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2. Pôstna nedeľa,  25. 2. 2018    Výročný zborový konvent, CZ 

ECAV Žilina 

Kázeň - Výročná kňazská správa za rok 2017 

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Žilina 

 

  Kázeň slova Božieho 
 

 

 

Suspírium: Teším sa ceste Tvojich svedectiev viac ako všetkému bohatstvu. Žalm 119,14 

 

Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.  

Dnešný kázňový text je napísaný v Iz 40,31: Ale tí, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, 

vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia, a neslabnú, chodia, a neustávajú. 
 

Milé sestry, milí bratia, konventuáli, 

každý rok máme pred očami biblický text, ktorý nás celoročne sprevádza. Minulý rok to boli slová 

o obnove z knihy Plač Jeremiášov 3,22-23: “Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho 

milosrdenstvo sa nekončí; obnovujú sa každého rána, veľká je Tvoja vernosť.”  Slovo roka bolo slovo 

OBNOVA.  

Boh obnovil, a čo ďalej? Treba ísť ďalej. Obnovený. Premýšľal som nad tohoročným textom. Biblický 

text, ktorý vo mne dlhodobo rezonuje je Izaiáš 40, 31: “Ale tí, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú 

silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia, a neslabnú, chodia, a neustávajú” Známe, nádherné, 

povzbudzujúce vyznanie starozmluvného proroka Izaiáša v špecifickom kontexte. 

Boh má viac. Slovo roka je VIAC. Biblický text je povzbudivé slovo národu, ktorý je v babylonskom 

zajatí, že Boh má pre nich viac. Národ bol skleslý. Mysleli si, že Boh nevidí ich životy. Cítili 

nespravodlivosť. Nemali  odpovede. Reptali. Sťažovali sa. Prorok hovorí v predchádzajúcich slovách Iz 

40,27-28: “27Prečo hovoríš, Jákob, a vravíš, Izrael: Skrytá je moja cesta pred Hospodinom a moje právo 

uniká môjmu Bohu?28Nevieš to? Nepočul si? Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme; 

neustáva a neumdlieva, Jeho múdrosť nemožno vystihnúť.” Prorok však hovorí, že je tu niečo viac. Boh 

má viac. Nevieš? Nepočul si to? Ešte si to nezažil? Nevidel? Chce to dôveru. Chce to dôveru, že aj keď 

sú, kde sú, tak  Boh na nich nezabudol. A má niečo viac pre ľudí. 

Biblický text nám hovorí niekoľko vecí: Tí, ktorí očakávajú na Hospodina sú tí, ktorí v Neho veria. 

Hľadajú dôveru v Neho. Nachádzajú miesto stíšenia každý deň pred Ním. V modlitbe. V slove Božom. 

Očakávajú, nádejajú sa, že v určitej oblasti, sfére života, v určitej situácii Boh prehovorí a: 

(1) Dostanú novú silu – anglicky text: bude obnovená ich sila! Obnovená sila. Heslo minulého roku 

bolo obnova. Aké pokračovanie... Dostanú viac sily vykonať, poslúžiť. Vykročiť do nových úloh. 

Zobrať nové zodpovednosti. Byť požehnaním pre druhých. Predtým je veršík, že mladí ľudia nevládzu. 

Mládenci ustávajú. “Mládenci ustávajú a slabnú, junáci sa potkýnajú a klesajú.” (Iz 40, 29) 

Nespolieham sa na mladosť, ale na Boha. Dnešný text  nič nehovorí o veku. Hovorí tu o tom, že tí, ktorí 

očakávajú na Hospodina, dostanú novú silu. Je možné dostať novú silu. Novu nádej. Mladí. Starší. To je 

jedno. Mojžiš začal svoju cestu lídra krajiny ako 80 ročný. Keď Mojžiš zomieral, tak je napísané v 5M 

34,7: “Mojžiš mal stodvadsať rokov, keď zomrel. Jeho oči neoslabli, ani jeho životná sila nezmizla” Nie 

vek, ale viera rozhoduje. Viera robí zo zbabelých, slabých, unavených takých, ktorí sa vznášajú ako orly, 

bežia, chodia.  
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(2) Vznášajú sa na krídlach ako orly. Kde ľudia majú vieru, niečo sa zmení. Zlomí sa v nich. Pokoj 

zaplaví. Naplní určité oblasti. Získajú nový pohľad. Dokonca nadhľad nad vecami. Rozumejú, že ich 

súčasná situácia nie vždy ponúka celý obraz. Keď ste hore, vidíte zem inak. Z výšky. A to je iný pohľad 

na problémy a všetko, čo zažívame v živote. 

Zároveň ku vznášaniu je potrebný dobrý vietor. Vietor  je v Biblii obrazom Ducha Svätého. 

Orol sa necháva niesť vetrom. Je to niečo prirodzené. Ľahké. Kde je vanutie Ducha? Kde by sme sa mali 

pridať? Ktoré veci sú Pánu Bohu milé a s radosťou a ľahkosťou ich požehná? Ktoré sú to? Nemali by sme 

ich hľadať? Rozlišovať? Väčšinou, keď vietor fúka, tak je to celkom zjavné. Kde veje vietor, ktorý treba 

využiť a neísť proti nemu? Občas idem na hrádzu behať, keď fúka vietor oproti mne, je to náročné. Kde 

fúka vietor Ducha? Kde nás Duch volá? 

(3) Bežia a neslabnú, chodia a neustávajú. Dvojité zdôraznenie. Chodiť a bežať, dlho, a predsa vládať. 

Prorok hovorí  o vytrvalosti. Viera nás vedie k tomu, že dokážeme dlho kráčať. Dlho bežať ak treba. A 

budeme mať k tomu silu. Do konca vládať. Netreba sa vzdávať. Dá sa chodiť a behať bez prestania a 

únavy s vierou v srdci. Dostávať novú silu kontinuálne. Nie iba raz. Ale každodenne.  

Záverečná výzva 
Áno, to všetko platí vtedy a pre tých, ktorí očakávajú na Hospodina. Inak to nejde. Inak ťažko bude v nás 

(1) nová sila, (2) nové pohľady, (3) kontinuálne konanie, pokiaľ nedôverujeme Bohu. Otázka pre nás je: 

Veríš Bohu? Veríš, že môže veci zmeniť? Veríš, že má s tebou dobrý plán a zámer? Veríš, že Jer 29, 11 je 

pravda? “Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami - znie výrok Hospodinov - úmysly smerujúce k 

blahu, a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej.”  

Najviac sa ukázalo, že Boh  má s nami dobré úmysly, keď poslal svojho Syna Ježiša Krista na túto 

zem. Máme druhú pôstnu nedeľu. Obdobie, ktoré nám tak veľmi hovorí o dobrých Božích úmysloch a 

zámeroch s nami! Ježiš položil svoj život, aby sme my mohli žiť. Zomrel, aby sme žili. Trpel, aby nám 

bolo odpustené. 

Izaiáš písal národu, ktorý sa dostal do otroctva, do zajatia kvôli svojim hriechom. Kvôli svojim 

rozhodnutiam. A hovoril im, že toto všetko môže skončiť. Boh má viac pre nich. A aj pre nás. Ježiš 

povedal u Mt 7,7-8: “ 7Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené. 8Lebo každý, 

kto prosí, dostane; a kto hľadá, nájde; a kto klope, tomu bude otvorené.” Neuspokojme sa s tým, kde sme 

a že už je všetko OK, že Boh nemá pre môj život nič viac. Nebojme sa v živote posúvať. Nebojme sa 

počúvať Boží hlas. Jeho volanie. Modlime sa. Volajme. Dôverujme. Boh má viac ako si len vieme 

a dokážeme predstaviť. Amen. 
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Výročná  kňazská  správa  za rok  2017 

Pohľad do bohatého života evanjelického cirkevného zboru v roku Pána 2017 

1. Bohoslužobný život 

Služby Božie 

 

 
 

Aj v roku 2017 sa služby Božie  konali na tradičných miestach, a to v Žiline, Rajci, Čadci a Bytčici. 

Účasť je každý rok približne vyrovnaná. Za minulý rok narástla účasť v Žiline na ranných službách 

Božích. 

V Žiline na dopoludňajších službách Božích sa pravidelne v roku 2017 zapájala  mládež spevom 

duchovnej piesne. Vždy to bola druhá pieseň. Počas nej sa zároveň konalo požehnanie detí, ktoré potom 

išli na detské besiedky Služby Božie sme podľa potreby a charakteru nedele citlivo dopĺňali rôznymi 

vystúpeniami, básňami, svedectvami, pozdravmi hostí a pod. Myslím si však, že do budúcnosti na úrovni 

cirkvi, by sme mali rátať s viacerými formami služieb Božích. Aj s úplne novými formami. Sme radi, že 

náš bohoslužobný život je v princípe vyrovnaný. 

Podobne ako v minulých rokoch sme na pôde cirkevného zboru aj v roku 2017 vytvorili priestor viacerým 

kazateľom slova Božieho. 
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Konanie služieb Božích v roku 2017 

Miesto Čas Druh Perióda 
Priemerná účasť 

2017 2016 

Žilina 9:00 Služby  Božie Každý týždeň 209 204 

18:00 Večerné služby Božie Každý týždeň 41 52 

17:00 Pôstna večiereň Streda, raz týždenne 22 22 

17:00 Adventná večiereň Streda, raz týždenne 22 24 

Rajec 9:30   Služby  Božie Každý týždeň – modlitebňa  27 27 

Čadca 11:30 Služby  Božie Prvá a tretia nedeľa v mesiaci 

v zasadačke nemocnice  

22 23 

Bytčica 15:00 Služby  Božie Tretia nedeľa v mesiaci 

v kaplnke na evanjelickom  

cintoríne 

12 14 

Celk. počet na ranných SB (Žilina 9:00; Rajec 9:30, Čadca 11:30; Bytčica 15:00) 270 268 

Celk. počet na všetkých nedeľných službách Božích 311 320 

 

Zvestovatelia slova Božieho, okrem domácich duchovných  pastierov: 

● Miloš Klátik – generálny biskup ECAV 

● Slavomír Sabol – biskup VD ECAV 

● Marek Hrivňák – ev. a. v. farár v Súľove Hradnej 

● Pavel Andrei Prihracki – doktorand EBF UK  

● Michaela Prihracki – doktorand EBF UK 

● Ladislav a Eva Devečkovci – ev. farári v Bystřici nad Olší 

● Milada Golierová (Rajec) – služby Božie konané neordinovaným 

● Ľubica Štefanidesová – študentka EBF UK 

● Slavomír Slávik – riaditeľ EVS 

● David Breidenbach (USA) 

● Jarle Skullerud – biskup, slobodná Nórska ev. cirkev 

● Daniel Ženatý – synodný senior ČCE 

● Matej Trepáč – študent EBF UK 

● Richard Goodwill – ev. farár USA 

● Marián Lajda – služby Božie konané neordinovaným 

● Rastislav Czelis – služby Božie konané neordinovaným 

● Zdeno Pupík – katolícky kňaz, hovorca Žilinskej diecézy 

 

Službe kantorovania sa v roku 2017 venovali sestra Ľudmila Fraňová (Žilina), sestra Miladka Golierová 

(Rajec), brat Ján Beňuch (Žilina), sestra Miroslava Maková (Žilina), brat Marián Lehotský (Čadca), brat 

Denis Dinga (Žilina) a brat Matej Štrbka (Bytčica). Pánu Bohu sme vďační za službu našich kantorov. 
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Sviatosti, konfirmácia a kazuálie 

1a) Krst Svätý 

V roku 2017 sa v našom cirkevnom zbore vykonalo 28 

krstov, čo je o 5 menej ako v roku 2016. Krsty sa 

snažíme konať najmä počas služieb Božích.  

Pred Krstom prebieha pastorálna príprava, ktorá sa 

koná buď v rodine alebo na farskom úrade. Pri Krste 

Svätom venuje cirkevný zbor pokrstenému pamätnú 

knihu ku krstu: V Božom náručí. 

V roku 2017 sme mali 2  krsty dospelých. Zvyšné boli 

krsty detí do 18 rokov.  

 

 

 

 

Krst Svätý 

2016 2017 
 Deti Dospelí Spolu Deti Dospelí Spolu 

Muži  15 0 15 15 2 17 

Ženy  18 0 18 11 0 11 

Spolu  33 0 33 26 2 28 
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1b) Večera Pánova (VP) 

Večera Pánova sa pravidelne koná v našom cirkevnom zbore nasledovným spôsobom: 

● Žilina - 1. nedeľa v mesiaci počas ranných služieb Božích o 9:00 hod. 

● Žilina - 3. nedeľa v mesiaci počas večerných služieb Božích o 18:00 hod. 

● Rajec - pred výročitými sviatkami (Vianoce a Veľká Noc) a 10. nedeľu po Sv. Trojici, kedy si 

pripomíname zničenie mesta Jeruzalem 

● Čadca - pred výročitými sviatkami (Vianoce a Veľká Noc)  

● Bytčica - pred výročitými sviatkami (Vianoce a Veľká Noc) 

● Večera Pánova sa prisluhovala podľa potreby aj v domácnostiach, nemocniciach, domovoch 

dôchodcov (Vlčince, Zástranie, Solinky), a tiež na záver Noci modlitieb. 

V Žiline na hlavných dopoludňajších službách Božích sa vykonáva prisluhovanie večere Pánovej na 

dvoch stanovištiach. Jedno je na kľaknutie pri oltári a druhé na státie pred oltárom. Pri distribúcii 

pomáhajú určení členovia z radov presbyterov či naši teológovia. Tým sa celý proces urýchľuje.  

 

Večera Pánova v roku 2017 

 

Domácnosti 

Nemocnica 

Domov 

dôchodcov 

Kostol Spolu Rok 2016 

Muži 2 10 996 1008 1017 

Ženy 6 98 2002 2106 2122 

Spolu 8 108 2998 3114 3139 

1c) Konfirmácia  
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Konfirmačná príprava je jedným z dôležitých nástrojov pre oslovenie a pozývanie mladých ľudí do 

spoločenstva dorastu ale aj cirkevného zboru. Dva roky konfirmačnej prípravy sú tiež evanjelizačným 

obdobím, kedy sú mladí ľudia pozývaní k osobnému vyznávaniu Ježiša Krista.  

V roku 2017 boli  konfirmovaní 11 členovia cirkevného zboru: 

● 9 mladí ľudia 

● 2 dospelí ľudia 

 

 
 

Konfirmačná príprava mladých ľudí prebiehala tradičným spôsobom, ktorý v našom cirkevnom zbore 

s malými obmenami funguje už niekoľko rokov. 

● Ešte počas letných prázdnin posielame do všetkých rodín pozývacie listy na vyučovanie, a tiež 

oznamujeme začiatok prípravy v oznamoch na službách Božích. Listy sú dobrým pozývacím 

nástrojom. 

● Konfirmačná príprava prebiehala aj v roku 2017 v zborovej sieni pri ev. kostole v Žiline počas 

školského roku, a to v piatok od 15:30 hod. do 16:45 hod.  

● Vyučovanie viedli zboroví farári a spolupracoval s nimi  konfirmačný tím, ktorý viedol pracovník pre 

dorast a mládež Marián Lajda.  

● Od septembra 2017 medzi vyučujúcich pribudla Jennifer Edwards (USA), ktorá si pripravuje 

zamyslenia pre konfirmandov. 

● Konfirmačný tím aj tento rok pripravoval spoločný predprogram pre konfirmandov, ktorý bol 

zložený z piesní, hier, biblického zamyslenia a modlitieb.  

● Následne vyučovanie prebiehalo v dvoch skupinách. Prvý ročník viedol zborový farár a druhý ročník 

viedla zborová farárka. 

● Stále zápasíme s nepravidelnou dochádzkou konfirmandov na služby Božie. Zvlášť sa jedná o deti z 

rodín, ktoré nenavštevujú pravidelne služby Božie.  

● Pre konfirmandov sme zorganizovali dve víkendové sústredenia, jarné sa konalo vo Veľkom 

Slavkove 28.-30.4.2017 a jesenné v Párnici 6.-8.10.2017. Víkendové sústredenia zohrávajú dôležitú 

úlohu pri budovaní duchovného života konfirmandov. Boli by sme radi, keby aj všetci rodičia 

podporovali svoje deti k účasti na týchto sústredeniach. Na víkendových sústredeniach sú pre nás 

veľkou pomocou naši mladí bratia a sestry z dorastu a mládeže, ktorí pripravujú program týchto 

stretnutí v spolupráci so zborovými farármi. 

● Stretnutia rodičov konfirmandov sa konali: 10.5.2017 a 20.9.2017. 
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● Samotná slávnosť konfirmácie sa konala prvú júnovú nedeľu v Žiline na dopoludňajších službách 

Božích 4.6.2017. Predchádzal jej písomný test a ústna skúška na večerných službách Božích v Žiline 

v poslednú májovú nedeľu.   

Konfirmácia dospelých 

V roku 2017 sme konfirmovali dvoch dospelých členov cirkevného zboru.  

Konfirmácii predchádzala niekoľkomesačná intenzívna, osobná  príprava, ktorú viedli zboroví farári. 

Stále platí pozvanie pre všetkých dospelých členov cirkevného zboru, ktorí doposiaľ neabsolvovali 

konfirmačnú prípravu a majú záujem o prehĺbenie kresťanskej viery, aby sa prihlásili na farskom úrade.  

 

Konfirmácia  

2016 2017 
 Deti Dospelí Spolu Deti Dospelí Spolu 

Muži  7 1 8 5 0 5 

Ženy  5 1 6 4 2 6 

Spolu  12 2 14 9 2 11 

 

1d) Sobáše 

V roku 2017 sa v cirkevnom zbore vykonalo 6 sobášov. Z toho jeden bol čisto evanjelický, ostatné boli 

krížne. Počet sobášov na tak veľký zbor ako je Žilina je malý. Všetci snúbenci absolvujú pred sobášom 

pastorálnu prípravu, ktorú vedú zboroví farári. 

Sobáše 

2016 2017 
Evanjelické Krížne Požehnanie Spolu Evanjelické Krížne Požehnanie Spolu 

3 2 0 5 1 5 0 6 

1e) Pohreby 

V roku 2017 sa v našom cirkevnom zbore vykonalo 45 pohrebov. O 8 menej ako v roku 2016.  Aj v roku 

2017 sa drvivá väčšina pohrebov konala bez hudobného sprievodu. Sme však vďační sestrám a bratom, 

ktorí chodia spievať na pohreby. Týmto spôsobom napomáhajú k dôstojnej pohrebnej rozlúčke. Opäť 

pripomínam, že veľmi  by nám pomohlo, keby aj ďalší bratia a sestry, zvlášť v dôchodkovom veku, 

chodievali pomáhať so spevom piesní.  

Dôležité udalosti v roku 2017: 

● Dňa 26.8.2018 sme sa rozlúčili s emeritným seniorom a evanjelickým farárom Miloslavom Blahom 

(*1926) 

● Zaujímavou udalosťou boli dve zastavenia pri hroboch evanjelických osobností pochovaných na 

starom žilinskom cintoríne. Jedno sa konalo počas ekumenického Týždňa kresťanskej kultúry dňa 

2.10. a jedno 1.11.2017. Týmto  spôsobom sme si pripomenuli viacero osobností našej vzácnej 

minulosti.   

 

Pohreby  

 2016 2017 

Muži 23 16 

Ženy 30 29 

Spolu 53 45 
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1f) Biblické hodiny 

Biblické hodiny sa v roku 2017 konali v Žiline a v Rajci. V Žiline v stredu od 17:00 hod., v Rajci v piatok 

tiež od 17:00 hod.. Konali sa počas školského roku okrem adventného a pôstneho obdobia, kedy boli 

nahradené službami Božími.  

Na biblických hodinách sme v roku 2017 preberali: 

● Žilina – Ester a 1. kniha Mojžišova 

● Rajec – Zmierenie – ženie nás láska Kristova (podľa príručky TMZJK) 

Okrem pravidelných tém sme mali v Žiline aj mimoriadne biblické hodiny - prednášky:  

● Cestou necestou –  manželia Záhumenskí (v rámci Národného týždňa manželstva) 

● Seniori a právne nástrahy – Danka Falckrábová 

● O Reformácii – Deryl McCarthy 

● Seniori a správna životospráva – Emília Pospíšilová 

Biblické hodiny v Žiline viedol prevažne zborový farár Marián Kaňuch a zastupoval ho pracovník 

s mládežou M. Lajda. V  Rajci vykonával brat farár Jozef Havrila. 

Biblické hodiny v Žiline sú nahrávané a následne umiestnené na webovej stránke cirkevného zboru: 

http://www.ecavza.sk. Za nahrávanie v roku 2017 ďakujeme  najmä bratovi Rastislavovi Varmeckému 

a Rastislavovi Cuthovi. Biblické hodiny sú určené pre všetky generácie členov cirkevného zboru. 

Zvyčajne ich navštevuje prevažne staršia a stredná generácia, ojedinele aj mladšia.  

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.ecavza.sk/node/2383
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Biblické hodiny  

 Počet za rok Priemerná účasť 

2017 37 Žilina 25 + Rajec 7 

2016 35 Žilina 27 + Rajec 6 

 

2. Práca vnútornej a vonkajšej misie 

Práca vnútornej a vonkajšej misie zameraná na všetky generácie členov ale aj ľudí mimo prostredia 

cirkevného zboru je srdcom duchovného života. S touto prácou zameranou na všetky generácie ľudí sa 

deje vzácna misijná práca. Jednotlivé správy, ako po minulé roky už býva dobrou tradíciou, zapísali 

konkrétni zodpovední bratia a sestry, ktorí vedú jednotlivé sekcie života cirkevného zboru. 

2a) Detská besiedka 

Správu napísala sestra koordinátorka Martina Závodská: Počas celého roka prebiehalo vyučovanie 

detských besiedok v Žiline v dvoch skupinách: Mladšia besiedka (deti vo veku 3-6 rokov) a Staršia 

besiedka (deti vo veku 7-12 rokov), a to podľa materiálov pre deti predškolského veku – 1. a 2., 3. a 4. 

ročník od Detskej misie. 

V tíme bolo veľké množstvo ochotných pracovníkov, ktorí počas celého roka slúžili na detských 

besiedkach:  

Mladšia besiedka – Maťka Závodská, Katka Lábajová, Gabika Trepáčová, Terezka Šimková, Lydka 

Plevová, Mirka Uhrínová, Barborka Gondžárová 

Staršia Besiedka – Rasťo a Vierka Czelisovci, Alenka Vitkovská, Barborka Birnerová, Evka a Ivan 

Trepáčovci. 

Obsah stretnutí 

Obsah stretnutí na mladšej aj staršej besiedke vychádzal z rovnakých 

materiálov a tém. 

Spoločné témy na besiedkach v roku 2017: Jozef: Predaný; Povýšený; 

Zmierenie s bratmi; Mojžiš: Narodenie; Povolanie a vyslanie; 

S Áronom pred faraónom, rany 1-9; Desiata rana, hod baránka; Pán 

Boh zachránil svoj národ; Pán Boh sa stará o svoj ľud – prepelice, 

manna; Desať Božích prikázaní; Modlárstvo ľudu; Veľkonočný príbeh; 

Vyvolenie Józuu; Dobytie Jericha; Achanov hriech; Józua sa lúči 

s národom; Misijný príbeh – Ringu 5x; Zborový deň – program pre 

deti; Misia na Ukrajine; Gedeon; Silák Samson; Samson zajatý; Rút; 

Samuelova mladosť; Saul kráľom; Saulova neposlušnosť; Misia na 

Ukrajine; Gedeon; Silák Samson; Samson zajatý; Rút; Samuelova 

mladosť; Saul kráľom; Saulova neposlušnosť 
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Počet stretnutí za rok Mladšia besiedka: 38 a Staršia besiedka: 38  

Priemerná účasť Mladšia besiedka: 8 detí  Staršia besiedka: 10 detí 

 

Akcie, podujatia, vystúpenia 

 Vystúpenie detí ku Dňu otcov  

 Detský program počas Zborového dňa  

 Detský letný tábor  

 Besiedkárske popoludnie s rodičmi a deťmi 

 Vianočná večernica pre deti 

 Vystúpenie detí počas adventu 

 Vystúpenie detí počas Štedrovečerných služieb Božích – 

Vianočný program 
 

Výzvy a vízie na rok 2018: 

V uplynulom roku sa nám podarilo prvýkrát uskutočniť 

podujatie „Besiedkárske popoludnie s rodičmi a deťmi“, kedy boli pre rodiny našich besiedkárov 

pripravené športové a biblické aktivity súvisiace s preberanými biblickými príbehmi na besiedkach. 

Chceme ho zaradiť do pravidelných aktivít, a preto ďalšie podobné podujatie chceme zorganizovať na 

prelome jarného a letného obdobia. Vidíme v tom čas, kedy sa stretávajú nielen deti ale aj ich rodičia, a to 

je pre nás dôležité. Aby sme mali priestor aj mimo pravidelných nedeľňajších besiedok, kedy je dostatok 

času na osobné rozhovory a spoznávanie, nie len detí, ale celých ich rodín. 

Začali sme pracovať na obnovení zimného detského denného tábora. Padli prvé myšlienky 

a návrhy, a hoci sme ho v konečnom dôsledku nezorganizovali, spravili sme maličký krôčik. Našou 

túžbou je ho na najbližší kalendárny rok začať plánovať už počas letných mesiacov a obnoviť jeho 

pravidelnosť. 

Aj tento rok bol pre nás 

požehnaním. Pravidelné nedeľňajšie 

modlitby pred besiedkou sa stali 

samozrejmosťou. Počas besiedky sme 

naozaj vnímali Božiu lásku, ktorá nám 

bola dopriata. Veľa sme sa učili aj my 

sami od detí, v tom ako prirodzene 

dokážu prijímať vedomosť o Pánu Bohu. 

Za všetko, čo nám bolo dopriate a od čoho 

nás uchránil, môžeme ďakovať len Pánu 

Bohu.  

V našom tíme si neustále 

uvedomujeme, že nie z nás sa deje táto 

služba. My sme iba nástroje, ktoré sú 

nedokonalé. Ale keď sa necháme 

používať rukami Pána Boha, sú životy týchto detí v správnych rukách. Ale nie my, to on. (Marek 1:1-8) 
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Rok 
Detské besiedky  

Počet za rok Priemerná účasť 

2017 69 st. 9 + ml. 11 = 20 (10 priemer) 

2016 69 st. 9 + ml. 11 = 20 (10 priemer) 

 

Poznámka: Besiedka prebiehala iba v Žiline. Na iných miestach nášho cirkevného zboru nie. 
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2b) Dorast a mládež (stredoškolská a vysokoškolská) 

 

 
Práca s dorastom a mládežou je v prostredí nášho cirkevného zboru efektívna a prináša veľa požehnania 

do všetkých oblastí života. 

V ktorých oblastiach sa deje práca?  

● Dorast (12-15 roční, najmä žiaci základných škôl) sa stretáva pravidelne v piatok od 17:00 hod. pod 

vedením brata Mariána Lajdu a dorastového tímu. Stretnutia začínajú po vyučovaní konfirmácie, 

takže viacerí konfirmandi zostávajú na stretnutie dorastu. Bolo by výborne keby rodičia podporovali 

svoje deti, aby aj po vyučovaní konfirmácie zostali na stretnutí. 

● Stredoškolská mládež sa stretáva v sobotu o 18:00 hod. pod vedením brata Dušana Tichého. 

● Vysokoškolská mládež sa stretáva v utorok o 18:00 hod. v zborovej sieni. Vedúcim VŠ tímu je  brat 

Adam Rajčan.  

 

Správy za jednotlivé sekcie: 

● Správa pracovníka s dorastom a mládežou v cirkevnom zbore – Marián Lajda 

● Správa za dorast – Marián Lajda 

● Správa za stredoškolskú mládež – Dušan Tichý 

● Správa za mládež pre vysokoškolákov  – Adam Rajčan 

 

2017 

 

Dorast 

Mládež SEM 

Stredoškolská mládež 

(SŠ) 
Vysokoškolská mládež (VŠ) 

Celkovo mládež 

SEM 

Počet za rok 29 45 25 70 

Priemerná 

účasť 
27 37 15 46 (priemer VŠ a SŠ ) 
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2c) Dorast + konfirmačný tím  

Výročná správa 2017 – dorast + konfirmačný program 

 

Správu napísal pracovník s dorastom a mládežou Marián Lajda: “V krste svätom nás Pán Boh prijíma 

takých akí sme. Pri krste malých detí je jasné, že si Božiu lásku nemohli nijakým spôsobom zaslúžiť, 

o Božie prijatie sa nemohli pričiniť žiadnymi dobrými skutkami. Keď dieťa vyrastie a začne samo 

kriticky rozmýšľať, môže na túto Božiu lásku odpovedať svojou vierou. Viera v Krista nie je iba vierou 

v Božiu existenciu, ale je to aktívna dôvera, spoľahnutie sa na Neho, odovzdanie života do Jeho rúk. 

Konfirmácia v našej cirkvi je preto slávnostné prijatie mladých pokrstených ľudí za dospelých členov 

cirkvi, pričom oni potvrdzujú krstnú zmluvu a verejne vyznávajú vieru pred celým spoločenstvom. Táto 

udalosť by nemala byť iba bezduchá formalita, ako to žiaľ niekedy býva. Mala by to byť radostná udalosť 

v živote človeka a v živote cirkvi. Preto popri teoretickom vyučovaní ľudským prístupom od zborových 

farárovcov na konfirmačných prípravách mávame aj mládežnícky predprogram a dva krát do roka 

konfirmačné víkendové sústredenie. Tu, okrem iného zábavného programu, chceme týmto mladým 

ľuďom ukázať, čo to znamená veriť v každodennom živote. V prvom polroku 2017 túto službu 

zabezpečoval dorastový tím. Od septembra však máme samostatný tím dobrovoľníckych pracovníkov. 

V konfirmačnom tíme sú: Marián Lajda, Emka Plevová, Filip Šimko, Samuel Lénárt, Peťka Výbochová 

a Jennifer Edwards. 

 

 
  

Pre tých, ktorí majú záujem ďalej duchovne rásť, tu máme spoločenstvo dorastu. V liste Efezským 

4,15 apoštol píše toto: „Buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom dorastali v Krista. On je hlava“. 

Tento verš aj spolu s celou staťou vystihuje našu víziu pri doraste. Chceme spoločne dorastať v Krista. 

K tomuto účelu je aj prispôsobený program dorastových stretnutí, ktorý je primeraný veku účastníkov 

dorastu. V uplynulom roku sme mali rôzne zaujímavé biblické témy, ako napríklad: Eliáš, Ježišove 

zázraky, Božia výzbroj, a tiež sme sa učili o tom, aký bol Ježiš. Mali sme aj špeciálne stretnutia „s 

Bibliou v ruke“, kde sme sa prakticky učili, ako študovať a pracovať s Písmom. V lete sme mali 

Dorastovo-mládežnícky tábor „Reštart“, na ktorom sme mohli obnoviť svoj vzťah k Bohu a vzťahy medzi 

nami. Dorast v roku 2017 bol 29-krát a priemerná účasť bola 27 ľudí. 
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 O prípravu dorastových stretnutí sa staral dorastový tím, ktorý sa stretával každý týždeň na 

spoločných modlitbách a poradách. V dorastovom tíme v roku 2017 pôsobili títo služobníci: Marián 

Lajda, Lenka Šimočková, Lydka Plevová, Emka Plevová, Miška Hanáková, Filip Šimko, Mirka Uhrínová 

a Adam Baštrnák.“  

 

Dorast 

Počet stretnutí za rok Priemerná účasť 

2017 - 29 27 

2016 - 32 26  

 

2d) Vysokoškolská mládež 

Správu za VŠ mládež pripravil Adam Rajčan: „Naše spoločenstvo tvoria najmä vysokoškoláci zo 

Žilinskej univerzity alebo jej čerství absolventi. Na stretnutia chodieva v priemere asi 15 ľudí, avšak často 

vídame nové tváre. Mládeže sú miesto, kde spolu študujeme písmo alebo biblické princípy, chválime 

Pána Boha, ale aj jednoducho tvoríme spoločenstvo a trávime spolu čas pri rozhovoroch a zábave.  

Keďže väčšina vysokoškolákov nie je zo Žiliny a žijú tu na internátoch, mládeže tomu prispôsobujeme a 

stretávame sa len počas semestrov, teda od konca februára do konca mája a od konca septembra do konca 

decembra. Všetci sú však u nás samozrejme vítaní aj mimo semestrov, a to na akciách, ktoré robíme 
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spoločne s dorastom a stredoškolskou mládežou. V letnom semestri sme sa v prvej časti zamerali na rôzne 

typy vzťahov, či už tých medzi nami, alebo naším vzťahom s Otcom nebeským. V zimnom semestri 2017 

sme spoločne študovali najmä biblické postavy ako Pavla a Daniela a zamýšľali sa nad tým, v čom si z 

ich života máme brať príklad a v čom by sme si asi príklad brať nemali. Počas celého roka nám slovom, 

chválami alebo iným spôsobom slúžilo aj mnoho zaujímavých hostí. Občas sme však vyšli zo stereotypu 

a spravili naše stretnutia výnimočné. Mali sme stretnutie vo forme "živej knižnice", kde pár z nás 

rozprávalo svoj príbeh a letný semester sme zakončili grilovačkou, zimný zas kapustnicou. Zaujímavá 

bola tiež dvojica mládeží, kde sme spolu s vysokoškolákmi pripravovali program pre všetkých mladých z 

nášho zboru. 

 

Už druhý rok vysokoškolskú mládež 

pripravujeme v zložení: Adam Rajčan, 

Marián Lajda, Patrik Mati, Táňa Palková 

a od septembra sa ku nám pridala aj 

Jennifer Edwards. 

Našou hlavnou víziou je tvoriť 

spoločenstvo veriacich ľudí, kde môžeme 

spoločne rásť a kde hlavou a príkladom 

života a misie je Kristus. Druhou víziou a 

zároveň výzvou na nasledujúci rok je 

pomáhať vysokoškolákom, ktorí prišli z 

rôznych kútov Slovenska, nájsť si svoje 

miesto v našom zbore a získať tak 

spoločenstvo veriacich ľudí, s ktorými 

môžu zdieľať to, čo nás všetkých spája - 

Láska Ježiša Krista.“ 

 

Vysokoškolská mládež 

Rok  Počet stretnutí  Priemerná účasť 

2017  25 15 

2016  26 16 
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2e) Stredoškolská mládež  

 

Správu za rok 2017 pripravil vedúci stredoškolskej mládeže Dušan Tichý: „Rok 2017 bol pre 

spoločenstvo mládeže opäť rokom, v ktorom sme mohli zažívať Božie požehnanie a uvedomovať si Jeho 

dobrotu a lásku. Vidieť, ako Pán Boh dokáže meniť srdcia a byť súčasťou príbehov ľudí zmenených 

mocou evanjelia, je veľmi vzácne a napĺňa nás to vďačnosťou.  

Mnoho mladých ľudí v našom zbore sú vôbec prvou generáciou kresťanov v ich rodinách. Pozorujeme, že 

spoločenstvo mládeže navštevujú nie len stredoškoláci ale aj vysokoškoláci a pracujúci a vnímame to 

veľmi pozitívne.  

Zažili sme spolu mnoho udalostí, táborov, stretnutí, ktoré boli veľmi dobré a mohli sme spoločne chváliť 

Boha na týchto stretnutiach. Čo si však uvedomujeme, v čom by sme chceli porásť a zároveň už aj vidíme 

ako v tom pán Boh veľmi koná je to, že nechceme byť udalostne orientované spoločenstvo, ale naopak 

túžime zažívať spoločenstvo aj v priebehu týždňa pri spontánnych stretnutiach a v každodennom živote. 

Obsah stretnutí: Štúdium Božieho slova, spoločné chvály, aktivity...  

Počet mládeží v roku 2017: 45 

Priemerá účasť: 37 

Tématické zameranie: 1. list Petra, otázky z rubriky, séria o slobode (od hriechu, v Kristovi, od strachu, 

v spoločenstve, od skutkov zákona), Božie vlastnosti, Evanjelium, O službe, Zasľúbenia. 

Tím: Dušan Tichý, Anna Filová, Marián Lajda, Veronika Ďurošková, Andrej Jurga, Marianna 

Hvizdáková, Zuzana Belancová 

Špeciálne akcie: KECY - evanjelizačný tábor, zimný tábor, dorastovo-mládežnícky tábor, chválové 

večery, sociálna práca, B70 a Only girls (stretnutia chlapcov a dievčat zvlášť)“  
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Stredoškolská mládež 

Rok Počet stretnutí za rok Priemerná účasť 

2017 45 37 

2016 46 34 

2f) Výročná správa pracovníka za dorast a mládež v cirkevnom zbore – Marián 

Lajda  

„Jeden sedemročný chlapec, druhák na základnej škole, za mnou prišiel po hodine náboženstva a povedal 

mi: „Ja som si celý život myslel, že do neba pôjdu tí, ktorí sa modlia, ale teraz už viem, že do neba pôjdu 

tí, ktorí veria. A ja verím, takže pôjdem do neba.“ Aké jednoduché to je a ako my v dospeláckom svete 

vieme veci skomplikovať. Pán Ježiš nás vyzýva k tomu, aby sme mali vieru ako deti. Tento rok v našom 

cirkevnom zbore sa niesol v duchu obnovy, pričom predovšetkým išlo o obnovu vnútornú, obnovu nášho 

vnímania Boha, obnovu vzťahu s ním, pretože Jeho skutky lásky neprestávajú, Jeho milosrdenstvo 

nekončí, ale obnovujú sa každého rána.  

 

 
 

Často vídavam, že po čase pri niektorých ľuďoch ich vzťah k Bohu postupne ochladne, vytratí sa z neho 

nadšenie, zápal a dynamickosť. Dôvody na takýto stav bývajú rôzne, no liek zostáva rovnaký. V takýchto 

časoch je potrebné stáť na tom, čo hovorí Božie Slovo a v modlitbe aj keď veci už necítim tak, ako to 

bolo na začiatku. Ktosi raz povedal, že my kresťania predsa nemáme byť cítiaci, ale máme byť veriaci. 

Ďalšou dôležitou vecou v takýchto časoch je to, aby človek neopúšťal spoločenstvo, ale naopak, aby 

spoločenstvo vyhľadával, a aby tiež bol úprimný voči Bohu a voči starším v danom spoločenstve v tom 

čo zažíva. My ľudia sme takí, že sa radi obklopujeme ostatnými, ktorí majú rovnaký alebo podobný názor 

na veci ako my, ale v kresťanskom svete by sme mali vyhľadávať ľudí, ktorí majú radi Pána, aj napriek 

tomu, že nám povedia veci, ktoré sa ťažko počúvajú. Takéto spoločenstvo sa snažíme vytvoriť aj my. 
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Potrebujeme, nielen medzi mladými, spoločenstvo, ktoré vydrží, potrebujeme vieru, ktorá nie je len do 

pekného počasia. Keď sa pozrieme na prvých kresťanov, tak môžeme vidieť, že ich viera obstála aj 

v ťažkých skúškach, prenasledovaniach a mučeniach, viera apoštolov nevychladla, ale verne niesli 

evanjelium až do smrti. Moja nádej pre prácu s mládežou v našom cirkevnom zbore je, aby sme dokázali 

v Duchu Svätom pri ľuďoch prebúdzať práve takúto vieru. Vieru, ktorá vydrží, ktorá je na celý život, nie 

len na obdobie stredoškolského štúdia, vieru, ktorá nezmizne potom ako si pozriem nejaké 

protikresťanské video na youtube. 

Veľmi ma teší, že v našom cirkevnom zbore si 

uvedomujeme potrebu venovať sa mladým a investovať 

do ich rastu. Preto sa osobitne venujeme jednotlivým 

vekovým skupinám. Konfirmácia je príležitosťou hovoriť 

o tom, čo je to viera. Že ide o vzťah s Pánom Ježišom, do 

ktorého sú pozvaní aj oni. V doraste môžu títo ľudia 

pokračovať, a tak postupne dorastať v Krista, ktorý je 

hlavou. Pre stredoškolákov tu je potom mládež, na ktorej 

sa už preberajú aj zložitejšie témy. Vysokoškolská 

mládež je tu pre našich domácich študentov, ale aj pre 

študentov, ktorí nie sú priamo zo Žiliny, ale sú tu cez 

týždeň kvôli ich štúdiu. V našom zbore tiež fungujú 

skupinky, na ktorých môžu ísť jednotlivci ešte hlbšie. 

Tiež sme v roku 2017 organizovali rôzne víkendové 

sústredenia a tábory.  

V našom záujme by malo byť, aby sa mládež 

neseparovala od cirkevného zboru, ale aby bola jeho 

súčasťou. Preto mladých ľudí na každom stretnutí 

vedieme k tomu, aby sa zapojili do akcií, ktoré organizuje 

cirkevný zbor. Najmä nedeľné Služby Božie sú miestom, 

kde sa môžeme pravidelne stretávať ako jedna rodina. 

Som presvedčený, že týmto smerom vedie cesta, i keď 

takéto prepájanie so sebou nesie aj viacero prekážok. Je to ako minca, ktorá má dve strany. Prvá strana 

mince je, ako mladým (obzvlášť tým, ktorí nevyrastali v evanjelickom prostredí) ukázať hodnotu 

a zmysel vecí, ktoré sa u nás dejú. Mám na mysli najmä liturgiu, ktorá sa behom stáročí až tak nemenila. 

Ďalej ide o prekonávanie nielen týchto kultúrnych rozdielov, ale ide aj o prekonávanie medzigeneračných 

rozdielov. Mali by sme sa učiť ako v cirkevnej rodine nachádzať spoločné témy medzi mladými 

a staršími. Preto sme robili aj v uplynulom roku „sociálnu prácu“ kedy sme mohli niektorých bratov 

a sestry navštíviť, prakticky s niečím pomôcť, ale aj prehĺbiť vzťahy pri rozhovore v domácom prostredí. 

Druhá strana tejto mince nie je o mladých, ale je o nás, starších členov cirkvi. Aby sme vedeli týchto 

mladých prijať takých akí sú, aj keď možno nevedia ako by sa mali obliecť do kostola, aj keď nevedia, 

kedy sa na službách Božích vstáva a kedy sa sadá. Tiež je na nás, aby sme pre mladých vytvorili priestor 

v zborovom živote, ale aj na samotných službách Božích. Ak to má byť miestom pre všetkých, tak potom 

potrebujeme, aby tomu tak bolo nielen teoreticky ale aj prakticky. Som rád a myslím si, že náš zbor 

v tejto oblasti môže ísť príkladom pre iné cirkevné zbory v tom, ako prenechávame druhú pieseň počas 

Služieb Božích, aby ju hrali mladí v svojom štýle. Verím tomu, že to je dobrý začiatok ozdravenia cirkvi, 

aby sa nestávalo to, čo sa na mnohých miestach deje, že z kostolov miznú ľudia strednej a najmä mladšej 

generácie. Ide o toleranciu a lásku zo strany mladých aj starších. A nie je to aj heslom nášho zboru? 

V službe evanjelia, spojení láskou Kristovou. Náš zbor okrem Služieb Božích ponúka veľa príležitostí na 

prepájanie generácií a na vytváranie zdravej rodiny, ako sú napríklad: zborový Silvester, zborový deň, 

biblické hodiny, raňajky pre mužov, večery pre ženy a mnohé ďalšie stretnutia. 

Moja úloha pracovníka s dorastom a mládežou postupne prerastá dorast a mládež. Svoju úlohu vnímam aj 

v tom aby som pomohol tomuto procesu vytvárania zdravého spoločenstva u nás v Žilinskom zbore, aby 
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som pomohol mladým na ich ceste viery, alebo dokonca ešte aj predtým ako na túto cestu vôbec vykročia. 

Pán Boh si ma čím viac používa na to, aby som bol pre mladých ich starším bratom, ktorý im vie poradiť 

a nasmerovať ich tým správnym smerom. Ide o pastoračnú úlohu, ktorá je mi blízka, ale zároveň mám 

pred tým bázeň. Bratia a sestry, môžete vo svojich modlitbách myslieť na mňa a na ďalších pracovníkov 

na Pánovej vinici, aby sme boli naplnení Božím Duchom a aby sme obstáli vo veciach, ktoré sú pred 

nami v nasledujúcom roku.“ 

 

 
 

Poznámky ku štatistike za rok 2017 – práca s mládežou – Marián Lajda 

Dorast sa stretol 29 krát s priemernou účasťou 27 mladých ľudí. Dorast funguje iba počas školského 

roku, nie cez prázdniny. Cez prázdniny je veľa ľudí odcestovaných, či už z radov dorastencov, alebo 

dobrovoľníkov, ktorí slúžia na doraste. Počas letných prázdnin je dorastencom ponúknuté, aby 

navštevovali followupy (stretnutia po tábore KECY), ktoré bývajú v stredu. Tak isto je to priestor, aby 

toto spoločenstvo fungovalo nielen pri organizovaných akciách. Na doraste je najväčšie percentuálne 

zastúpenie evanjelikov na našich mládežiach (80%). Je to najmä preto, že primárnym misijným miestom 

pre dorast je konfirmácia. Aj napriek našej snahe sa nám nedarí do spoločenstva začleniť všetkých 

konfirmandov. Niektorí konfirmandi počas konfirmácie chodia na dorast, ale keď skonfirmujú tak už na 

dorasty prestávajú chodiť. Dorast navštevujú aj niektorí s mládežníkov, za čo sme im vďační, pretože oni 

môžu ísť príkladom pre mladších vo viere a tak isto im potom môžu pomôcť pri prechode z dorastu na 

mládež. 

Stredoškolská mládež (ďalej už iba mládež) bola 45 krát s priemernou účasťou 37 ľudí. Mládež funguje 

počas školského roku a počas leta funguje formou followupov v stredy a v soboty po tábore KECY. 

Primárnym misijným poľom pre mládež je tábor KECY a prirodzené vzťahy, keď si mládežníci pozývajú 

na stretnutia svojich spolužiakov a kamarátov. To je aj dôvod prečo väčšia polovica ľudí navštevujúcich 
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mládež nie sú pôvodom evanjelici. Evanjelici môžu tvoriť v hrubom odhade 30%. Na každej mládeži, 

doraste a vysokoškolskej mládeži pozývame ľudí do spoločenstva celej rodiny cirkevného zboru. Pre 

ľudí, ktorí nevyrastali v evanjelickom prostredí je bežné, že nerozumejú našej liturgii, nemajú návyk 

chodiť v nedeľu do kostola. Niektorí zas navštevujú v nedeľu iné spoločenstvá (napríklad tie, do ktorých 

chodia ich rodičia). Pre mnohých mladých je to boj najmä vo svojich rodinách, kde ledva tolerujú, že 

navštevujú ich deti našu mládež. Pre niektorých katolíkov prestup do našej cirkvi znamená zradu ich 

viery, preto sme veľmi opatrní v komunikácii a nechávame mladých, aby takéto rozhodnutia urobili až 

keď sa osamostatnia. Sú však aj prípady, kedy do našej cirkvi niektorí mladí prestúpili, dokonca priviedli 

aj svojich rodičov.  

 

 
 

VŠ mládež bola v roku 2017 25 krát a priemerná účasť bola 15 ľudí. VŠ mládež funguje iba počas 

letného a zimného semestra. Cez prázdniny a cez skúškové obdobie mládež nie je. Percentuálne 

zastúpenie evanjelikov je 60%. Na túto mládež chodia aj ľudia, ktorí slúžia v dorastovom 

a mládežníckom tíme. Je pre nás náročné skontaktovať sa s evanjelikmi študujúcimi na vysokej škole. 

Skúšali sme lepiť plagáty, dávať inzeráty do novín a na sociálne siete. Tento rok sme písali aj do všetkých 

evanjelických cirkevných zborov, pričom odpovede sme dostali asi dve o tom, že nemajú v Žiline 

študentov. Aj napriek tomu považujeme za dôležité, aby aj vysokoškoláci mali spoločenstvo, do ktorého 

sa môžu zapojiť počas týždňa. Niektorí účastníci tejto mládeže sú aj veriaci z iných cirkví a mladí 

pracujúci. Študenti, ktorí študujú na Žilinskej univerzite, sa často na víkend vracajú do svojich domovov 

a do svojich cirkevných zborov.  

Viac informácií viem podať osobne. Majme však na pamäti, že štatistika sú iba čísla, ale za číslami sú 

príbehy ľudí. Nevnímam svoju prácu cez čísla, aj keď ma to k tomu niekedy ťahá. Primárne mi ide o to, 

či sú ľudia zachraňovaní pre večnosť. V tom vidím aj ovocie, ktoré pretrvá. Na Ježišovej mládeži bolo 12 

ľudí, z toho niektorí ho aj zradili, a navyše všetci ho opustili keď šlo do tuhého. Keď Pán Ježiš píše 
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v Zjavení Jána do cirkevných zborov, ani jednému z týchto zborov nevyčíta, že tam chodí málo ľudí, ale 

hodnotí ich duchovný stav. Pre mňa je dôležité, aby som bol verný pri tých, ktorých mi Pán zveril, a tak 

vediem aj ostatných dobrovoľníkov. 

 

 

2g) Stredná generácia – rodinné spoločenstvo 

Pod strednou generáciou chápeme ľudí vo veku nad 30 a do veku cca 60 rokov (rodiny s deťmi, slobodní, 

slobodné, manželské páry atď...). 

Podujatia a aktivity konané pre strednú generáciu v roku 2017: 

● Národný týždeň manželstva - 13.-19.2.2017 

● Rodinný tábor KRT - 10.-13.8.2017 

● Stretnutia 25plus - od jesene 2016  

● Skupinka pracujúcich utorok 17:00 hod. na fare  

 

Národný týždeň manželstva (NTM)  
Správu napísala sestra Zuzka Šimková: „Do celoslovenskej kampane „Národný týždeň manželstva“ 

(NTM), poukazujúcej na pravé hodnoty manželstva, sa náš cirkevný zbor zapojil po šiestykrát. Týždeň od 

13. – 19. 2. 2017 sa niesol v znamení hesla „Spolu na ceste“. 

Význam manželstva bol v tomto období ako obvykle zdôrazňovaný na všetkých podujatiach, ktoré sa 

v rámci cirkevného zboru pravidelne konajú. 

Pondelkový podvečer bol vyhradený na modlitebné stretnutie, ktoré sa konalo na fare. V utorok podvečer 

náš zbor pripravil „Tanečnú pre manželov“ s lektormi, bývalými tanečníkmi, Petrom a Jankou 

Sňahničanovcami. Tanečnej v priestoroch neďalekej telocvične Gymnázia Veľká Okružná sa zúčastnilo 

11 manželských párov. 
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Namiesto biblickej hodiny odznela prednáška „Cestou – necestou (aby nám na spoločnej ceste bolo 

dobre)“ s Rasťom a Majkou Záhumenskými s CZ Ružomberok. Približne 20 účastníkov získalo praktické 

rady na prekonanie rôznych manželských havárií a zranení. 

NTM vyvrcholil požehnaním približne 30 manželských párov počas nedeľných doobedňajších Služieb 

Božích.“ 

 

Stretnutia 25plus.  

Správu napísala koordinátorka 

Romana Lajdová: „Už druhý rok v 

našom spoločenstve fungujú 

stretnutia 25+. Tieto stretnutia sú 

určené pre všetkých ľudí v aktívnom 

veku (cca. 25-55 rokov) a ich 

hlavným zámerom je budovať vzťah 

s Pánom Bohom a budovať 

priateľstvá medzi nami. Obsahom 

stretnutí je obvykle zoznamovacia 

aktivita, chvály, téma a na záver 

rozhovory a príjemné posedenie pri 

občerstvení. Stretávame sa 2x 

mesačne, vždy 1. a 3. štvrtok v 

mesiaci (okrem letných prázdnin). V 

roku 2017 sme sa stretli 20 krát a 

priemerná účasť bola 17 ľudí. 
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Série tém, ktoré sme tento rok preberali boli: 

• Čas sú peniaze 

• Roly v našich životoch 

• 4 temperamenty – poznáš ten svoj? 

• Ako budovať charakter 

• Ovocie Ducha 

Aktuálne zloženie tímu, ktorý sa aj v roku 2017 staral o prípravu stretnutí: Alenka Vitkovská, Majka 

Vitkovská, Evula Vitkovská, Marián Kaňuch, Olinka Kaňuchová,  Hedvi Tkáčová, Maťo Tkáč, Marián 

Lajda a Romana Lajdová. Okrem toho nám niekoľko ďalších dobrovoľníkov pomáhala pri strážení detí a 

s prípravou miestnosti, za čo im patrí veľká vďaka. V roku 2018 chceme na stretnutiach 25+ naďalej 

prinášať priestor pre duchovný rast a hlboké rozhovory. Veríme, že časom si tieto stretnutia obľúbia 

mnohí ďalší bratia a sestry.“ 

 

Stredné generácie – Rodinné spoločenstvo (RoS) 25+ 

 
Počet za rok priemerná účasť 

počet skupiniek - 

buniek 

2017 20 17 0 

2016 5 23 0 

 

2h) Spevokoly  

Správu za spevokol napísal brat Denis Dinga, ktorý je v súčasnosti  vedúcim nášho zborového spevokolu. 

„Chváľte Hospodina všetky národy! A velebte Ho, všetci ľudia! Lebo nesmierna je Jeho milosť voči nám 

a vernosť Hospodinova je naveky. Haleluja!“ Žalm 117 
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Počas uplynulého roka sme sa so spevokolom stretávali s túžbou naplniť slová tohto žalmu. Stretávali 

sme sa, aby sme v prvom rade s úprimným srdcom chválili a oslavovali nášho nebeského Otca, aby sme 

mohli zažívať spoločenstvo bratov a sestier, navzájom sa povzbudzovať a rásť ako v hudbe, tak i vo viere 

a aby sme mohli byť svetlom a povzbudením aj pre ostatných ľudí.  

Sme nesmierne vďační nášmu Bohu za to, ako pri nás počas celého roka stál a ako nás požehnával. 

Viackrát sme mali možnosť šíriť tie dobré a radostné správy, to ako nás Pán Boh miluje, ako sa o nás 

stará a mnohé iné, prostredníctvom piesní ako v našom zbore, tak i v iných. V marci sme spievali pri 

príležitosti inštalácie brata Mareka Hrivňáka za zborového farára v Súľove a zúčastnili sme sa misijného 

výjazdu do Novej Dubnice a obce Košeca. Počas smrtnej nedele a veľkonočných sviatkov sme spievali 

v domácom cirkevnom zbore v Žiline. Koncom apríla sme mali možnosť vystúpiť spolu s miešaným 

speváckym zborom Máj a v júli sme spievali na svadbe brata Daniela a sestry Ašky, ktorá bola roky 

našou členkou. 

V septembri z dôvodu dlhodobej PN dirigentky Ľudky Fraňovej prevzal na určitý čas vedenie zboru 

Denis Dinga. Mladší a starší spevokol sa spojili a odvtedy sa stretávajú a spievajú ako jeden. V októbri 

sme pri príležitosti 500. výročia reformácie spievali v Žiline i v Rajci a v decembri, počas adventu 

a vianočných sviatkov, sme spievali v domácom zbore v Žiline. 

Od začiatku septembra až do konca kalendárneho roka 2017 navštevovalo spevokol spolu 40 ľudí, pričom 

priemerná účasť na nácvikoch bola okolo 20 ľudí. Stretávali sme sa pravidelne každú stredu o 18:15 

v zborovej sieni, prípadne podľa potreby aj v pondelok. Počas nácvikov sme sa spolu zamýšľali nad 

Božím slovom, chválili nášho Pána piesňami, duchovne sme spolu rástli, spoznávali sa, zdokonaľovali sa 

v hudbe a speve a nacvičovali piesne. 

Veľmi sa tešíme na to, čo má Pán Boh pre nás pripravené v nastávajúcom roku 2018. Veríme, že budeme 

môcť aj naďalej slúžiť druhým ľuďom na povzbudenie a šíriť tú nesmiernu lásku a radosť, ktorú sme 

dostali od nášho Pána. Tiež chceme spoločne rásť vo vzťahu s naším nebeským Otcom i medzi sebou 

navzájom, povzbudzovať sa a aj naďalej zdokonaľovať svoje dary, ktoré sme dostali a používať ich tak, 

aby sme prispievali k Božiemu dielu a obohacovali seba aj ostatných. 

 

2i) Hudobné skupiny 

 

 

V našom cirkevnom zbore pôsobí 

množstvo obdarovaných 

a talentovaných ľudí, ktorí svojimi 

darmi radi poslúžia pri pestrom 

živote cirkevného zboru. Hrajú 

jednotlivo či v hudobných 

zoskupeniach vytvorených podľa 

potreby pre jednotlivé podujatia. 

Sme vďační, že aj týmto spôsobom 

prispievajú k radostnej a tak 

potrebnej chvále Hospodina. 
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2j) Modlitebné podujatia a modlitebné skupinky 

Modlitebný život cirkevného zboru aj v roku 2017 sa dial na mnohých stretnutiach. Uvedomujeme si 

množstvo požehnania, ktoré vyplýva z bohatého modlitebného života členov nášho cirkevného zboru.  

 

 
 

Pravidelné a nepravidelné modlitebné stretnutia: 

● Modlitebná skupinka v pondelok o 17:00 hod. na fare za účasti minimálne dvoch mužov. 

● Modlitebná chvíľka v stredu ráno na farskom úrade o 6:00 hod. Modlitebná skupina 3 mužov. 

● Modlitebná chvíľka pred biblickou hodinou v stredu o 16:00 v zborovej sieni. Zmiešaná modlitebná 

skupina. 

● Modlitebná chvíľka po nedeľných večerných Službách Božích na fare o 19:00 hod., kde sa 

stretávajú viacerí bratia a sestry z prostredia cirkevného zboru ku spoločným modlitbám. 

● Modlitby za deti a detské besiedky – v nedeľu pred dopoludňajšími službami Božími sa modlia 

pracovníci detských besiedok za požehnanie stretnutí a za deti. 

● Modlitby v domácnostiach – osobné modlitby jednotlivých členov CZ, 

● Noc modlitieb – býva vždy pred Svätodušnými sviatkami. Začínala sa o 20:00 hod. a končila ráno 

o 8:00 hod. Večerou Pánovou. Tohto stretnutia sa zúčastňujú všetky vekové kategórie členov CZ. 

Téma Noci modlitieb v roku 2017 bola: OBNOVA. 

● Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov – 18.-25.1.2017 

● Svetový deň modlitieb – sa  konal v 2. pôstnu nedeľu 12.3.2017, tieto modlitby pravidelne 

pripravujú ženy z kresťanských cirkví pôsobiacich v Žiline. Modlitebné stretnutie sa pravidelne koná 

v našom evanjelickom kostole. 
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● Pôstny modlitebný večer – pravidelne na začiatku  pôstneho obdobia v stredu o 17:00 hod. 

v zborovej sieni. 

● Adventný modlitebný večer – pravidelne na začiatku  adventného obdobia v stredu o 17:00 hod. 

v zborovej sieni. 

● Pôstna a Adventná reťaz modlitieb a pôstu – zvyčajne ju pripravujú členovia modlitebnej 

skupinky cirkevného zboru. Pozostáva z námetov, ktoré si členovia rozoberú na službách Božích 

domov a potom sa doma pravidelne modlia. S tým súvisí zvoliť si jednotlivé dni na osobný pôst. 

● Večery modlitieb a chválospevov pod vedením našich mladých bratov a sestier - konali sa v 

adventnom období, zvyčajne pred 4. adventnou nedeľou a vo veľkonočnom období na Bielu sobotu. 

 

 

Rok 

Modlitebné spoločenstvo Modlitebné týždne 

počet 

za rok 

priemerná 

účasť 

počet 

za rok 

priemerná 

účasť 

2017 124 17 (4) 8 50 

2016 130 18 (5) 8 48 

 

Informácie zo života modlitebného spoločenstva nám do správy o živote cirkevného zboru priniesli sestry 

Ľudmila Fraňová a Ľudka Boldiszárová. Koordinátorkou modlitebného spoločenstva cirkevného zboru je 

sestra Ľudmila Fraňová. 

 

Za stredajšiu modlitebnú skupinku Ľudmila Boldizsárová 

Ustavične  vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista. (Ef 5, 20)                                                                                                                                   

Modlitebná skupinka starších sa schádzala v stredu  o 16:00 hod.  pred biblickou hodinou. Skupinka má 5 

stálych členov a príležitostne sa na určité obdobie pridávajú aj iní modlitebníci. Radi ďakujeme Otcovi 

Nebeskému za všetko, čo robí. Vieme, že i cez nepriaznivé životné udalosti sa môže človek zastaviť 

a odovzdať Pánovi svoj život. Modlíme sa i za ľudí, ktorých nám Pán Ježiš pošle do života. Okrem 

príhovorných  modlitieb za  blízkych v rodine, v cirkevných spoločenstvách, modlíme sa aj podľa stálych 

námetov v informačnom liste, ale aj za konkrétne prosby jednotlivcov. Navzájom sa podporujeme 

a ďakujeme Pánu Ježišovi, že sa osvedčuje a koná v živote mnohých ľudí. Prosíme Pána, aby pridával 

modlitebníkov, nech znejú i svedectvá o Božej láske a moci Ducha Svätého. Príležitostne navštevujeme 

chorých a starších v domove dôchodcov, alebo v domácnosti. Niektorí z našich členov sa zúčastnili aj  

konferencie Modlitebného spoločenstva. 

Zasľúbenie: Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: Dám vám 

budúcnosť a nádej. (Jer 29, 11)                                    

 

Ľudmila Fraňová: „Neprestajne sa modlite! 1. Tes. 5;17 Verní slovám apoštola Pavla túžime sa v našom 

cirkevnom zbore modliť za potreby jednotlivých ľudí, ale i celého spoločenstva, za rodiny, za cirkev i za 

národ. Pravidelne v stredu ráno i v stredu a v nedeľu večer sa stretávajú menšie skupinky modlitebníkov. 

V uplynulom roku modlitebné spoločenstvo pripravilo v čase pôstu modlitebnú reťaz spojenú s pôstom, 

ukončenú nepretržitými 48 hod. modlitbami v priestoroch fary. Pomáhali sme i pri príprave Noci 

modlitieb (od 20.00 do 8.00 hod.) v čase Svätodušných sviatkov. 

Nakoľko v tomto roku viacerí členovia modlitebného spoločenstva odišli za svojimi povinnosťami do 

iných miest a zborov, modlíme sa za nových ľudí, ktorým modlitby ležia na srdci. Keďže veríme, že 

každé požehnanie je vybudované na modlitbách, našou túžbou je, aby sa v presne určenom čase – pol 

alebo jednu hodinu týždenne – mohli všetky generácie nášho zboru zapojiť vo vlastných domovoch do 

modlitebného zápasu za prebudenie v rodinách, v zbore i v spoločnosti a takto spojení niesť vďaky a 

prosby pred Boží trón.“ 
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2k) Večer pre ženy 

Správu za rok 2017 napísala sestra farárka Olinka Kaňuchová: „Od novembra roku 2009 sa v 

našom cirkevnom zbore stretáva spoločenstvo evanjelických žien na stretnutiach s názvom Večer pre 

ženy. Stretávame sa spoločne pri štúdiu Božieho Slova, modlitbách, piesňach, svedectvách, tvorivých 

dielňach a vytvárame vzájomné spoločenstvo. Pozvané sú všetky ženy - sestry, mladšie, stredného veku, 

aj staršie, slobodné, vydaté, vdovy, …. veď platí heslo nášho cirkevného zboru: “V službe evanjelia 

(F2,22), spojení láskou Kristovou (2K5,14a).”  

Na našich stretnutiach sme postupne  študovali jednotlivé biblické ženy zo Starej aj z Novej 

zmluvy: Gómeru, Ataliu, Jóšebu, Apfiu a z ich života sme sa snažili poučiť. Premýšľali sme nad ich 

prínosom do osobného života každej z nás. Tieto ženy sú povzbudením a napomenutím aj pre nás. Žili 

síce v inej dobe, ale ich odkaz je živý a aktuálny aj pre nás dnes.  

Keďže v roku 2017 si Evanjelická cirkev Augsburského vyznania pripomína 500. výročie 

reformácie, aj naše spoločenstvo sa s vďakou voči Pánu Bohu obzerá do histórie a chce sa z nej poučiť, 

povzbudiť aj inšpirovať. Od septembra 2017 sme prerušili štúdium Biblických žien a pripomíname si 

významné ženy, ktoré boli súčasťou reformácie. Oni žili svoj osobný život viery a snažili sa byť  svetlom 

sveta a soľou zeme (Mt 5,13-16).  

V septembri sme do nášho spoločenstva pozvali vzácneho brata Doc. Miloša Kovačku z Martina, 

aby nám prezentoval svoju knihu Vzácne ženy z rodu Révai. Spolu s manželkou Slávkou prišiel medzi 

nás a poslúžil nám pútavým a zanieteným rozprávaním o vzácnych ženách z rodu Révai: Mária Révaiová, 

rod. Forgáčová; Alžbeta Révaiová rod. Teuffelová; Katarína Sidóna Révaiová, rod. Ujfalušiová; Alžbeta 

Révaiová vydatá (1) Petróciová, (2) Calisiová. Život každej z týchto žien nás obohatil. Jedna z nich však 

mala aj osobné spojenie so žilinským Evanjelickým cirkevným zborom a to konkrétne s Bytčicou.  Bola 

to práve posledná z nich Alžbeta Révaiová vydatá (1) Petróciová, (2) Calisiová. V kališovskom kaštieli v 

Bytčici organizovala a podporovala evanjelické služby Božie. Aj my  sme teda  ovocím života jej viery. 
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V októbri sme sa so sestrou farárkou pozreli na život Kataríny von Bora, manželky nášho 

reformátora Dr. Martina Luthera. Bola to veľká žena. Bola Lutherovi pomocou a oporou. Vytvárala mu 

podmienky na jeho službu a prácu a verne stála po jeho boku. Starala so o chod domácnosti, 

hospodárstvo, ekonomiku,... mala toho veľa na zodpovednosti. Bola súcou ženou o ktorej hovorí Božie 

Slovo v knihe Prísloví v 31. kapitole. Stala sa tak vzorom pre evanjelické ženy. Lutherova rodina a 

domácnosť sú dodnes vzorom pre evanjelické farárske rodiny. Katarína prekročila rámec svojej doby, ako 

to znázorňuje jej socha vo Wittenbergu. Môže byť  vzorom aj pre ženu dnešnej doby, pre každú jednu z 

nás.  

V novembri medzi nás zavítala Mgr. Daniela Fiačanová, spoluautorka knihy Reformácia po 

praslici. So zanietením a osobným nasadením nám predstavila dve významné ženy z tejto publikácie: 

Annu Tranovskú a Katarínu Potockú. Juraj Tranovský, autor Cithary Sanctorum, je mnohým známy, ale 

jeho manželka Anna, až doposiaľ bola málo známa. Bola verná Pánova služobnica, taký má podtitul v 

spomínanej publikácii. Stála verne po boku svojho manžela v neľahkých časoch. Druhou ženou, s ktorou 

sme sa zoznámili, bola Katarína Potocká - urodzená a pobožná, zhŕňa podtitul knihy. Bola manželkou 

Pavla Šramka, evanjelického učiteľa, rektora, neskôr farára. Je vnímaná ako prvá slovenská poetka - 

veršovníčka.  

V budúcnosti plánujeme pozvať aj autorku knihy Reformácia po praslici prom. kníh. Vlastu 

Okoličányovú, aby nám predstavila ďalšie výnimočné evanjelické ženy 16.-18. storočia na Slovensku. 

Veríme, že s Božou  pomocou sa nám podarí zorganizovať a pripraviť aj ďalšie zaujímavé témy.  

Stretávali sme sa dvakrát v mesiaci, druhý a posledný štvrtok o 17:00 hod. Prvé stretnutie bolo 

študijné a druhé tvorivé. Tvorili sme pod vedením sestry Evky Trepáčovej. ktorá na každé stretnutie 

priniesla nové zaujímavé nápady, podľa ktorých sme si mohli niečo vytvoriť a odniesť domov. 

Počas večera pre ženy sedíme v zborovej sieni pri krásne prestretých a upravených stoloch, čaji a 

malom občerstvení. Ďakujeme sestre Vlastičke Jakubišinovej a všetkým ochotným sestrám, ktoré nám 

pripravujú krásnu atmosféru s láskou a ochotou.   

Na našich stretnutiach spievame piesne na oslavu Pána Boha a nám na požehnanie a radosť. 

Ďakujeme sestre Ľudke Fraňovej a sestre Mirke Makovej za to, že nás  hrou na klavíri sprevádzali pri 

speve. Sestry vyberajú piesne, ktoré majú rady, ale aj nové, ktoré sa chcú naučiť a spoločne oslavujeme 

Pána Boha. Pozývame vás do nášho spoločenstva - Večer pre ženy” 

 

Ženy - SEŽ 

Rok Počet  za rok Priemerná účasť 

2017 15 25 

2016 12 25 

 

2l) Stĺpy – raňajky pre mužov  

Aj v roku  2017 sa pravidelne stretávali muži na svojom spoločnom stretnutí:  

● Raňajky pre mužov sa konali v 1. a 3. sobotu v mesiaci o 7:00 hod. v zborovej sieni. Tematicky: 

Muži Biblie.  

● Dňa 28.1.2017 sme sa zúčastnili Konferencie mužov na Sliezsku v Třinci, ktorú organizuje SCEAV.  

Správu zo stretávania mužov za  rok 2017 napísal brat kurátor Rastislav Czelis: „Je už v našom 

cirkevnom zbore tradíciou od roku 2010, že pravidelne každé dva týždne sa konajú v čase od 7,00 do 9,00 

„Raňajky pre mužov“. Tieto stretnutia sú zamerané na budovanie a rozširovanie vzťahu s Bohom. 

Dostávame tu duchovný pokrm, ktorý je pre všetkých zúčastnených už neodmysliteľnou súčasťou pre 

život. Obsahom našich stretnutí sú chvály, modlitby ale ako hlavný pokrm je biblické zamyslenie, ktoré 

nám umožňuje duchovne rásť a poznávať pravdy Božieho slova. Tieto zamyslenia si pripravujú bratia 
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podľa vzájomného dohovoru. Zamyslenia nad Slovom Božím obohacujú naše životy, sú pre nás 

povzbudením a vo vzájomnom zdieľaní sa obohacujeme aj o praktické skúsenosti s konaním Pána Boha 

v našich životoch. Zároveň sa budujú aj nové priateľstvá a vekovo sme zastúpené všetky generácie. Počas 

roku 2017 sme sa venovali štúdiu prorockých kníh Jeremiáš, Izaiáš, Ezechiel, vyučujúcej knihe Kazateľ a 

zúčastnili sme sa konferencie pre mužov v Třinci. Naše stretnutia sa konali 11- krát a v priemere nás bolo 

prítomných na každom stretnutí 9 mužov. Po duchovnom pokrme nasledujú aj fyzické raňajky, ktoré sú 

záverom nášho stretnutia a dôvodom na pokračovanie v našich vzájomných rozhovoroch. 

Tešíme sa spoločne na ďalší ročník. Pútnická pieseň Dávidova: „Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď 

bratia spolu bývajú!“ 133,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stretávania mužov – Raňajky pre mužov 

Rok Počet za rok Priemerná účasť 

2017 11 9 

2016 16 10 
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2m) Zborový deň 2017 

 

 

Aj v roku 2017 sa konal nesmierne požehnaný zborový deň na tradičnom mieste v Autocampingu Slnečné 

skaly. Konal sa dňa 11.6.2017 a zúčastnilo sa ho viac ako 350 ľudí všetkých generácií. Program 

pozostával zo spoločných úvodných služieb Božích, detského programu, občerstvenia, seminárov, 

športových podujatí a vzácneho spoločného času na budovanie vzájomného spoločenstva. Detský 

program si pripravili manželia Birnerovci.  Semináre boli zamerané na reformačné SOLA a pripravili si 

ich zb. farár M. Kaňuch, brat farár J. Havrila, sestra farárka O. Kaňuchová, pracovník s mládežou 

a dorastom Majo Lajda a náš teológ Matej Trepáč. Počas dňa boli k dispozícii športové atrakcie zo SEM, 

ktoré využili všetky generácie. 

2n) Ma-Mi klub  

Správu napísala sestra farárka Olinka Kaňuchová: “ “Od novembra roku 2009 sa v CZ stretávajú 

mamičky na materskej, rodičovskej dovolenke so svojimi detičkami v Ma – Mi klube: Ma – mamičky a Mi 

– miminká :). Našou túžbou je, aby to boli priateľské, otvorené stretnutia, kde sa cítia dobre mamičky aj 

ich detičky. Stretávame sa každú druhú stredu v čase od 9:00 do 11:00 hod. v priestoroch fary v detskej 

miestnosti. K dispozícii je aj hosťovská miestnosť na prebalenie alebo na kojenie dieťaťa. 

V roku 2017 sme sa stretávali pod vedením zborovej farárky a učiteľky z našej EMŠ Mišky Blahovej. 

Súčasťou Ma - Mi klubu sú aj staré mamy, učiteľky na dôchodku: Lydka Boldizsarová a Janka Novotná, 

ktoré pomáhajú s prípravou občerstvenia, starostlivosťou o detičky, ale radi sa aj rozprávajú s 

mamičkami. Som veľmi rada, že Ma-Mi klub je prepojený aj s EMŠ, pretože časť mamičiek má svoje 

staršie deti v škôlke a s mladšími chodia do Ma-Mi klubu. 

Na našich stretnutiach vytvárame spoločenstvo pri Božom slove, zdieľaní každodenných malých aj 

veľkých radostí aj starostí, spievame, spolu stolujeme… Téma pre detičky je pripravená veku primerane, 

názorne a kreatívne. V uplynulom roku sme s detičkami preberali témy: Ježiš si vyberá svojich 

pomocníkov, Ježiš prichádza do Jeruzalema, Večera Pánova, Ježiš sa modlí v Getsemanskej záhrade, 

Ježiš žije, Ježiš kráča so svojimi priateľmi, Ježiš hovorí choďte a zvestujte, Ježiš odchádza do neba, Ježiš 
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a deti, Ježiš je náš dobrý pastier, Ďakujem Ti Pane Bože za: ruky, nohy, oči, uši, nos, ústa, za rodinu, 

Narodenie Ježiša.    

 

 
 

Sme vďační Pánu Bohu za  to, že máme vytvorenú priateľskú a požehnanú atmosféru. Súčasťou stretnutí 

sú aj pripravené témy, o ktorých sa rozprávame. Témy pre mamičky v uplynulom roku boli: Najmenší 

Boží pomocníci, Milujte sa navzájom, Pomáhame najmenším modliť sa, Veľká noc s najmenšími, 

Pomáhame deťom zvestovať Ježiša, Ježiš je stále s nami,  Čo sa stane s láskou po svadbe, Ako mať nádrž 

lásky stále plnú, Zaľúbenosť, Slová uistenia, Pozornosť, Prijímanie darov, Skutky služby, Fyzický dotyk  a 

voľné témy. 

Som vďačná Pánu Bohu, že mamičky na materskej dovolenke so svojimi detičkami rady prichádzajú do 

Ma-Mi klubu. V septembri sa nám začala vymieňať generácia mamičiek. Viaceré odišli do práce a detičky 

nastúpili do škôlky. Prišli však nové mamičky. Ma-Mi klub je otvorený pre všetkých, nie je určený len pre 

členov nášho cirkevného zboru.” 

 

Ma-Mi klub 

Rok Počet za rok Priemerná účasť 

2017 19 22 

2016 20 20 

 

2o) Médiá a webová stránka CZ   

 

Pohľad na rok 2017: 

● Cirkevný zbor má dve webové adresy a to zborovú  www.ecavza.sk a EMŠ  www.emszilina.sk  

● O web, dopĺňanie kázní a materiálov sa starali: Evka Vitkovská, Rastislav Varmecký, Janko Šimko, 

Patrik Kollár, Janko Hlas, Filip Šimko, Rastislav Cuth a iní. 

http://www.ecavza.sk/
http://www.emszilona.sk/
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● Ďakujeme aj fotografom: Patrikovi 

Kollárovi, rodine 

Šimkovcov, Adamovi Rajčanovi, 

Lenke Šimočkovej, Tomášovi 

Ladeckému a ďalším ochotným 

spolupracovníkom za fantastickú 

dokumentáciu života cirkevného 

zboru.  

● Výzvou pre nás stále zostáva 

nájdenie ochotného správcu webu a 

počítačov pre cirkevný zbor. 

 

 

 

 

 

 

 

2p) ProChrist 

V roku 2017 sme sa do projektu PRO CHRIST nezapojili. 

 

 

2q) Krátky rodinný tábor (KRT) 

 
 

KRT je výborným a požehnaným nástrojom budovania  spoločenstva cirkevného zboru. 

Správu o tábore napísal brat Ján Šimko: „Krátky rodinný tábor sa v roku 2017 uskutočnil v Jasenskej 

doline a opäť bol bohatší na počet účastníkov. Stretlo sa tam celkovo 90 účastníkov (54 dospelých a 36 

detí). Témou tohtoročného tábora bola „Obnova základov“. Hosťom a rečníkom na tábore bol Daniel 

Kaczmarczyk s rodinou, ktorý sa počas jednotlivých zamyslení venoval obnove vzťahu k písmu, k Bohu, 
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obnove osobného charakteru a obnove vzťahu s ľuďmi. Naozaj aktuálne témy sme každý deň zakončili 

diskusiou v skupinkách. Počas tábora sme mali možnosť absolvovať aj krátky výlet alebo prechádzky, 

zahrať si rôzne hry či športy. Nechýbali ranné modlitby, tvorivé dielne a večerná kaviareň. 

Tábor sa teší veľkej „popularite“, ale uvedomujeme si, že je to miesto, kde ľudia prichádzajú s cieľom 

načerpať aj duchovnú „stravu“, nájsť nové priateľstvá alebo len tak oddýchnuť si a „pokecať“ si a zdieľať 

svoje životy. Sme radi, že každý rok prichádzajú aj noví ľudia, ktorí majú následne možnosť nájsť si 

miesto na rôznych aktivitách, ktoré sa počas roka v cirkevnom zbore organizujú. Tešíme sa na ďalší 

ročník s túžbou vytvoriť priestor a atmosféru, kde bude Pán Boh prehovárať a kde bude meniť životy. 

Výzvou je neustále sa zvyšujúci počet účastníkov a následná voľba programu pre dospelých aj pre deti. 

Sme vďační za ochotných ľudí pri príprave a vedení tábora – manželia Šimočkovci, Lajdovci, 

Kaňuchovci, Šimkovci.“ 

 

 
 

2r) 500. výročie reformácie – spomienkové podujatia 

Rok 2017 bol pre náš cirkevný zbor výnimočný aj tým, že sme sa mohli dožiť významného míľnika v 

dejinách evanjelickej cirkvi, konkrétne 500. výročia jej vzniku. V rámci roka sme si pamiatku reformácie 

pripomenuli na viacerých podujatiach. Chcel by som ich teraz v krátkosti našim čitateľom pripomenúť. 

- Oslobodení Božou milosťou:  Už v máji 2017 (20.-21.5.) sa v rámci projektu evanjelickej cirkvi na 

Slovensku „Oslobodení Božou milosťou“ konali dvojdňové slávnosti v Turčianskom senioráte práve 

na pôde nášho cirkevného zboru. Sobota bola venovaná stretnutiu predsedníctiev cirkevných zborov 

TUS s predsedníctvom cirkvi. Nedeľné Služby Božie spojené so zvesťou slova Božieho, sviatosťou 

Krstu Svätého a spovede s Večerou Pánovou, vystúpením spevokolu CZ Súľov-Hradná boli dôstojným 

reformačným odkazom všetkým zhromaždeným. Zvesťou slova Božieho na biblický text G 5,1 ( 

Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnúť zase do jarma otroctva! ) sa 



Výročná kňazská správa za rok 2017 ECAV Žilina            Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 25.2.2018 zborovým farárom a seniorom TUS 

Mariánom Kaňuchom  

38 

v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou 

prihovoril synodný senior českobratskej cirkvi evanjelickej Daniel Ženatý. Počas dvoch dní mali 

účastníci možnosť vidieť reformačný Gobelín, históriu reformácie v obrazoch, počuť prednášku o 

ochrane Božieho stvorenia atď. Popoludňajší nedeľný program v kostole pozostával z bohatého 

programu, ktorý povzbudil, potešil a posilnil vieru prítomných. Súčasťou popoludňajšieho programu 

boli: prednáška o histórií TUS, ktorú predniesol brat M. Kovačka, ďalej pozdravy primátora Žiliny (I. 

Choma) a predsedu VUC (J. Blanár) či udeľovanie ocenení osobnostiam TUS. Prihovoril sa aj prof. 

Dr. Busi Suneel BHANU, emeritný biskup Evanjelickej cirkvi v Indii. Povzbudilo aj vystúpenie 

Martinského spevokolu a spevokolu Soľničky zeme z Príboviec. Odzneli Bachove skladby v podaní 

M. Gáborovej, A. Janešikovej a na záver vystúpili víťazi súťaže Duchovnej piesne. 

 

 
 

- Slobodne a radostne: 

Dňa 10.9.2017 sa viacerí členovia nášho cirkevného zboru zúčastnili seniorátneho reformačného dňa v 

Martine, ktorý náš seniorát organizoval prvýkrát. Jeho téma bola: Slobodne a radostne. Služby Božie sa 

konali open air na Memorandovom námestí za účasti stoviek členov cirkevných zborov a skoro všetkých 

farárov pôsobiacich v našich CZ. Zvesťou slova Božieho poslúžil senior TUS. Dopoludnia sa konali 

semináre na rôzne témy. Bol pripravený aj program pre deti a mládež v spolupráci so SEM. Po 

spoločnom obede v novej jedálni ESŠ opäť pokračovali popoludňajšie semináre, hral sa futbal farári proti 

neordinovaným, SEM pripravil program pre mládež, študenti ESŠ zahrali divadlo M. Luther, prebiehali 

pastorálne rozhovory farárov s ľuďmi v kostole a účastníci mohli navštíviť Martinský národný cintorín. 

Popoludnie sme ukončili spoločným krátkym programom v martinskom kostole. Seniorátny deň 

vyvrcholil večer operou Hrad prepevný v Necpalskom ev. kostole. 
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- Spomienkové slávnosti v CZ: 

Hlavné spomienkové slávnosti v našom cirkevnom 

zbore sa konali za účasti mnohých členov 

cirkevného zboru v nedeľu 29.10.2017. Začali sme 

slávnostnými dopoludňajšími službami Božími v 

Žiline o 9:00 hod. Na nich vystúpil aj zborový 

spevokol pod vedením Denisa Dingu. Zvesťou slova 

Božieho na službách Božích v Žiline a popoludní v 

Rajci poslúžil zborový farár na text z Iz 42,20: „Vidí 

veľké veci, ale si ich nevšíma, má otvorené uši, ale 

nepočuje.“  

Po skončení služieb Božích sme vyšli pred chrám 

Boží, kde sme zasadili pamätný dub reformácie č. 

254. Strom sadili zborový farár M. Kaňuch, zborová 

farárka O. Kaňuchová, zborový dozorca J. Beňuch, 

zástupca zborového dozorcu J. Šimko a kurátor R. 

Czelis. Príhovor bol na text Joz 24,26: “Józua vpísal 

všetky tieto slová do knihy Hospodinovho zákona, 

vzal veľký kameň a postavil ho pod dubom, čo stojí 

pri svätyni Hospodinovej.” Pomodlil sa zborový 

dozorca. Následne sme sa presunuli do zborovej siene, 

kde sestra J. Melnerová mala pre členov cirkevného 

zboru výbornú prezentáciu o archeologickom 

terénnom výskume v areáli CZ a o archeologických 

dejinách Šefranice. Po skončení prebiehalo v 

zborových priestoroch aj krátke občerstvenie, ktoré 

pripravili ochotní členovia cirkevného zboru. 

Od 11:00 hod. sa konalo v našom kostole vynikajúce ochotnícke divadelné predstavenie Martin Luther v 

podaní študentov ESŠ Martin. Zaujímavým spôsobom nám priblížili nielen osobu M. Luthera, reformácie 

v Nemecku, ale aj jej príchod na územie nášho Turčianskeho seniorátu. 

 

 

 

Popoludní o 15:00 hod. sme pokračovali slávnostnými službami Božími vo filiálke Rajec , kde opäť 

piesňou poslúžil Žilinský zborový spevokol. Po ich skončení sme zasadili pamätnú jabloň reformácie č. 

255 v upravenej záhrade areálu filiálnych priestorov. Jabloň sadili zborový farár M. Kaňuch, zborová 

farárka O. Kaňuchová, senior J. Havrila, zástupca zborového dozorcu J. Šimko, domáca kurátorka M. 

Golierová a zborový kurátor R. Czelis. Príhovor bol na biblický text z 1M 21,33: “Abrahám zasadil v 

Beér-Šebe tamarišku a vzýval tam meno Hospodina, večného Boha.” Pomodlil sa brat senior J. Havrila. 

Následne domáci členovia pripravili pre nás všetkých výborné občerstvenie. 

Deň sme zakončili za peknej účasti prednáškou o fascinujúcom manželstve Martina a Kataríny 

Lutherovcov o 18:00 hod. v žilinskom kostole. Prednášku pripravili zboroví farárovci. 
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Dňa 31.10.2017 sa účastníci dopoludňajších služieb Božích v Žiline po ich skončení symbolicky zapísali 

do kroniky cirkevného zboru na pripomienku tohto výnimočného dňa. Zároveň v tento pamätný deň 

31.10.2017 sa od 13:00 hod. na desať minút nepretržite rozozvučali zvony všetkých evanjelických 

kostolov na Slovensku, vrátane nášho žilinského. 

 

3.Školstvo na území CZ 

3a) Vyučovanie náboženstva  

Vyučovanie náboženstva je požehnaným nástrojom formovania kresťanskej viery v živote mladých ľudí 

nášho cirkevného zboru. Sme radi, že každý rok sa postupne  dvíha účasť na vyučovaní. 

Niekoľko poznámok k vyučovaniu: 

● Vyučujeme podľa platných osnov našej cirkvi na 19 školách v Žiline a okolí.  

● Školský rok tradične začíname spoločne požehnaním detí, študentov a pedagógov na službách 

Božích, zvyčajne  v prvú septembrovú nedeľu.  

● Na konci školského roku máme požehnanie detí, študentov a pedagógov v poslednú júnovú nedeľu.  

● Každý rok pozývame žiakov k účasti na vyučovaní evanjelického náboženstva listami, ktoré 

zasielame do všetkých evanjelických rodín. 

● Vyučovanie náboženstva je potrebné pre duchovný rast našich  evanjelických detí.  

Evanjelické náboženstvo v roku 2017 vyučovali: 

1. Marián Kaňuch, zborový farár 

2. Oľga Kaňuchová, zborová farárka 

3. Jozef Havrila, námestný farár na mieste zborového kaplána 
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4. Marián Lajda, katechéta 

5. Katarína Jurgová, katechétka  

6. Mária Vitkovská, katechétka  

 
Vyučovanie evanjelického  náboženstva v školskom  roku 2017/2018 

Názov školy Deň a čas  Počet žiakov Vyučujúci 

ZŠ Hôrky  Pondelok (nepárny) 13:30 2 Mária Vitkovská 

Gymnázium Veľká Okružná Utorok 07:00 3 Marián Lajda 

ZŠ Rajec Utorok 13:30 2 Jozef Havrila 

ZŠ Lichardova Utorok 12:50 (1.st.) 14:00 (2.st.) 21 Marián Lajda 

ZŠ Hájik Utorok 14:00  12 Katarína Jurgová 

ZŠ Bytčica Streda 11:50 5 Oľga Kaňuchová 

ZŠ Karpatská  Streda 12:45 14 Marián Lajda 

ZŠ Gaštanová Streda 13:45 10+11 Oľga + Marián Kaňuchovci 

Gymnázium Varšavská cesta Streda 13:45 13 Marián Lajda 

ZŠ Gbeľany Streda 14:50 4 Oľga Kaňuchová 

ZŠ Višňové Štvrtok 11:30 1 Oľga Kaňuchová 

ZŠ Mojšova Lúčka  Štvrtok 13:15 4 Oľga Kaňuchová 

ZŠ Jarná Štvrtok 14:00 4 Marián Lajda 

ZŠ Trnové Štvrtok 14:25 2 Oľga Kaňuchová 

ZŠ Lietava Piatok 06:40  3 Oľga Kaňuchová 

ZŠ Rudina Piatok 12:25 4 Oľga Kaňuchová 

ZŠ Závodie Piatok 13:55 5 Marián Lajda 

ZŠ Gorazda Piatok 13:45 6 Oľga Kaňuchová 

EMŠ Štvrtok 09:00 40 Olinka Kaňuchová 

    

Spolu navštevuje vyučovanie náboženstva:  
126 žiakov + 40 detí  

EMŠ = 166 detí 
 

Štatistika návštevnosti evanjelického náboženstva z predchádzajúcich rokov – 2016/2017 (122 žiakov) – 2015/2016 (116 žiakov) 

- 2014/2015 (110 žiakov) – 2013/2014 (107 žiakov) – 2012 /2013 (97 žiakov) – 2011/2012 (93 žiakov) – 2010/2011 (82 žiakov) 

– 2009/2010 (68 žiakov) 

 

3b) Evanjelická materská škola (EMŠ) 

Naša EMŠ je veľkým požehnaním pre náš cirkevný zbor. Sme vďační Pánu Bohu za službu našich milých 

sestier, ktoré tvoria pedagogický zbor a pomocný zbor. Správu o jej činnosti napísala riaditeľka EMŠ 

Katarína Kutlíková: Evanjelickú materskú školu v školskom roku 2017/2018 navštevuje 40 detí vo veku 

od 3 do 6 rokov. Z toho je 12 predškolákov. Pedagogické zamestnankyne sú Blahová Michaela 

a Vitkovská Mária v triede Rybičky, Dobrovičová Iveta a Kutlíková Katarína v triede Mravčeky. 

Pomocná pracovná sila je Neomániová Radka.  Jennifer Edwards k nám tento školský rok prichádza v 

stredu na krúžok Hravá angličtina, ktorý má v spolupráci s Vitkovskou Máriou. V piatky prichádza do 

jednotlivých tried, kedy vedie spontánne rozhovory s deťmi počas hier, ale aj počas pripravenej aktivity. 

Spolupráca so zákonnými zástupcami je na výbornej úrovni. Zapájajú sa do školských akcií, podporujú 

nielen deti, ale aj pani učiteľky a celú prevádzku školy. Spolupracujeme aj s Cirkevným zborom. 

Priebežne sa zúčastňujeme Služieb Božích počas adventných a pôstnych sviatkov, na začiatku i na konci 

školského roka. Sestra farárka Kaňuchová Oľga učí v našej škole náboženstvo raz týždenne v obidvoch 

triedach. V priebehu roka sme zorganizovali, či plánujeme zorganizovať rôzne podujatia a akcie. Pre 

ilustráciu uvádzam len niekoľko z nich: požehnanie detí, noc predškolákov v EMŠ, tvorivé dielne so 

starými rodičmi, čítanie rozprávok starými rodičmi, deň matiek, Vianočná večernica, šarkaniáda a 

sánkovačka s rodičmi, deň rodiny, školský výlet. Ponúkame logopedickú depistáž, očné sreeningové 
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vyšetrenie, test školskej zrelosti, otvorenú hodinu pre rodičov o činnostiach s predškolákmi, či plavecký 

výcvik. Ďakujeme za akúkoľvek podporu, hlavne modlitebnú.  

 

 

4. Činnosť presbyterstva a výborov (hospodársky, revízny, 

vnútornej a vonkajšej misie...) 

4a) Presbyterstvo 

V roku 2017 presbyterstvo  zasadlo 3 krát, a to: 1.2.; 8.2.; 6.12. 

Zasadnutia presbyterstiev pripravovalo, zvolávalo a viedlo predsedníctvo cirkevného zboru.  

K 31.12.2017 má cirkevný zbor 15 presbyterov. 

Rok 2018 je volebným rokom, pretože po uplynutí šesťročného obdobia na výročnom konvente budeme 

voliť dozorcu, zástupcu dozorcu a presbyterov cirkevného zboru. 

Aktuálny zoznam presbyterov k 31.12.2017 

P.č. Priezvisko a Meno Funkcia Bydlisko 

1. Beňuch Ján Zborový dozorca Snežnica 

2. Cisarik Milan Presbyter - bohoslužobný výbor Žilina 

3. Czelis Rastislav Zborový kurátor Žilina 

4. Fraňová Ľudmila Presbyter - modlitebné spoločenstvo Žilina 

5. Golierová Milada Kurátor filiálky Rajec Rajec 
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6. Kaňuch Marián Zborový farár Žilina 

7. Kaňuchová Oľga Zborová farárka Žilina 

8. Križan Jaroslav Presbyter - vnútorná misia (seniori) Žilina 

9. Mináriková Miroslava Presbyter Čadca Čadca 

10. Olszar Jan Presbyter - hospodársky výbor Žilina 

11. Ševčíková Zuzana Presbyter - revízny výbor Žilina 

12. Šimko Ján Zástupca zborového dozorcu Žilina 

13. Vitkovská Mária Presbyter - vnútorná misia (deti a mládež) Žilina 

14. Thielová Ida Presbyter - diakonický výbor Žilina 

15. Trepáč Ivan Presbyter - vonkajšia misia Hôrky 

4b) Výbory  

Presbyterstvo CZ pri výkone svojej služby má zriadené nasledovné výbory: 

1. Výbor pre vnútornú a vonkajšiu misiu 

2. Bohoslužobný výbor 

3. Hospodársky výbor 

4. Diakonický výbor 

5. Revízny výbor  

6. Výbor chrámovej služby  

7. Výbor filiálky v Rajci 

8. Školský výbor 

9. Mediálny výbor 

10. a zriaďuje iné podľa potreby 

 

Výbor vnútornej a vonkajšej misie (vnútromisijný výbor - VMV) 
VMV koordinuje podujatia konané na pôde cirkevného zboru.  Správu o činnosti napísal predseda 

výboru, brat zástupca zborového dozorcu, Ján Šimko: „Výbor vonkajšej a vnútornej misie sa aj v roku 

2017 stretol v 3 termínoch (Január, Jún a September). Stretnutí sa zúčastňovali presbyteri za vonkajšiu 

a vnútornú misiu, zboroví farári, pracovník pre prácu s mládežou a dorastom, členovia ďalších výborov, 

ale tiež aj iní dobrovoľníci, ktorí slúžia medzi deťmi, mládežou a staršou generáciou. Priemerný počet na 

týchto stretnutiach bol 11 členov. Stretnutia vždy začali zamyslením nad Božím Slovom, uvažovali sme 

nad tým, ako Pán Boh koná v tomto svete a ako sa to dotýka našich osobných životov i samotného života 

zboru. Uvedomujeme si, že dôležitá je aj starostlivosť o osobné životy jednotlivých členov tímov 

a dobrovoľníkov a ich vzťah s Pánom Bohom. Každý z nás prežíva rôzne situácie, mávame pochybnosti 

alebo sme niekedy unavení a preťažení. Sme však veľmi vďační za hojnosť požehnania, ktoré môžeme 

zažívať v našom zbore pri organizovaní rôznych stretnutí a aktivít. Počas našich plánovacích stretnutí sme 

sa vždy snažili obzrieť späť, vyhodnotiť aktivity a podujatia za uplynulé obdobie a zdieľať sa so 

svedectvami, ako Pán Boh konal v živote nášho zboru. Uvažovali sme tiež, či niektoré aktivity a akcie 

budeme aj naďalej robiť, či ešte ten ktorý formát má význam a prináša ovocie.  Na stretnutia sme 

spoločne uvažovali nad tým, čo je potrebné pre rôzne skupiny v cirkevnom zbore priniesť, zabezpečiť 

a ako spoločenstvo povzbudiť. Taktiež sme si uvedomovali, že nesmieme zabúdať ani na misijný príkaz 

Pána Ježiša Krista a niesť evanjelium aj mimo cirkevný zbor a možno aj mimo hranice mesta, či okresu 

Žilina. Počas stretnutí sme naplánovali rôzne druhy aktivít a podujatí v cirkevnom zbore, ako 

vnútromisijných, tak aj aktivít zameraných na vonkajšiu misiu. Aj v roku 2017 sme zorganizovali 

zborový deň „na Slnečných skalách“, mieste medzi Žilinou a Rajcom. Už tradične ide o jedno 

z najväčších a najdôležitejších stretnutí, kde sa stretávajú všetky generácie cirkevného zboru, a na ktoré je 

možné pozvať aj neveriacich priateľov, kolegov, susedov či známych a predstaviť im a priblížiť týmto 
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spôsobom, čo pre nás znamená cirkevný zbor. Medzi ďalšie spoločné aktivity patria napríklad cyklistický 

výlet, noc modlitieb, Večer chválospevov a modlitieb, zborový výlet a pod. Počas prázdnin sú aktivitami 

najmä letné tábory pre deti, dorast, mládež a rodiny a strednú generáciu. Počas Adventu sa už tradične 

zorganizovali „Večernice“ pre deti, mládež a seniorov. Jeden krát v roku 2017 sme zorganizovali 

„Misijný výjazd“ mimo náš cirkevný zbor s cieľom povzbudiť iný cirkevný zbor v našom 

senioráte. Navštívili sme Košecu a Novú Dubnicu, povzbudili domácich slovom i spevom piesní 

mladšieho spevokolu. Všetky aktivity a podujatia boli naplánované tak, aby sa ich termíny vzájomne 

neprekrývali, resp. aby boli počas roka rovnomerne rozložené. Pri plánovaní boli zároveň brané do úvahy 

aj rôzne celocirkevné aktivity alebo aktivity organizované dištriktom, či mládežníckymi organizáciami 

v ECAV. Z každého stretnutia misijného výboru bol vyhotovený zápis a taktiež kalendár aktivít nášho 

cirkevného zboru na nadchádzajúce obdobie s určením zodpovedných služobníkov za ich prípravu a 

vedenie. Uvedomujeme si, že nejde len o množstvo aktivít, ale najmä o Božiu prítomnosť a požehnanie 

celého nášho snaženia. Modlíme sa za múdrosť, otvorené oči a uši a vedenie Duchom Svätým, aby sme 

videli do čoho nás Pán Boh volá aj v roku 2018.“ 

  

 

Vonkajšia misia  
V rámci vonkajšej misie sa cirkevný zbor či jeho členovia zapojili do nasledujúcich projektov: 

● Návštevy v cirkevných zboroch – 12.2.2017 Košeca, Nová Dubnica 

● 16.–22.7.2017 Misijný tábor KECY – Ostrý Grúň 

● Premýšľanie nad možnou podporou vznikajúceho evanjelického cirkevného zboru v 

Bielorusku 

 

Výbor chrámovej služby a bohoslužobný výbor 
Za výbor správu napísal brat presbyter Milan Cisarik: „Bohoslužobný výbor, ktorého členmi sú zborový 

farár, zborová farárka a presbyter Milan Cisarik,  pokračoval vo svojej činnosti aj v roku 2017.  Úlohou 

výboru  je pomáhať pri organizovaní bohoslužobného života CZ.  V súčasnosti sú pravidelne oslovovaní 

členovia zboru, aby poslúžili čítaním starozmluvných a novozmluvných textov Písma Svätého na ranných 

nedeľných Službách Božích.  Do tejto služby sa aktívne zapája viacero  členov CZ staršej, strednej ako aj 

mladšej generácie.   

Pri vysluhovaní Večere Pánovej prvú nedeľu v mesiaci počas hlavných Služieb Božích funguje stabilne aj 

druhé stanovisko pod kazateľnicou, kde sa Večera Pánova vysluhuje v  stoji. Táto zmena prispela ku 

skráteniu hlavných Služieb Božích, počas ktorých sa vysluhuje Večera Pánova. Obidve stanoviská sú 

rovnomerne využívané. 

Pravidelnou súčasťou hlavných Služieb Božích sa stala pieseň mládeže. Týmto spôsobom sa podarilo 

aktívne zapojiť mladšiu generáciu. Zároveň  aj mnohí starší členovia CZ si radi zaspievajú  mládežnícke 

piesne.  

Občerstvenie po skončení Služieb Božích je príjemnou bodkou za časom stráveným v kostole. Umožňuje 

využiť čas po skončení Služieb Božích na   priateľské rozhovory a vzájomné zdieľanie. Viacerí 

dobrovoľníci sa pravidelne aktívne zapájajú do prípravy občerstvenia.  

Chrámovú službu vykonávajú v súčasnosti presbyteri, čestní presbyteri a mladé rodiny. Táto služba patrí 

už dlhšiu dobu  k neodmysliteľnej  súčasti  Služieb Božích.  Úlohami chrámovej služby je   privítanie 

účastníkov Služieb Božích, rozdávanie informačných listov,  zistenie počtu účastníkov  ako aj  

pristupujúcich k Večeri Pánovej, rátanie ofery, zvonenie  a ďalšie činnosti, ktoré na prvý pohľad nie je 

vidieť.  Účasť mladých rodín na tejto službe, bola veľkým prínosom.  Počas prvej nedele v mesiaci, keď 

sa vysluhuje Večera Pánova, sa do chrámovej služby zapája aj mládež.“  
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Hospodársky výbor 

Správu o činnosti za rok 2017 napísal predseda výboru Ján Olszar: Hospodársky výbor pracoval aj počas 

roku 2017 na úlohách, ktoré vyplývali z rozhodnutí zborových orgánov (konvent, presbyterstvo) a tiež na 

úlohách, ktoré bolo nutné priebežne riešiť počas roka.  

Členovia hospodárskeho výboru: Beňuch Ján, Brtáň Daniel, Olszar Ján, Križan Jaroslav, Macek Milan,       

Grandtner Milan, Szovák Ján, Czelis Rastislav a Slížik Ján.  

Hospodársky výbor v roku 2017 zasadal:        25. januára 2017, 20. apríla 2017, 08. júna 2017  

Zrealizované úlohy:                                                                                                                                                                 

* Sadové úpravy v okolí Evanjelického kostola v Žiline v zmysle projektovej dokumentácie                                                                                   

* Výmena okna v kuchyni – byt farárovcov                                                                                                                                                                                              

* Výmena digestoru v kuchyni – byt farárovcov                                                                                                                                                                                                

* Nová vstavaná skriňa – byt farárovcov (milodarom)                                                                                                                                                                                              

* Opravená dlažba v altánku                                                                                                                                                                                             

* Oprava vstupných brán do areálu kostola (milodarom)                                                                                                                                                                                          

* Počítačová sieť s pokrytím WiFi signálom pre objekt fary a kostola so zborovou sieňou                                                                                                                                                                                                

* Dotiahnutie káblom elektrickej energie na chór a nainštalovanie zásuvky                                                                                                                                                                                                     

* Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v priestoroch farského úradu                                                                                                                                                                                               

* Oprava poruchy vodovodnej inštalácie  v nájomnom byte farského úradu                                                                              

* Výmena vodovodných batérií v nájomnom byte farského úradu                                                                                         

* Omaľovanie kuchyne a obývacej miestnosti v nájomnom byte farského úradu                                                                    

* Omaľovanie bočných stien v kostole                                                                                                                                                       

* Nainštalovanie prietokovej batérie s ohrevom pri soc. zariadení zborovej miestnosti (milodarom)                                    

* Kompletná výmena ovládača otvárania vstupnej brány do areálu kostola                                                                        

* Odstránenie starej dlažby pred vstupom do kostola                                                                                                          

* Rozbitie betónových chodníkov v rámci sadových úprav                                                                                                                

* Prekládka vodovod. potrubia od šachty ku kostolu + inštalácia ventilu v rámci sadových úprav                     

* Realizácia schodov z travertínu v priestore bočného vchodu do kostola                                                                              

* Výkop siedmich jám na výsadbu nových stromov pod dozorom Krajského pamiatkového úradu                  

* Priebežné opravy kľučiek a zámkov v kostole, zborovej miestnosti a na farskom úrade                                                                                                                                                                                                                          

* Celoročný odvoz trávy a lístia firmou CEBA Žilina s. r. o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Plán opráv na rok 2018 

* Dokončenie projektu stavebné a sadové úpravy                                                                       - 5.000 €                                                                              

* Oprava strechy na farskom úrade (variant č.1. – nutný minimálny rozsah opravy)                 - 5.000 €                                                                                                                                                        

* Výmena okien v obývacej miestnosti bytu farárovcov ( po konzultácií s architektom )          - 3.500 €                                                                                                                  

* Omaľovanie bytu farárovcov                                                                                                    - 2.500 € * 

Požiadať p. doc. Pavla Chomu o vypracovanie troch grafických dizajnov na:                           - 1.500 €                                                                                                                                                                                          

-  Nové skrinky na oznamy pri vstupe do kostola – 2 ks                                                                                                                                                                                              

-  Nový rečnícky pult do kostola                                                                                                                    -  

Nových informačných tabúľ vo vestibule kostola                                                                                                                                       

* Požiadať o vypracovanie projektu vizualizácie prestavby zariadenia kancelárií fary              -    800 €   * 

Zrealizovať náter plotu                                                                                                                -    500 €  * 

Bežné drobné opravy                                                                                                                   - 1.000 €                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                

 Opravy spolu:                          - 19.800 € 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Diakonický výbor – Ida Thielová  
V roku 2017 činnosť diakonického výboru bola zameraná predovšetkým na návštevnú službu našich 

členov zboru v Žiline. Navštevovali sme ich doma, v ústavoch ako aj v nemocnici. Pri návštevách podľa 
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potreby okrem drobnej pomoci konáme aj duchovnú službu čítaním z Písma Svätého, čím ich chceme 

povzbudiť do ďalších dní. 

Pomáhame tiež požičiavaním pomôcok ako sú polohovateľné postele, vozíky, hygienické stoličky, 

podperné pomôcky  pri chôdzi. S mládežou sme v mesiaci pre seniorov navštívili rodiny a podľa ich 

priania sme pomohli pri upratovaní ich domovov. 

Mojím prianím je, aby sa činnosť mohla neustále rozširovať a rásť, preto opätovne prosím o súčinnosť 

všetkých členov zboru. Buďme nápomocní pri ohlasovaní potreby pomoci našim bratom a sestrám. 

 

Revízny výbor 
Za revízny výbor napísala správu sestra presbyterka Zuzana Ševčíková – správa je v sekcii 7c). 

 

Výbor filiálky Rajec 
Správu napísala sestra presbyterka a kurátorka v Rajci Miladka Golierová. Správa je zahrnutá v správe 

o filiálke Rajec. 

 

Školský výbor 
Správu o činnosti školského výboru napísala zborová sestra farárka Olinka Kaňuchová, predsedkyňa 

výboru: “Školský výbor bol zriadený najmä kvôli zriadeniu a otvoreniu EMŠ. Z Božej milosti sme 

1.septembra 2015 slávnostne otvorili a požehnali EMŠ. V roku 2016 sa preto výbor pravidelne 

nestretával. Predsedkyňa výboru, zborová farárka, však bola v kontakte s riaditeľkou EMŠ a s učiteľkami 

pravidelne každý týždeň. Víziou CZ je v budúcnosti zriadiť aj Evanjelickú ZŠ, aby sme mohli kontinuálne 

pokračovať v evanjelickej výchove detí, ktoré končia EMŠ. Veríme, že školský výbor sa teda začne opäť 

pravidelne stretávať." 

 

Mediálny výbor 
Správu o činnosti mediálneho výboru napísala sestra Zuzana Šimková: „Jeho úlohou je najmä 

informovanie o aktivitách zboru a EMŠ smerom k zboru, verejnosti, prostredníctvom článkov a oznamov 

v lokálnych médiách ako aj na web stránke zboru, web stránke dištriktu prípadne cirkvi. Svoju činnosť 

začal približne v júni 2015. 

Medzi najdôležitejšie informačné kanály patrí webová stránka zboru. Termíny aktuálnych podujatí na nej 

upravuje Janko Hlas. O fotogalériu a celkový obsah webu sa stará Janko Šimko. Kázne z nedeľných 

Služieb Božích vkladajú mladí zboru, ktorí sa starajú o ozvučenie Služieb Božích, prípadne iných 

zborových podujatí (Evka Vitkovská, Filip Šimko). 

Nemenej dôležitou je aj facebooková stránka zboru, ktorá ma viacerých administrátorov (Marián Kaňuch, 

Lenka Šimočková, rodina Šimková, Adam Rajčan, Majo Lajda). 

Fotodokumentáciu zo zborového života zabezpečujú viacerí, najmä mladší členovia: Adam Rajčan, Lenka 

Šimočková, Filip Šimko, Patrik Kollár, Ján Šimko, Tomáš Ladecký. 

Fotky zo zborového života sú aktualizované vo vestibule kostola a následne archivované (Patrik Kollár 

a Zuzana Šimková). 

Rok 2017 sa v cirkevnom zbore niesol v duchu osláv 500. výročia reformácie, čo prinieslo viacero 

podujatí. Hlavnou úlohou mediálneho výboru preto v roku 2017 bolo vyhotoviť fotodokumentáciu zo 

všetkých podujatí (Adam Rajčan, Tomáš Ladecký, Patrik Kollár, Ján Šimko). 

Úlohy mediálneho výboru do budúcnosti ostávajú rovnaké ako v predchádzajúcom roku: 

- pripraviť reprezentatívny propagačný materiál o cirkevnom zbore v slovenskom a anglickom jazyku 

- nájsť spôsob ako zabezpečiť medializáciu cirkevného zboru v meste Žilina 

- nájsť kronikára zboru.“ 

Sme  veľmi vďační všetkým  členom jednotlivých výborov za ich kvalitnú  službu v  cirkevnom zbore. 

Takto rozdelená služba nám dovoľuje osloviť viac ľudí, vykonať viac, zapojiť viacerých. 
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5. Pastorálna činnosť 
V roku 2017 sme traja duchovní pastieri vykonali viac ako 200 pastorálnych návštev v našom cirkevnom 

zbore. Tieto návštevy sa odohrávali pri rôznych príležitostiach: pastorálne návštevy v rodinách pred 

krstom, návštevy v nemocniciach a domovoch dôchodcov, životné jubileá, návštevy domácností pri 

rôznych príležitostiach. Niekedy s nami navštevujú rodiny aj iní členovia cirkevného zboru, najmä 

z diakonického výboru.  

Dôležitou súčasťou sú aj desiatky pastorálnych rozhovoroch na farskom úrade, ktoré sú vykonávané pri 

rôznych príležitostiach. Pastorálne rozhovory a návštevy považujeme za veľmi potrebné pre dobrý 

duchovný život členov cirkevného zboru. 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Pastorálne návštevy  

Kaňuchovci + J. Havrila 2017 – 211 (196+15) 

Kaňuchovci + M. Hrivňák + J. Havrila 2016 – 257 (216+21+20) 
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6. Iné 

6a) Mimozborová činnosť zborových farárov 

Činnosť zborových pastierov sa neobmedzuje iba na cirkevný zbor, ale ich služba mnohokrát presahuje 

hranice domáceho cirkevného zboru. Aj v roku 2017 sme sa zúčastňovali viacerých podujatí mimo zboru, 

ale v menšej miere ako po minulé roky.  

 

 

Zborový farár je: 

● senior Turčianskeho seniorátu ECAV 

● dištriktuálny presbyter VD ECAV 

● synodál ECAV 

● člen rady školy Evanjelickej spojenej 

školy v Martine 

● študent externého doktorandského 

štúdia na EBF UK 

Zborová farárka je: 

●  členkou Správnej rady nadácie Jána 

Amosa Komenského v Žiline  

●  členka rady školy  EMŠ v Žiline 

 

 

Mimozborová činnosť zborových farárov v roku 2017 

P.Č. Dátum Názov podujatia Miesto konania Kto Poznámka 
1. 18-25.1 TMZJK Žilina MaK, OK  

2. 5.3 Inštalácia M. Hrivňák Súľov-Hradná MaK, OK  

3. 8.3 EKUZA Žilina ECAV MaK, OK  

4. 14.3 Správna rada nadácie JAK Žilina OK  

5.  23.3. Seminár na KPM Žilina MaK  

6. 23.3 Školská konferencia ECAV  Poprad OK Viedla seminár 

7. 26.3 Seniorátny konvent Lipovec MaK, OK  

8. 27.3 Prednáška Třanovice MaK, OK  

9. 4.4 Rada školy EMŠ Žilina OK  

10. 9.4 Krížová cesta Žilina MaK Príhovor  

11. 11.4 
Vernisáž výstavy 

prenasledovaní evanjelici 
Banská Bystrica MaK Účasť  

12. 23.4 Slávnosť obnovenia CZ Michalovce OK 
Účasť, pozdrav, 

liturgia 

13. 23.4 Oslobodení Božou milosťou Partizánska Ľupča MaK  

14. 27.4 
Stretnutie s Mesiánskym Židom 

v rámci EKUZA 
Žilina OK, MaK  

15. 1.5 Valné ZED Tále MaK  

16. 22.5 
Všeobecná pastorálna 

konferencia 
Zvolen MaK, OK  

17. 27.5 Dištriktuálny konvent Prešov MaK  

18. 27.5 Prednáška Dolný Kubín OK  

19. 27.5 Staromestské slávnosti Žilina OK Príhovor  

20. 16-17.6 Synoda ECAV Nimnica  MaK  

21. 26.6. Diskusia o reformácií Martin MaK, OK Účasť  

22. 19.7 Porada TKK Žilina MaK  

23. 5.8 Campfest Kráľova Lehota MaK Príhovor  

24. 2.9 
Hrad Lietava – výročie J. 

Thurzo 
Lietava MaK, OK  
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25. 7.9 Prednáška o M. M. Hurbanovi Čadca MaK  

26. 10.9 Seniorátny deň Martin MaK, OK  

27. 14.9 
Teologická konferencia EBF 

UK 
Bratislava MaK  

28. 14.9 
Prednáška pre mládežníckych 

pracovníkov BAS 
Častá MaK  

29. 17.9 
Kázeň 25. výročie posvätenia 

kostola 
Lada MaK, OK  

30. 17.9 
Inštalácia seniora ŠZS M. 

Chalúpku 
Marhaň MaK, OK  

31. 24.9 Inštalácia D. Gdovin Turany MaK, OK  

32. 25.9 Valné ZED Liptovský Mikuláš MaK  

33. 1-8.10 TKK Žilina Ma, OK  

34. 2.10  Diskusia v TV LUX Bratislava OK  

35. 10.10 
Diskusia v nadácii Polis 

o reformácii 
Žilina MaK, OK  

36. 14.10 Spevokoly TUS  Príbovce MaK  

37. 16.10 
Stretnutie s politikmi 

a predstaviteľmi cirkvi  
Žilina MaK  

38. 18-20.10 Teologická konferencia Bardejov MaK  

39. 20-21.10 
Divadlo Krvavý trón a oslavy 

500. výročia reformácie 
Prešov MaK, OK  

40. 24.10 Návšteva u biskupa VD Prešov MaK, OK  

41. 27.10 EKUZA Žilina MaK, OK  

 27.10 Nadácia JAK Žilina OK  

42. 31.10 
Cirkevné oslavy 500. výročia 

reformácie 
Bratislava MaK, OK  

43. 11.11 
Konferencia VMV ECAV 

o misii 
Martin MaK  

44. 11.11 Koncert Spevácky zbor Kysuca Čadca MaK, OK  

45. 12.11 Inštalácia Dušan Vaňko Košeca OK  

46. 16.11 GOD ZONE Žilina MaK  

47. 27.11 DPK VD ECAV Spišská Belá MaK  

48. 1.12 EVS mini konferencia téma Prešov MaK  

49. 8.12 Porada TKK Žilina MaK  

50. 14.12 Pohreb J. Žuffa Kráľovce-Krnišov MaK, OK OK vykonala pohreb 

51. 15.12 Nadácia JAK Žilina OK  

52. 20.12 Koncert Vrútky MaK, OK  

53. 22.12 Služby Božie ESŠ kázne Martin MaK, OK  

54. 24.12 Rodinné športové popoludnie Záriečie MaK, OK  

SOLI DEO GLORIA 

 

 

Mnohých podujatí sa  zúčastňuje 

zborový farár z titulu funkcie 

seniora TUS. Medzi aktivitami  nie 

je zapísaná pravidelná mesačná 

účasť zborových farárovcov na SPK 

TUS ( Košeca, Blatnica, Martin, 

Žilina, Sučany, Lazy pod Makytou, 

Nimnica, Necpaly a Žilina)  

Poznámky: MaK (Marián Kaňuch), 

OK (Olinka Kaňuchová) 
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6b) Zborový časopis - ZAčítaj sa 

Správu o činnosti napísala členka redakčnej rady Zuzka Šimková.  „Zborový časopis „ZAčítaj sa“ je 

určený pre všetky vekové kategórie členov nášho cirkevného zboru v Žiline, Rajci, Čadci a Bytčici, 

návštevníkom cirkevného zboru a iným záujemcom. Jeho cieľom je prinášať informácie o aktivitách 

realizovaných v cirkevnom zbore, priblížiť historické udalosti nášho cirkevného zboru jeho súčasníkom, 

prinášať životné príbehy a skúsenosti kresťanov zo života viery, prostredníctvom úvah a zamyslení 

poukazovať na osobný vzťah a vieru v trojjediného Boha a na Bibliu ako Božie Slovo aktuálne a dôležité 

v každodennom živote. Redakčnú radu tvorí stály tím – Marián Kaňuch, Zuzana Šimková, Ľudmila 

Fraňová (korektúry), Patrik Kollár (grafika obálky), Lukáš Buzek (grafika). Z dôvodov zdravotných 

ťažkostí Ľ. Fraňovej na jazykových korektúrach decembrového vydania spolupracovali Hedviga Tkáčová 

a Katka Lábajová. 

V roku 2017 článkami do časopisu prispeli dobrovoľníci z radu členov nášho cirkevného zboru (Marián 

Kaňuch, Olinka Kaňuchová, Vierka Czelisová, Danka Falckrábová, Lydka Plevová, Adam Rajčan, Jany 

Šimočko, Anna Grandtnerová, Anna Lazoňová, Katarína Záskalická, Majka Vitkovská, Janka 

Kaliariková, Majo Lajda, Romanka Lajdová, Lenka Kopúnová, Milada Golierová, Zuzana Šimková).  

V roku 2017 vyšli dve čísla, ktorých obálky boli vytlačené farebne. 

Náklad vydaní časopisu v roku 2017 bol nasledovný: apríl – 350 ks; december – 600 ks. 

Dlhodobou víziou bolo ustáliť rubriky v každom vydaní časopisu. Čiastočne sa to podarilo, nakoľko 

v každom čísle sú zaradené pravidelné rubriky: úvodník, záznamy z udalostí a podujatí zboru (kde sú 

zohľadnené rôzne vekové kategórie – Evanjelická materská škola, mladí, stretnutia pre ženy, spevokol). 

Pravidelne v každom čísle sú zaradené aj články z histórie čerpajúce zo zápiskov a Pozdravov žilinského 

farára F. F. Ruppeldta. Víziou do budúcnosti aj naďalej ostáva nájsť nových, stálych členov redakčnej 

rady.“ 

 

6c) Zborový archív, knižnica, predajňa kníh a vydávanie kníh 

 

Zborový archív  
V roku 2017 sa nekonali žiadne nové zmeny v oblasti zborového archívu.  

 

Knižnica zboru 
Knihy sú spracované do počítačovej databázy, ktorú spracoval brat Janko Hlas. Mládežnícku knižnicu 

v zborovej sieni si vedú mládežníci. 

 

Predaj literatúry 
Správu napísala sestra Zuzka Šimková: „Predaj kníh je situovaný do priestorov vestibulu nášho kostola. 

Zámerom tejto služby je sprostredkovať členom cirkevného zboru, ale aj jeho návštevníkom, predaj 

kresťanskej literatúry, a zároveň pomôcť zorientovať sa vo veľkom množstve rôznych, nie vždy 

kvalitných kníh. Zároveň je vytvorený vhodný priestor na predaj kníh a CD vydaných inými cirkevnými 

zbormi. V ponuke je možné nájsť rôzne vydania Biblie, evanjelické spevníky, výklady Písma, 

každodenné zamyslenia, svedectvá zo života kresťanov, knihy o manželstve, o výchove detí, beletriu 

s kresťanskou tematikou atď. Ponuka kníh je najmä v predvianočnom období dopĺňaná o nové tituly, pre 

veľký záujem zo strany cirkevníkov. Platba je riešená cez komis (predajcovi je vyplatený len finančný 

obnos za predané kusy) alebo sú knihy alebo CD zakúpené farským úradom a následne, za rovnakú cenu, 

predané záujemcom. Predaj kníh bol v roku 2017, rovnako ako v minulých rokoch, v predvianočnom 

období obohatený o ponukové balíky titulov z vydavateľstiev Porta Libri a Advent Orion. Knihy z týchto 

vydavateľstiev sú zapožičané na komis – podľa počtu predaných kníh je vyplatená suma predajcovi.  

V uplynulom roku predaj literatúry vykonávali: Jelka Zvaríková - predaj kníh na fare a Zuzana Šimková 

– predaj v kostole. 
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Nákup kníh je hradený cirkevným zborom. Po predaji sú peniaze riadne vrátené formou pokladničného 

bloku ako príjem cirkevného zboru. 

Plánom do budúcnosti ostáva: 

1. nájsť dobrovoľníka, ktorý by sa predaju kníh venoval pravidelne 

2. predaj kníh umožniť v konkrétnych dátumoch roka (zaviesť „otváracie hodiny“, napr. každú prvú 

nedeľu v mesiaci apod.) 

3. odvod financií za predanú literatúru zaviesť pravidelne 3x do roka.“ 

 

 

 

Vydávanie kníh v cirkevnom zbore 
V cirkevnom zbore máme zámer vydať knihu o histórii evanjelikov v Žiline. V roku 2017 sme na prácach 

žiaľ  nepokročili. Na vydaní knihy sa podieľajú: Miloš Kovačka, Stanislav Lajda, Katarína Záskalická, 

Miloš Blaho, zástupca zboru Žilincov – Miroslav Pfliegel, Miloš Dudáš a Marián Kaňuch. V roku 2017 

zomrel brat farár Miloslav Blaho a na začiatku roku 2018 Miroslav Pfliegel. 

6d) Počet členov zboru 

Pre lepší prehľad o členstve v cirkevnom zbore pripájam nasledovné údaje: 

● Podľa sčítania v roku 2011 cirkevný zbor eviduje 3512 ľudí (sčítanie 2001 – 3843 ľudí). 

● K 31.12.2017 cirkevný zbor eviduje 2286 členov. 

● Do zboru sa v roku 2016 prihlásilo 21 ľudí (v roku 2016 – 21 ľudí ). 

● Zo zboru sa odhlásilo 74  ľudí (v roku 2016 – 42 ľudí). 

● Do evanjelickej cirkvi vstúpil 1 človek. 

● Z evanjelickej cirkvi a nášho cirkevného zboru  v roku 2017 vystúpil 1 človek. 

 

Údaje o počte členov zapísaných v kartotéke CZ za posledných 11 rokov:  

1. 2007 –    2458 členov zapísaných v kartotéke  

2. 2008 – ↓ 2432 členov zapísaných v kartotéke (pokles o 26 oproti roku 2007) 

3. 2009 – ↓ 2411 členov zapísaných v kartotéke (pokles o 21 oproti roku 2008) 

4. 2010 – ↓ 2387 členov zapísaných v kartotéke (pokles o 24 oproti roku 2009) 

5. 2011 – ↓ 2379 členov zapísaných v kartotéke (pokles o 8 oproti roku 2010) 

6. 2012 – ↑ 2384 členov zapísaných v kartotéke (nárast o 5 oproti roku 2011) 

7. 2013 – ↑ 2393 členov zapísaných v kartotéke (nárast o 9 oproti roku 2012) 

8. 2014 – ↑ 2404 členov zapísaných v kartotéke (nárast o 11 oproti roku 2013) 

9. 2015 – ↓ 2396 členov zapísaných v kartotéke (pokles o 8 oproti roku 2014) 

10. 2016 – ↓ 2356 členov zapísaných v kartotéke (pokles o 40 oproti roku 2015 - tento počet je po  

pretriedení a prečistení databázy adries členov CZ – inak by bol počet členov 2396) 

11. 2017 –  ↓ 2286 členov zapísaných v kartotéke (pokles o 70 oproti roku 2016 - tento počet je po  

pretriedení a prečistení databázy adries členov CZ – inak by bol počet členov 2356) 

   

Pripomíname, aby tí, ktorí sa prisťahovali na územie nášho cirkevného zboru, majú tu trvalý pobyt a 

zároveň sa neprihlásili do CZ, aby tak urobili. Tiež prosíme, aby každý kto sa presťahoval či presťahuje 

mimo územia nášho CZ a má na novom mieste trvalý pobyt, aby sa odhlásil z nášho CZ a prihlásil do 

nového CZ. 
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6e) Zborová diakonia 

Diakonickú prácu konáme cez: 

● službu mnohých dobrovoľníkov pod vedením sestry presbyterky Idy Thielovej. 

● n.o. Bethezda na základe rozhodnutí zborových orgánov je v likvidácií. Jej riaditeľom je brat Michal 

Gondžár. 

 

6f) Personálna oblasť 

Duchovní pastieri 
V cirkevnom zbore k 31.12.2017 pôsobia: 

● dvaja zboroví farári: Marián a Oľga  Kaňuchovci. Zborovému farárovi v roku 2018 uplynie 10 ročné 

volebné obdobie. V roku 2018 cirkevný zbor  čakajú voľby duchovného pastiera.  

● zborový kaplán -  námestný farár na mieste zborového kaplána Jozef Havrila, 

● všetky tri systematizované miesta v cirkevnom zbore sú obsadené duchovnými pastiermi. 

 

 

Zamestnanci, spolupracovníci cirkevného zboru 
K 31.12.2017 má cirkevný zbor 7 zamestnancov: 

1. Administratívna pracovníčka farského úradu Jela Zvaríková 

2. Pracovník pre dorast a mládež Marián Lajda  

3. V Evanjelickej materskej škole sú zamestnané: Katarína Kutlíková, Mária Vitkovská, Iveta 

Dobrovičová, Michaela Blahová, Alena Sonderlichová (do 15.10.2017), Radka Neomániová (od 

15.10.2017) 

4. Dobrovoľným spolupracovníkom farského úradu je Ján Hlas, ktorý pomáha s digitalizáciou matrík, 

 aktualizáciou údajov webovej stránky cirkevného zboru a pomocnými kancelárskymi prácami.  
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Štúdium na cirkevných školách 
Počas roku 2017 sme mali na evanjelických školách na Slovensku či v zahraničí viacerých mladých 

členov cirkevného zboru. 

● Michaela Honsová – v školskom roku 2017/2018 doktorandské štúdium na EBF UK 

● Matej Trepáč - v školskom roku 2017/2018 študuje 4. rok na  EBF UK, odbor evanjelická teológia 

● Anna Filová – v školskom roku 2017/2018 študuje 1. rok na EBF UK 

● Na Spojenej evanjelickej škole v Martine študujú viacerí mladí členovia nášho CZ, a tiež jedna sestra 

pôsobí v pedagogickom zbore. 

 

6g) Organizácie pri cirkevnom zbore 

Pri  cirkevnom zbore pôsobia: 

● Diakonická n.o. BETHEZDA. V súčasnosti je v likvidácií.  

● Na adrese farského úradu sídli nadácia JÁNA AMOSA KOMENSKÉHO.  

6h) Filiálka Rajec 

Správu o živote napísala sestra presbyterka a kurátorka Milada Golierová: V roku 2017 sme v filiálnom 

zbore pokračovali v aktivitách, schádzali sme sa na bohoslužby, biblické vyučovanie, brigády i spoločné 

akcie. Zbor poväčšine zaopatroval a o jeho potreby sa staral emeritný senior na mieste kaplána Mgr. Jozef 

Havrila st., poslúžiť na Služby Božie prichádzali aj zboroví farári matkocirkevného zboru zo Žiliny Mgr. 

Marián Kaňuch a Mgr. Olinka Kaňuchová, tiež  teológ Matej Trepáč,  doktorantka Mgr. Michaela 

Honsová ,  čítané SB viedla aj  kurátorka Milada Golierová, ktorá tiež kantorovala, vypomáhala jej aj 

MUDr. Zuzana Lisá a jej dve malé dcéry. 

Prehľad SB  – počty a účasť: 

SB nedeľa 1sv.vian. 2.sv vian. 1.sv.veľk. 2.sv.veľk. SBsviatok SBvečer Štedr.večROK
počet priemer účasť účasť účasť účasť počet priemer počet priemer účasť

50 27 31 35 37 28 10 26 7 11 57 2017

49 26 42 24 30 22 9 26 9 17 54 2016

50 29 44 21 36 20 7 32 7 21 63 2015

48 30 33 25 49 28 6 31 13 18 70 2014

50 30 39 35 47 17 7 27 8 26 71 2013

 

Na SB a na Štedrý večer vystupovali s piesňami, básňami a hovoreným slovom deti a mládež, nacvičovali 

s nimi a pomáhali im Mgr. Havrila a manželia Lisí, Janka Havrilová.   

Večera Pánova bola prisluhovaná 3x - 88 ľudí/ priemer 29. 

Vyučovanie náboženstva v škole zabezpečoval Mgr. Havrila, hodiny navštevovali 3 deti. 

Na konfirmačnú prípravu chodí Lucka Rosincová. 

Biblické hodiny sme mali v zimných mesiacoch celkovo 7x s účasťou 7 ľudí v priemere, 2x sme mali 

adventné večierne s priemernou účasťou 7 ľudí, pôstne modlitebné chvíle sme mali 7x s priemernou 

účasťou 7 ľudí. 

V nedeľu 29.10. sme v záhrade modlitebne  zasadili strom reformácie.   

Ďalšie akcie v roku 2017: - posedenie pri kapustnici s prezentáciou Mgr. Kaňucha o USA – 22 ľudí, 

modlitby za jednotu kresťanov –účasť v katolíckom kostole – 6 ľudí, inštalácia Mgr. Hrivňáka v Súľove, 

podujatia k Roku reformácie – Žilina, Martin – 21 ľudí, zborový deň – 30 ľudí, návšteva z CT Súľov – 40 

ľudí, adventné posedenie - 6 ľudí. 
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Brigády a práce: 3x veľké upratovanie 

modlitebne a bytu, 3x upratovanie 

obradného domu na cintoríne, príprava 

pohostenia pre CZ Súľov, pokračovanie 

v prácach – obnova chodníkov, napojenie 

odtokov na kanalizáciu a do trativodov, 

revitalizácia záhrady – cca 600 brigádn. 

hod. v 35 brigádach, bežná údržba a kúrenie 

v modlitebni – rodina Mikolková, bežné 

upratovanie modlitebne a zborových 

priestorov. 

Nepeňažné milodary – práce v rozsahu cca 

700 hod., občerstvenie pre brigádnikov, 

zapožičanie strojov a náradia, odborné 

práce, vybavenie kuchyne, bytu  – celková hodnota cca 4000 €. 

VEĽKÁ VĎAKA VŠETKÝM, ktorí akokoľvek pomohli. 

Plány na rok 2018:     s pomocou Božou dokončiť vonkajšie práce vo dvore -  omietky, trávniky, výmena 

rín a odvapových rúr, posedenie pri kapustnici – predpôstna nedeľa, práce na obradnom dome – strecha,  

vnútorná vlhkosť stien – odstránenie vlhkej omietky, presušenie stien – jar-leto, odborné posúdenie 

ďalšieho postupu – návrh.  

                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

6i) Diaspory Čadca a Bytčica 

V kňazskej správe každý rok prinášame aj  pohľad do života našich diaspór: 

Čadca 
Za Čadcu nám správu napísala sestra presbyterka Miroslava Mináriková: „V roku 2017 sme sa stretávali 

na Službách Božích  v zasadačke NsP  pri nemocnici v Čadci. Stretávali sme sa 2x v mesiaci a počas škol. 

prázdnin  každú 1. nedeľu v mesiaci. Priemerná účasť na Službách Božích bola 22 veriacich. Stretli sme 

sa 19x. Okrem toho sme boli účastní aj na inštalácii br. farára Hrivňáka v Súľove v počte 7, a tiež sme sa 

zúčastnili aj na Reformačnom dni v Žiline. Večera Pánova v našej fílii bola prisluhovaná 2x: Veľká noc a 

Vianoce. V priebehu roka sme sa stretli  aj s občanmi mesta, ktorí sa  zaujímali a vyznali, že patria  medzi 

evanjelikov, ale zatiaľ sa neprejavili na SB. Pokiaľ vieme, že patria  k evanjelikom, tak sa snažíme  o 

pozvanie na SB. Vízia na rok 2018 je, aby pri výbere  presbytera  pre ďalšie obdobie bol navrhnutý 

mladší  člen z nášho spoločenstva.  Môj návrh by bol: Marian Lehocký alebo Gabika Svrčková.“ 
                                                       

Rok Priemerná účasť na SB 

2017 22 

2016 23 

 

Bytčica 
Za Bytčicu správu napísala sestra Vlasta Jakubišinová: „Ďakujeme  Pánu Bohu, že sme sa mohli  

slobodne, aj  keď v malom počte, stretávať pri  Slove  Božom aj  v roku  2017. Na službách  Božích 

v modlitebni v Bytčici sme sa zišli 9- krát  a prišlo  priemerne 12 ľudí. Priestor nám  slúži aj na 

modlitebné stretnutia, pri úmrtí našich bratov a sestier. Počas pohrebnej rozlúčky v našej prímestskej časti 

slúžime aj spevom. Členovia  zboru   žijúci  v Bytčici  patria  k  skoršie  narodeným a pre niektorých,  

Rok Priemerná účasť na SB 

2017 26 

2016 27 
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kvôli zdravotným  problémom, sú služby Božie v mieste  bydliska  jediným kontaktom so zborom. 

Slovom Božím a sviatosťou Večere  Pánovej v čase  Adventu a v pôstnom období nám  slúžila zborová 

farárka Olinka  Kaňuchová a brat farár Jozef Havrila.                                                                                                                                                                                 

Kantorskú službu vykonávali :  Matej Štrbka, Ľudmila Fraňová, Denis  Dinga a Mirka  Maková.  

Za službu, ktorú  konáte pre naše spoločenstvo v Bytčici, vám všetkým zo srdca  ďakujeme.“ 

Rok Priemerná účasť na SB 

2017 12 

2016 14 

 

6j) Ekumenické vzťahy 

Aj v roku 2017 pokračovali požehnané ekumenické vzťahy v Žiline a s radosťou môžeme povedať, že aj 

v Rajci.  Ekumenické vzťahy v Žiline sú tvorené zástupcami kresťanských cirkví, mesta, zboru Žilincov 

a židovskej náboženskej obce. 

 

EKUZA (Ekuména Žilina):  

● Rímskokatolícka cirkev 

● Gréckokatolícka cirkev 

● Cirkev bratská 

● Cirkev Adventistov siedmeho dňa 

● Kresťanský zbor 

● Pravoslávna cirkev 

● Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku  

● Židovská náboženská obec 

● Našich podujatí sa  pravidelne zúčastňuje aj zástupca mesta Žilina a zboru Žilincov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci EKUZY Žilina (ekumenického združenia cirkví v Žiline) sa v roku 2017 uskutočnili: 

● Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov – 18.–25.1.2017 

● Svetový deň modlitieb – 12.3.2017 
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● Ekumenické modlitby za mesto Žilina (počas Staromestských slávností) – 27.5.2017. Tento rok bolo 

vedenie modlitieb v réžii nášho cirkevného zboru. Podujatie moderoval brata Marián Lajda a hrala 

naša mládežnícka hudobná skupina. 

● Smútočná tryzna (Židovský cintorín) – 25.6.2017 

● Týždeň kresťanskej kultúry spojený s verejným čítaním Biblie (4.10.) – 30.9.–6.10.2017 

 

 

7. Hospodársky život zboru 

7a) Správa o hospodárení v ECAV CZ Žilina za 

rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 

  
Hospodárenie za rok 2017 vyhodnotil a návrh rozpočtu na rok 

2018 prerokoval  hospodársky výbor na svojom zasadnutí dňa 

06.2.2018. 

  

         Príjmy a výdavky roku 2017: 

  

A)     PRÍJMY: 210 247,- €.      

  

         Z toho:         

  

         Cirkevný príspevok          14 303,- € 

         Ofery                                   19 576,- €    

         Milodary                             88 862,- €    

Ostatné príjmy                     1 884,- € 

Dotácia na EMŠ               76 476,- € 

Príjmy EMŠ                      9 146,- €                 

          

Milodary narástli oproti roku 2016 o cca 157% - čo bolo 

spôsobené najmä mimoriadnymi milodarmi na pokrytie stavebných a záhradných úprav okolia chrámu.   

 

Ofery oproti predchádzajúcemu roku narástli o 3% a výber cirkevného príspevku však poklesol takmer 

o 15%.  

Pri cirkevnom príspevku konštatujeme, že v roku 2017 si ho zaplatilo 1225 členov CZ, čo je pokles o 59 

členov (takmer o 5%)  oproti predchádzajúcemu roku. Počet platiacich  predstavuje necelých 54 % 

z počtu evidovaných členov zboru. Z celkového počtu evanjelikov žijúcich na území CZ podľa sčítania 

obyvateľstva v r.2011 je to len cca 35 %.  

  

Okrem milodarov sme s vďakou prijali aj podporu od Pánu Bohu známych jednotlivcov i firiem vo forme 

vecných darov a služieb. Najväčšie vecné dary boli – hudobná a svetelná aparatúra pre mládež (v cene 

2053,-€), nové vstupné brány do areálu kostola (1500,- €), šatník (800,- €) , nové plastové okno (624,-€)  

vo farskom byte,  inštalácia prietokovej batérie pri soc. zariadení v kostole (270,-€), ale i rôzne búracie, 

výkopové, montážne, pomocné i záhradné práce pri rekonštrukcii areálu. Ďalej občerstvenie na zb. 

akciách, doprava,  odvoz trávy a lístia atď.   
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Za všetky finančné i vecné dary, ako aj za množstvo odpracovaných brigádnických hodín pre cirkevný 

zbor  srdečne všetkým ďakujeme.  

  

B)    VÝDAVKY: 216 376,- €. 

          Z toho:                                                                                

          Osobné náklady (mzdy, odvody, SF)                               14 090,- €                

Spotreba energií (plyn, el.en., vodné stočné)                            12 204,- € 

         Opravy a investície                                                     87 075,- € 

Cestovné                                                                                  2 144,- €  

         Ostatné služby, réžia (tel., poisť., čas., knihy, odpad, dane...)         12 388,- €              

Príspevky na vyššie COJ (VD, TUS)                                                     2 323,- € 

         Príspevky a pôžičky iným COJ                                                     1 414 ,- € 

         Podpora vnútromis. podujatí, táborov         7 898,- € 

Náklady EMŠ                                                                           76 840,- €  

 

  
  
Najvýznamnejšia oprava  v roku 2017 bola rekonštrukcia hlavného schodišťa do kostola a montáž nových 

travertínových stupňov pod vežu, vybudovanie nových chodníkov okolo kostola a prístupu na faru, 

vybudovanie nového rozšíreného priestoru pred vstupom do chrámu s doplnením príslušenstva, stavebné, 

montážne, terénne a záhradnícke úpravy zborového areálu, výsadba nových stromov a kríkov podľa 

odsúhlaseného projektu. Ďalšou významnou akciou bola oprava a vybudovanie počítačovej siete na fare 

a pokrytie areálu wifi signálom. Ďalej omaľovanie bočných stien v kostole, miestností na fare v podkroví 

ako aj mnoho menších opráv, úprav a inštalácií el. a vodovodných rozvodov a v neposlednom 

nevyhnutný servis, údržba areálu a odvoz trávy a listov.   

Z programových výdavkov misijných podujatí najväčšou položkou bola podpora detských a 

mládežníckych táborov.  

Ostatné výdavky sú fixné  alebo úzko spojené s duchovným a hospodárskym životom CZ.  

   

Výsledok hospodárenia v roku 2017  predstavuje čiastku – 6 129,- € , namiesto naplánovaného schodku 

21 392,- €. 

 

Návrh rozpočtu ako aj plán opráv a investícií je uvedený v predloženej výročnej správe. Rozpočet na rok 

2018 predpokladá príjmy vo výške 167 500, -, výdavky vo výške  178 500,- €. Rozdiel príjmov 

a výdavkov naplánovaný vo výške 11 000,- € bude vykrytý zo zostatku fin. prostriedkov z roku 2017.  

 

Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2017 predstavoval čiastku 16 263,08  a bol uložený na 

bankových účtoch (16 052,71 €) a v pokladničných hotovostiach  (210,37 €).  

Nakoniec hospodársky výbor konštatuje, že hospodárenie v roku 2017 bolo v zmysle konventom 

schváleného rozpočtu.  
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  Rok 2017 Rozpočet 2018 

PRÍJMY Rozpočet Skutočnosť 
Rajec 

skut. 
Príjem 

Príjmy z majetku 0 0 0 0 

Cirkevné príspevky 16 500 14 303 882 14 500 

Milodary 35 000 88 862 3 006 38 500 

Ofery 18 500 19 576 2 021 20 000 

Dotácie 73 500 76 476 0 87 000 

Z iných COJ 0 0 0 0 

Ostatné príjmy 10 500 11 030 134 7 500 

SPOLU 154 000 210 247 6 043 167 500 

     

VÝDAVKY Rozpočet Skutočnosť 
Rajec 

skut. 
Výdaj 

Opravy a investície 34 182 87 075 625 27 500 

Cestovné 2 400 2 166 29 2 400 

Osobné náklady 75 160 75 981 0 86 800 

Ost. služby, réžia (tel., poisť., 

časopisy, knihy, dane,..) 
25 130 24 558 800 27 570 

Spotreba energií (plyn, el. en., 

vodné, stočné) 
20 120 14 961 1 864 19 570 

Príspevky na vyššie COJ (VD, 

TUS) 
2 500 2 323 76 2 500 

Príspevky iným COJ 1 000 1 414 0 1 500 

Ost. progr. výdavky na 

vnútromisijné podujatia CZ 
14 900 7 898 738 10 660 

Splátka pôžičky 0 0 0 0 

SPOLU 175 392 216 376 4 132 178 500 

      

Výsledok hospodárenia predpoklad skutočnosť Rajec predpoklad 

Príjmy - výdaje   -21 392 -6 129 +1 911 -11 000 

 

7b) Investície a opravy v roku 2017 

Očakávané najväčšie opravy a investície: 

● Úpravy priestorov v areáli kostola v zmysle projektovej dokumentácie 

● Oprava strechy na fare                                                                                                                                                    

● Výmena okna – fara                                                                                                                                        

● Vstavaná  skriňa – fara          

● Obnova zariadenia a nutné opravy vo farskom úrade                                                                                                                                 
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7c) Správa revíznej komisie - Zuzana Ševčíková 

o ukončení revízie účtov a kontroly hospodárenia v Evanjelickom a.v. cirkevnom zbore Žilina 
Na revízii účtov a kontrole hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2017 sa zúčastnila revízna 

komisia v zložení: Danka Borošová, Katarína Brtáňová, Ľudmila Rajčanová, Anna Tvrdá a Zuzana 

Ševčíková 

Revízia hospodárenia s finančnými prostriedkami sa robila priebežne počas roka 2017 a ukončená bola 

6.2.2018. Predmetom kontroly boli: 

- peňažný denník za rok 2017 a s ním súvisiace príjmové a výdavkové doklady, dodávateľské 

faktúry, 

- výpisy z bežného účtu, príkazy k úhrade faktúr, 

- evidencia príjmov z ofier, cirkevnej dane a milodarov. 

Kontrolou bolo zistené, že peňažný denník je vedený správne a prehľadne, neboli zistené nedostatky.  

Pokladňa k 31.12.2017 nebola fyzicky skontrolovaná. 

Inventarizácia majetku bola vykonaná v priebehu roka 2017.  

Doporučujeme: zabezpečiť vyúčtovanie táborov do 1 mesiaca od ich konania. 

 

 

8. Bilancia plánov z roku 2017 a plány na rok 2018 
ROK 2017 
Sme vďační Pánu Bohu za mnohé požehnania, ktoré sme zažili v roku 2017 na území nášho cirkevného 

zboru. Pripomeňme si ich: 

● Vízia CZ  - v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou, 
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● Poslanie CZ - Poslaním cirkevného zboru je šíriť evanjelium Ježiša Krista s láskou k Bohu a ľuďom, 

žiť v milujúcom spoločenstve, rásť vo viere a slúžiť darmi v moci Ducha Svätého na všeobecný 

úžitok. 

Za rok 2017 by som  upriamil pozornosť na viaceré pamätné okamihy v živote cirkevného zboru: 

(1) 500. výročie reformácie - ECAV úroveň (máj 2017) a zborový rozmer (október 2017) 

(2) Sadové úpravy a rekonštrukcia nádvoria 

(3) EVS konferencia v Žiline (máj 2017) 

(4) Spoločné podujatia na pôde cirkevného zboru - zborová kapustnica, zborový deň, Noc modlitieb, 

Zborový Silvester, NTM a mnoho iných podujatí...  

(5) Ekumenické podujatia a ich požehnanie: TMZJK (ZA a 2018 Rajec), SDM, Modlitby za mesto 

(6) EMŠ + príchod Jennifer Edwards z USA  do cirkevného zboru 

(7) Koncerty: Máj, Hope Gospels Singers, benefičný koncert A. Kučerová, organový koncert Janko 

Siroma a hostia 

(8) Zborový výlet: Mohyla M.R. Štefánika atď... 

(9) Požehnaná VMV práca (deti-mládež-25plus) + systematická práca s dorastom, mládežou, prvý ples 

mládeže 

(10) Požehnaná atmosféra v živote cirkevného zboru. 

 

Podujatia, slávnostné príležitosti konané v zbore, na území cirkevného zboru a súvisiace s cirkevným 

zborom v roku 2017 

P. č. Dátum Názov podujatia Miesto Poznámka 
1. 6.1.2017  Zborová kapustnica Zborová sieň  

2. 18.-25.1.2017 TMZJK   
3. 28.1.2017 Konferencia pre mužov Třinec  
4. 12.2.2017 Konvent Kostol   
5. 13.-19.2.2017 NTM   

6. 5.3.2017 Inštalácia Mareka Hrivňáka Súľov - Hradná  

7. 12.3.2017 Misijný výjazd Košeca, Nová Dubnica  

8. 12.3.2017 SDM Kostol   

9. 18.3.2017 Sociálna práca mládeže   
10. 23.3.2017 Prednáška pre seniorov Zborová sieň  
11. 26.3.2017 Organový koncert Kostol   

12. 31.3.2017 Seniorátne kolo biblickej olymp. Martin  

13. 9.4.2017 Ekum. krížová cesta Budatín  

14. 23.4.2017 Spevácky zmiešaný zbor Máj Kostol   

15. 26.4.2017 Prednáška o reformácii Zborová sieň  
16. 28.-30.4.2017 Jarná konfi víkendovka Veľký Slavkov  
17. 1.5.2017 Výlet na Lietavský hrad    
18. 5.-7.5.2017 Konferencia EVS Kostol   

19. 13.5.2017 Zborový cyklovýlet  Budatín - Starhrad  

20. 21.5.2017 Oslobodení Božou milosťou Kostol, zborová sieň  

21. 27.5.2017 Ekumenické modlitby za mesto Mariánske námestie  
22. 28.5.2017 Skúška konfirmandov Kostol   
23. 2.-3.6.2017 Noc modlitieb Zborová sieň  
24. 4.6.2017 Slávnosť konfirmácie Kostol   

25. 11.6.2017 Zborový deň Slnečné skaly  

26. 25.6.2017 Smútočná tryzna Židovský cintorín  

27. 9.7.2017              Dištriktuálny deň Prešov   
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28. 9.-15.7.2017 Detský letný tábor Jasenská dolina  
29. 16.-22.7.2017 KECY Ostrý Grúň  
30. 20.-23.7.2017 Misijné dni VD Stará Ľubovňa  

31. 10.-13.8.2017 KRT Jasenská dolina  

32. 15.-20.8.2017 Dorastovo-mládežnícky tábor Pružina   

33. 10.9.2017 Seniorátny deň TUS   

34. 
23.9.2017 Zborový zájazd Brezová pod Bradlom, 

Hlboké, Branč 
 

35. 30.9-6.10.2017 Týždeň kresťanskej kultúry   

36. 1.10.2017 Koncert Hope Gospel Singers Kostol   
37. 2.10.2017 (Ne)známe osobnosti Žiliny Starý cintorín, kostol   
38. 6.-8..10.2017 Konfi víkendovka Párnica  
39. 10.10.2017 Diskusia o 500. výr. reformácie Nadácia Polis  

40. 15.10.2017 Benefičný koncert A. Kučerovej Kostol   

41. 21.10.2017 Zborová brigáda   

42. 29.10.2017 
Pripomienka 500. výr. reformácie a sadenie 

stromov reformácie, divadlo Martin Luther  
Kostol, modlitebňa Rajec  

43. 1.11.2017 
Duchovné zastavenia pri hroboch významných 

ev. osobností žijúcich a pôsobiacich v Žiline 
Starý cintorín  

44. 22.11.2017 
Prednáška MUDr. Pospíšilovej „Seniori 

a správna životospráva“  
Zborová sieň  

45. 3.12.2017 Adventný koncert Janka Siromu Kostol  

46. 3.12.2017 Detská večernica Zborová sieň  

47. 8.12.2017 Večernica dorastu a mládeže Zborová sieň  

48. 12.12.2017 Večernica VŠ Zborová sieň  

49. 13.12.2017 Večernica pre starších Zborová sieň  
50. 18.12.2017 SPK Zborová sieň  
51. 27.-31.12.2017 Zimný mládežnícky tábor Pružina   
52. 31.12.2017 Zborový Silvester Zborová sieň  

Pravidelne sa opakujúce podujatia v roku 2017: detské besiedky, dorast, mládež, raňajky pre mužov, večer 

pre ženy,  biblická hodina, spevokoly... 

SOLI DEO GLORIA 

 

Významné výročia a jubileá v roku 2017: 

500. výročie reformácie - 31.10.2017 - sadenie pamätných stromov reformácie v  Žiline a Rajci  
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ROK 2018 – plány a vízie okrem každoročne opakujúcich sa aktivít a podujatí: 

1. Voľby  členov  predsedníctva CZ a to zborový farár 2018-2028, zborový dozorca, zástupca 

zborového dozorcu a členov presbyterstva CZ na obdobie 2018-2024 

2. Pokračovanie širokej práce v cirkevnom zbore: deti, EMŠ, vyučovanie náboženstva, dorast, 

mládež, stredné generácie, muži, ženy, seniori, diakonická práca,... 

3. Základná oprava zatekajúcej strechy na fare 

4. Koncerty: M. Paľa, husle (Veľkopiatočný sólo večerný koncert), Veľkonočná nedeľa, spevácky 

zbor Kysuca, Čadca. Máj 2018 koncert Concordia Sant Paul spevokol 

5. Pracovník s deťmi resp. katechéta: je potrebné prediskutovať, besiedky sú iba v Žiline, inde nie 

6. Preskúmanie možnosti zriadenia evanjelickej ZŠ s MŠ 

 

Výzvy, ktoré sú pred nami: 

1. Dlhodobé stagnovanie prác na vydaní knihy o histórií cirkevného zboru Žilina 

2. Stagnovanie misijnej práce Kysuce 

3. Pokračovať v hľadaní misijného (partnerského) zboru, ktorý by sme mohli podporovať 

4. Nejaká forma „denného stacionára“ 

5. Občerstvenie po službách Božích je nepravidelné a málo rodín sa zapája do prípravy 

6. Budúcnosť: pastorálny vs. misijný mód cirkevného zboru – 2x služby Božie (klasické a „moderné“) 

 

Navrhované podujatia a zborové aktivity na rok 2018 (do augusta) – doplnené zo zasadnutí VMV 

výboru  
● Trojkráľová kapustnica (6.1.2018) 

● Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov (18.-25.1.2018) 

● Konferencia pre mužov – Třinec (20.1.2018) 
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● Prezentácia o gobelínoch (28.1.2018) 

● Mládežnícky ples (2.2.2018) 

● Národný Týždeň Manželstva – (12.-18.2.2018) 

● Svetový deň modlitieb žien (4.3.2018) 

● Seniorátne kolo biblickej olympiády (16.3.2018) 

● Prednáška – Reformácia po praslici (18.3.2018) 

● Husľový koncert (30.3.2018) 

● Večer chválospevov a modlitieb (31.3.2018) 

● Prednáška pre seniorov (4.4.2018) 

● Konferencia KPM (19.-22.4.2018) 

● Konfirmačná víkendovka (4.-6.5.2018) 

● Konferencia EVS (4.-6.5.2018) 

● Cyklistický výlet (8.5.2018) 

● Noc modlitieb (18.-19.5.2018) 

● Spevokol SPLHS (25.-27.5.2018) 

● Skúška konfirmandov (27.5.2018) 

● Konfirmácia (3.6.2018) 

● Zborový deň (10.6.2018) 

● United v kostole, večer chválospevov a modlitieb (29.6.2018) 

● SEMFEST (5.-8.7.2018) 

● Detský letný tábor (9.-15.7.2018) 

● KECY (15.-21.7.2018) 

● Misijné dni VD (19.-22.7.2018) 

● Goodbye party po KECY (22.7.2018) 

● CAMPFEST (2.-5.8.2018) 

● KRT (9.-12.8.2018) 

● Dorastovo-mládežnícky tábor (21.-26.8.2018) 

● Víkendovka tímov (28.-30.8.2018) 

 

 
Ekumenické podujatia, ktoré sa budú diať v roku 2018: 
● Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov (18.-25.1.2018) 

● Svetový deň modlitieb – 4.3.2018 o 18:00 hod. v ev. kostole v Žiline 

● Ekumenické modlitby za mesto (máj 2018) 

● Smútočná Tryzna (júl) 

● Verejné čítanie Biblie a Týždeň kresťanskej kultúry (október 2018) 

 

Pravidelne sa opakujúce podujatia:  
●  Detské besiedky 

●  Dorast 

●  Mládež (stredoškolská a vysokoškolská) 

●  MaMi klub 

●  Raňajky pre mužov 

●  Večer pre ženy 

●  25+ - nové podujatie pre strednú generáciu 

●  Biblické hodiny - Žilina, Rajec a Čadca (1x mesačne) 

●  Spevokoly 

 

Kiež je nám aj v roku 2018 Pán Boh milostivý pri organizovaní všetkých týchto podujatí. 

 



Výročná kňazská správa za rok 2017 ECAV Žilina            Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 25.2.2018 zborovým farárom a seniorom TUS 

Mariánom Kaňuchom  

67 

v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou 

Záverečná štatistika 

 

Štatistické údaje za rok  2017 

Rok 
Počet členov Krsty Konfirmácia Sobáše Požehnanie 

spolu 

schem. kartotéka 
Sčítani

e 
deti dospelí spolu deti dospelí spolu evanj. krížne evanj. krížne 

2017 2458 2286 3512 26 2 28 9 2 11 1 5 0 0 6 

2016 2458 2356 3512 33 0 33 12 2 14 3 2 0 0 5 

  

Rok 
Pohreby Do/Zo zboru Do/Z cirkvi 

Presbyterstvo 

počet 

muži ženy deti spolu prihl. odhl. prist. výst. členov zasad. 

2017 16 29 0 45 21 74 1 1 15 3 

2016 23 30 0 53 21 42 2 1 15 4 

 

Bohoslužobný život v roku 2017 

Rok 

Večera Pánova Hlavné SB Nešporné SB Večerné SB Stredtýžd.ran.SB 

chrám nemocnica-ústavy doma celkom počet priemerná počet priemerná počet priemerná počet priemerná 

muži ženy muži ženy muži ženy spolu za rok účasť za rok účasť za rok účasť za rok účasť 

2017 996 2002 10 98 2 6 3114 151 243 0 0 46 42 0 0 

2016 1013 2048 2 63 2 11 3139 158 239 0 0 54 52 0 0 

 

Rok 

Stredtýžd.več.SB Advent. večierne Pôstne večierne Mládežnícke SB O5m5 

počet Priemerná počet priemerná počet priemerná počet priemerná počet priemerná 

za rok účasť za rok účasť za rok účasť za rok účasť za rok účasť 

2017 0 0 4 20 9 26 0 0 0 0 

2016 0 0 5 24 5 21 0 0 0 0 

 

 

Biblické hodiny v roku 2017 

Rok 

Deti - DB Dorast Mládež - SEM Dospelí  Ženy - SEŽ Rodiny – RoS (25+) 

počet priemerná počet priemerná počet priemerná počet priemerná  počet priemerná počet priemerná počet 

za rok účasť za rok účasť za rok účasť za rok účasť  za rok účasť za 

rok 

účasť sk.-buniek 

2017 69 19 29 27 70 46 37 27 
 

15 25 20 17  

2016 69 10 32 26 72 45 35 28 
 

12 25 5 23  

 

Rok 
Mod.spol - MoS 

Modlitebné 

týždne 

Stredné 

generácie 
Spevokol Hud.skupiny Muži Ma-Mi klub 

počet priemerná počet priemerná počet priemerná počet počet počet 

za rok 

priemerná 

účasť 

počet 

stretnutí 

priemerná 

účasť 

 za rok účasť za rok účasť za rok účasť skupín členov skupín členov   

2017 124 4 (17) 8 50 0 0 1 40 1 11 11 9 19 22 

2016 130 5 (18) 8 48 0 0 2 35 1 11 16 10 20 20 
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Záver kňazskej správy 

V roku 2017 bolo heslom cirkevného zboru slovo obnova. Bol to významný rok obnovy  pre nás 

všetkých. Bol to rok, kedy sme si pripomenuli aj v našom cirkevnom zbore 500. výročie reformácie, 

mohutnej udalosti našich dejín. Obnova nás sprevádzala vo všetkých oblastiach. Od hospodárskej, kde 

sme obnovili nádvorie okolia žilinského kostola, až po tiché zákutia našich ľudských životov, kde 

prebiehala duchovná reformácia našich sŕdc.  

Jeden z krásnych darov reformácie je všeobecné kňazstvo pokrstených veriacich. Dary členov cirkevného 

zboru používané v službe Pánovi prinášali aj v roku 2017 množstvo nevšedného požehnania. Sme vďační 

za spoločnú službu počas 10 rokov  bratovi dozorcovi Jankovi Beňuchovi, zástupcovi zborového dozorcu 

Jankovi Šimkovi a všetkým presbyterom v ich funkčnom období 2012-2018. Ďakujeme za spoluprácu 

kurátorom Rasťovi Czelisovi, Miladke Golierovej a Jankovi Slížikovi. Našej spoľahlivej  pracovníčke 

kancelárie farského úradu Jelke Zvaríkovej. Sme vďační za pomoc námestnému farárovi na mieste 

seniorátneho kaplána, bývalému seniorovi TUS Jozefovi Havrilovi s rodinou. Tiež pracovníkovi 

s mládežou a dorastom Mariánovi Lajdovi a všetkým lídrom v prostredí dorastu a mládeže. Sme vďační 

za spoluprácu so sestrou účtovníčkou Vierkou Herkovou. Ďakujeme za množstvo výbornej práce 

ohľadom miezd Olinke Žuchovej. Ďakujeme tiež ochotnej sestre Vlastičke Jakubišinovej za jej obetavú 

službu. Výborná je aj spolupráca s celým kolektívom Evanjelickej materskej školy a ich riaditeľkou 

Katkou Kutlíkovou. Ďakujeme tiež našim  organistom a všetkým vám drahí konventuáli za pomoc a 

modlitby. Prosíme tiež o odpustenie, ak sme niekomu v roku 2017 nejakým spôsobom ublížili. Nech je 

nám všetkým Pán Boh milostivý aj v roku 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na kňazskej správe o živote cirkevného zboru za rok 2017 spolupracovali: Marián Kaňuch (zborový farár 

a senior TUS), Oľga Kaňuchová (zborová farárka), Jelka Zvaríková (administratívna pracovníčka na FÚ), 

bratia a sestry z cirkevného zboru, ktorí prispeli správami za jednotlivé sekcie cirkevného zboru. 

           
Kňazská správa je dostupná na webovej stránke cirkevného zboru1 a k nahliadnutiu  na farskom úrade2. 

                                                           
1 http://www.ecavza.sk/dokumenty  
2 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina 

http://www.ecavza.sk/dokumenty
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SOLI DEO GLORIA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


