborová činnosť predstaviteľov zboru 
     Zborový farár Ivan Eľko bol z úradu ako senior členom 
seniorálneho presbyterstva, synody a voleným dištriktuálnym 
presbyterom. Bol členom redakcie časopisu Cirkevné listy. V 
priebehu r.2011 poskytol rozhovory pre Rádio Lumen a pre televíziu 
Nitrička, týkajúce sa života zboru. 
     Zborový presbyter Vlastimil Synak je z úradu ako seniorálny 
dozorca členom seniorálneho presbyterstva, synody, voleným 
dištriktuálnym presbyterom a voleným predsedom Generálneho 
hospodárskeho výboru ECAV. 
     Člen cirkevného zboru Pavol Stehlo bol ako volený členom 
seniorálneho, generálneho presbyterstva a synody. 
      
13. Tlač 
Cirkevný zbor odoberá 15 ks časopisu Evanjelický posol spod Tatier 
(ďalších asi 20 osôb odoberá EPST domov), 10 ks Cirkevných listov, 
5 ks Cestou svetla, 5 ks Dúhy a pripravuje vlastný štvrťročník 
Otvorená náruč v náklade 200 - 500 ks. 
Predaj literatúry a časopisov: 
Prenos kníh z r.2010 v hodnote 454,- € 
Nákup kníh v r.2011 v hodnote 1.370,71 € 
Predaj kníh v r.2011 v hodnote 1.277,81 € 
Hodnota kníh, ktoré sa prenášajú do r.2012 – 553,90 € 
Pokladničná hotovosť – 7,80 € 
Nákup časopisov EPST, Cestou svetla a Dúha v r.2011 – 413,90 € 
Predaj časopisov EPST, Cestou svetla a Dúha v r.2011 – 413,90 € 
     Inventúra bola vykonaná dňa 14.1. 2012. 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.  
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     Písomnosti sú uložené podľa jednotlivých druhov. 
 

15. Štatistika 
Údaje zo zborových matrík za r.2011 a porovnanie s r.2010 
 

Pokrstení : 22  (+2), chl. 9 (+4), diev.11 (-3), dosp.2 (+1)  
Konfirmovaní : 4 (-3), chl.0 (-3), diev.3 (+1), dosp.1 (-1) 
Vstup do ECAV: 1 (+1)        Výstup z ECAV : 1 (+1) 
Prihlásenie sa do zboru : 34          Odhlásenie sa zo zboru: 8  
Sobášení : 9 (+4),   požehn.manželstva 0   (-2) 
     1 evanj.pár, ostatné zmiešané 
     Boli sobášené ešte ďalšie 4 páry, ktorí nie sú členmi nášho 
zboru a priviedli si svojho vlastného farára. 
Zosnulí : m.6 (-9), ž.13 -5), spolu 19 (-14) 
     Najstarší: Mária Petríková (91 r.), Ingrid Naďová a Mária 
Pajdlhauserová (87 r.), Mária Verajová (86 r.) 
     Najmladší: Ladislav Frečka (56 r.), Jaroslav Gazda (67 r.)  
 

16. Hospodárenie a dobročinnosť v r.2011 
I.  Príjmy CZ v r.2011 

 
                                     rozpočet       skutočnosť           rozpočet 
Príjmy nezdaňované   na  r.2011        v  r.2011            na r.2012                                
Cirk.príspevok              8.100,-           9.798,-                10.000,- 
Milodary                     11.000,-         11.296,-                11.000,-          
Ofery                            8.300,-           7.693,-                  8.000,- 
Cirk.zbor má štyroch členov, ktorí majú na osobnom účte 
zriadený trvalý príkaz na mesačné poukazovanie milodarov na 
vnútromisijnú činnosť! 
                                     
Ostatné príjmy v r.2011   
                                             skutočnosť           rozpočet  
                                               v  r.2011            na r.2012                                               
Poplatky od klientov  
diakonie                    -               471,-                 2.500,- 
    
Dotácie :                          
- OZ PV   
  pre diakoniu           -            3.316,67              6.000,- 
- MsÚ Nitra   
  na mzdy diakonia   -           1.186,04              5.800,- 
- MsÚ Nitra na zdrav. 
  pomôcky diakonia   -             449,97                 500,- 
- VÚC a ďalší pre    
   Ars organi 2011      -          2.500,-                2.500,- 
- Min.financií SR  
  na opravu strechy    -          8.100,-                 - 
 
                                rozpočet        skutočnosť            rozpočet 
Príjmy zdaňované   na  r.2011        v  r.2011            na r.2012                                
predaj majetku             0                      0                        0                
úroky z vkladov                               1.628,-              1.600,- 
    

Celkové príjmy v r.2011              46,438,68  €      
Zostatok z r.2010                       189.128,- €  
Stav príjmov ku 31.12. 2011     235.566,68 € 
 

II.  Výdavky CZ v r. 2011 : 
 

                               rozpočet         skutočnosť            rozpočet 
                              na  r.2011         v  r.2011             na r.2012 
opravy                    26.000,-           9.484,16               9.350,-           
obstar.majetku         1.500,-           1.585,89             18.220,-       
cestovné                   1.500,-           1.599,18               2.000,-   
reprezentačné           1.200,-           1.849,-                 1.900,-       
telefón                      2.600,-           1.737,-                 2.000,-             
revízie                         0,-               2.236,-                 1.200,- 
poistky                     2.100,-            1.979,-                2.000,- 
ostatné                        600,-            2.352,-                1.600,- 
mzdy:                      8.500,-            2.961,72              8.800,-                                                            
odvody z miezd      2.500,-            1.543,99              1.550,-                                                    
 

                               rozpočet       skutočnosť           rozpočet 
                              na  r.2011        v  r.2011            na r.2012 
spotr.materiálu           500,-             772,-                  770,-      
poštovné                     250,-             397,-                  300,- 
kanc.potreby               600,-             399,-                 500,-             
čist.prostriedky           800,-               76,-                 100,-     
spotreba PHM         1.450,-             737,41             1.300,-          
voda                         1.500,-             843,-               1.200,-            
elektrina                  3.100,-           3.118,-               3.200,-                
plyn                         7.500,-         10.088,-             10.200,-                
daň z príjmu          36.975,-         58.671,-                   - 
daň z nehnut.             117,-              115,-                 115,-   
bank.poplatky         1.300,-              798,-                 800,- 
ostatné výdavky      2.200,-           3.723,88           2.200,- 
  
Cirkevné príspevky v r.2011 na účely mimo zboru:               
odvody vyšším COJ      5.727,-             4.508,44            1.820,- 
príspevky iným COJ     1. 900,-             1.900,-                 900,- 
ostatné                           1.200,-             2.111,96            1.000,-                     
 
Výdavky  celkom:   115.586,63 
 

III.  Stav finan čných zdrojov  k  31.12.  2011 
            Pokladňa                              138,77                       
            Bežný účet v ČSOB          4.060,15    
            Termin.vklad v ČSOB           59,95     
            Bež.účet   VÚB               14.559,95       
            Term.vklad ĽB              101.161,23      
 
Celkové finančné zdroje:       119.980,05 € 
 
IV.  Majetok cirkevného zboru k  31.12. 2011 
V správe uvádzame majetok  v obstarávacej hodnote  
  
Aktíva cirkevného zboru: 
Akcie Tranoscia a.s. 1 akcia           165,97 € 
Akcie Oikokredit:     2 akcie           400,00  USD 
 
Hodnota kostola v obstarávacej hodnote:                      1.661.722,-  
Hodnota pozemku pod kostolom:                                       51 492,-         
Inventár v kostole a organ                                                 247.368,- 
Inventár v byte farára                                                            7.815,-  
Inventár v byte kaplána                                                         4.385,-                                             
Inventár v garsónke                                                               1.655,-  
Inventár v cirkevnej kuchynke                                              3.351,- 
Inventár farský úrad                                                              4.961,- 
Inventár diakonie                                                                     464,- 
Služobné auto                                                                      12.985,-  
                                                                                     –––––––––––– 
Spolu majetok v obstarávacej hodnote:                     1.996.331,- € 
 
Cirkevný zbor nemal k 31.12.2011 žiadne záväzky. Pohľadávku má 
voči Daňovému úradu Nitra I. – vrátenie daňových preddavkov za 1-
7 / 2011 (vo výške 21.325,92 €). 
 
Cirkevný zbor z väčších majetkových položiek v roku 2011 
nadobudol :  syntezátor Roland (1.230,99), transportný kufor na 
syntezátor (128,84), wifi router (16,56), kopírka/skener/tlačiareň pre 
diakoniu (64,98), zariadenie na pripojenie sa do počítačovej siete 
(50,61), rezačku na papier (40,69), gitarový kábel (33,33) a bubnový 
predlžovací kábel (19,89). 
 
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), nájomné v r.2011 
vyplatené: 56,80 €. 
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     V k.ú Čakajovce viac malých parciel o celkovej výmere 
2,4862 ha, poľnohospodárska pôda (platná nájomná zmluva), 
nájomné v r.2011 vyplatené: 165,15 €. 
 
(správu pripravili Magdaléna Šeböková, účtovníčka a Danica 
Bobčeková, býv.účtovníčka) 
 
Dobročinnosť  
     V dobročinných oferách sme na účely v cirkvi darovali:  
- pre CZ Bátovce na pomoc pri vytváraní záručného fondu –  
  422,99 €    
- dar pre CZ Hajdušica (Vojvodina, Srbsko) pri generálnej  
  oprave kostola – 1.000,- € 
- vecný dar pre CZ Békešská Čaba (balík náboženskej literatúry  
  a bohoslužobných kníh) 
     Z účtu sme poslali: seniorálnu oferu 2011 pre CZ Tekovské 
Lužany pri generálnej oprave modlitebne - 170,- €, celocirkevné 
ofery na Generálnu podporoveň – 170,- €, zahraničnú misiu – 
120,- €, na štipendiá teológov – 120,- €, na Fond vzdelávania – 
120,- €, na Svetový luteránsky zväz – 120,- €.  
     Ďalej mimoriadny odvod na rekonštrukciu Jabloňoviec - 0,33 
€ na člena zboru.  
     Cirkevný zbor si riadne plnil všetky odvodové povinnosti 
voči seniorátu, dištriktu a generálnej cirkvi. 
  
Služba nášho zboru pre naše Mesto      
Vo výročnej správe v r.2010 som uvažoval nad tým, či by 
mládež, alebo mladé rodiny nemohli fyzickou prácou pomôcť na 
úprave areálov v troch zariadeniach Centra Slniečko. V r.2011 sa 
podarilo uskutočniť dve celodenné brigády mládežníkov 
z Naperville, Nitry a Martina (vždy okolo 30 osôb). Výdatne 
pomohli fyzickou prácou v Krškanoch a najmä v Štitároch. 
     Centru Slniečko bola tiež určená zbierka pri Týždni modlitieb 
za jednotu kresťanov, vo výške 310,40 €. 
     V zbierke na pamätník M.R.Štefánika v Nitre sme vybrali a 
odovzdali 468,40 € (z toho 100,- € od spevokolu a 100,- € od 
Spoločenstva evanj.žien) 
     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.  
     I pre obyvateľov mesta bolo pripravené jedno podujatie 
v spolupráci s Literárnym klubom Janka Jesenského „(Na 
Sládkovičovej o Sládkovičovi“) a jedno v spolupráci s Domom 
Matice slovenskej venované biskupovi a prvému podpredsedovi 
MS Karolovi Kuzmánymu (odhalenie pamätnej tabule), kde 
i neevanjelickí či necirkevní účastníci podujatia ocenili 
vystúpenie nášho spevokolu a prednášku zborového farára o 
Kuzmánym. 
     V kostole sa konali  na báze nášho donátorstva kultúrno-
umelecké podujatia, ktoré zorganizovali iné subjekty: dva 
koncerty speváckeho súboru Nitria a koncert detského 
speváckeho súboru Dúha. 
     CZ sám ako organizátor pripravil organovo-spevácky koncert 
so sprievodným slovom pri sviatku Cyrila a Metoda a dva 
predvianočné organové koncerty s pohostením účastníkov 
a predajom kresťanskej literatúry.  Prípravu a tlač plagátov, 
pozvánok, ich rozposielanie a pohostenie daroval ako milodar 
br.zborový dozorca. Koncerty mali byť vyjadreným priateľstva 
a poďakovania mnohým inštitúciám a osobám, s ktorými 
cirkevný zbor počas roku spolupracuje. 
     CZ ako spoluorganizátor s Mestom, bez vynaloženia  
vlastných prostriedkov ale cez projekt podaný na Nitriansky 
samosprávny kraj a cez príspevok Mesta, zastrešil opäť veľmi 
úspešný 4.ročník medzinárodného organového festivalu Ars 
organi 2011 Nitra, ktorý sa konal v piaristickej katedrále 
Sv.Ladislava (3 koncerty) a v našom kostole (2 koncerty). 
Festival dramaturgicky pripravuje koncertná organistka Mária 

Plšeková, správu darovaných finančných prostriedkov má na starosti 
cirkevný zbor.    
     Vo veľkej zborovej sieni sa konali zasadnutia Spolku 
M.R.Štefánika v Nitre. 
     Na stretnutie s hosťami z Naperville sme pozvali  predstaviteľov 
Mesta, najrôznejších mestských organizácii a členov Klubu priateľov 
Naperville. Náš cirkevný zbor je veľmi dôležitým článkom 
budovania partnerstva medzi mestami Nitra  a Naperville, čo ocenil 
i pán primátor Jozef Dvonč pri prijatí delegácie z Naperville (25.7.). 
     Chceme podporovať kultúrny a spoločenský život v meste 
a vystupovať ako aktívni spolutvorcovia života nášho mesta. 
 

17. Pohľad viery dopredu na r.2012 
     Rok 2012 by mal byť rokom 65. výročia osamostatnenia sa 
cirkevného zboru. Určite si toto jubileum pripomenieme. 
     Nitriansky evanjelický spevokol si pripomenie 15.výročie svojej 
novodobej existencie a na jeseň chystá jubilejný koncert. 
 

     Na jar chceme pripraviť „jarný dážď“, misijné podujatie pre čo 
najširší okruh našej mládeže. 
     Chceme vydať knihu Jarky Konkušovej r.Višňovcovej „Ako 
skákať a nespadnúť“, ktorá by mohla byť veľmi pekným nástrojom 
poučenia a misie medzi mládežou. 
     Informovanosti a misii by mala poslúžiť aj nová internetová 
stránka zboru ktorá je pred dokončením (www.ecavnr.sk), kde budú 
môcť byť okrem iného umiestňované aj zvukové záznamy kázní 
a tiež časopis Otvorená náruč, ktorý by mal konečne začať vychádzať 
pravidelne ako štvrťročník, v novej grafickej úprave. 
 

     Očakávame postupný nárast počtu klientov EZD a svedomitou 
službou chceme budovať jej kredit medzi cirkevníkmi i obyvateľmi 
mesta. 
     Predsedníctvo zboru a riaditeľ diakonie budú zisťovať možnosti 
zriadenia penziónu pre seniorov, čo bude viazané aj na úspešný 
a výhodný predaj pozemkov pod diaľnicou na Šindolke. 
     Občianske združenie Pavla Valáška sa bude uchádzať o pridelenie 
podielu z daní. Získané peniaze chceme nasmerovať hlavne do 
činnosti diakonie. 
 

     V júni v našom meste a senioráte bude pobývať päť dní asi 35 
členná skupina farárov z partnerského dekanátu Kirchheim unter 
Teck, ktorí tu budú mať výjazdovú farársku konferenciu. Garantom 
ich programu bude seniorát, ale určite aj náš zbor bude niesť časť 
zodpovednosti.  
 

     Na výročnom konvente v r.2012 musíme voľbou zaplniť 17 
mandátov presbyterov, ktorí boli zvolení na obdobie 2006-12. 
     Na jar vykonáme voľby seniorálneho dozorcu a seniorálnych 
presbyterov, v priebehu leta budeme vykonávať voľby 
dištriktuálneho a generálneho predsedníctva ECAV. 
 

     Hneď ako to na jar dovolí počasie, chceme uskutočniť montáž 
ventilátorov a kompletné ošetrenie dreveného väzníka. 
      
Modlitba: 
     Drahý Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti, že mocou Svätého Ducha 
si nás povolal ku viere. Spôsobil si ju v našom srdci, vedieš nás 
k životu z Teba a pre Teba a zasadil si nás i do spoločenstva cirkvi. 
    Prosíme Ťa za každého z nás osobne, aby rástol a prehlboval sa 
náš vzťah k Tebe, aby bol nesený a živený  modlitbou, čítaním Písma, 
životom v nasledovaní a poslušnosti tebe. 
    Prosíme Ťa i  za náš cirkevný zbor, za jeho finančné, materiálne, 
organizačné, ale najmä duchovné potreby. Prosíme o vernosť. Daj 
nám prosto držať to, čo si nám už dal. Túžime byť spoločenstvom, 
ktoré žije z Teba, z Tvojej lásky a moci, ktoré Ťa uctieva a chváli, 
ktoré o Tebe svedčí svetu, ktoré v Tvojom mene slúži iným a ktoré má 
napokon v Tebe svoj cieľ - večnosť. 
     Málo toho zmôžeme sami, posilni nás Duchom Svätým.  Ďakujeme 
Ti za celú našu cestu v roku 2011. Všetko je Tvoja milosť.         Amen. 
 
     Ivan Eľko, zborový farár 
 


