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5. nedeľa po Zjavení,  10. 2. 2019     

Výročný zborový konvent 

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Žilina 

 

 

  Kázeň slova Božieho 
 

 

Suspírium: „Jedno som prosil od Hospodina, to žiadať budem: môcť bývať v dome Hospodinovom po 

všetky dni svojho života, vidieť láskavosť Hospodinovu a kochať sa v Jeho chráme.“ 

 

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

kázňový text je napísaný v Lk 10,42a: “Len jedno je potrebné!” 

 

Milé sestry, milí bratia. 

Počas týždňa mi náš rodinný kávomat nahlásil, že potrebuje odvápniť. Potrebuje prečistiť, aby sa 

predčasne nepoškodil, nezničil. V manuáli je zaznamenaný celý proces prečisťovania. Pozostáva z 22 

krokov. Ale prístroj vás pekne vedie celým procesom. A tak z procesu je hračka. Dôležité je sledovať a 

vnímať pokyny.  Potom môže fungovať ďalej a robiť dni lepšími.  Prečistenie však vyžaduje čas. Asi 

hodinu v jeho prípade. Urýchliť to neprinesie požehnanie. On si ide svojim tempom. Ale hodina práce mu 

umožňuje fungovať dlhodobo. Pravidelne je to potrebné a nutné robiť. Prístroj je inteligentný a vie, kedy 

stačí. Kedy sa musí zastaviť, prečistiť a dať dokopy. 

Prístroj vie, a čo ľudia? Prorok Izaiáš o konaní ľudí hovorí - Iz 1,3: “Vôl pozná svojho gazdu i osol 

jasle svojho pána, Izrael nepozná, môj ľud nechce chápať.” Prorok hovorí, že zvieratá to vedia, ale ľudia, 

Boží ľud sa správa ako nekompletný. Niekedy človek nechce chápať, čo je ozaj dôležité a podstatné. 

Aj človek potrebuje zastať. Každý človek sa potrebuje prečistiť, zastaviť. Obrazne povedané “naostriť 

sekeru”. Odvápniť sa.  “Abraham Lincoln said, “If I had eight hours to chop down a tree, I’d spend six 

hours sharpening my ax.” Vtedy človek urobí viac, keď najprv sedí v tichu, premýšľaní, modlitbe, 

rozjímaní a potom vykročí do života. To nie je luxus. To je normálna vec. 

Potrebuješ byť s Pánom. To je najdôležitejšia vec života. Tam načerpáš. Tam sa posilníš, tam sa stíšiš, 

upokojíš, dostaneš nové smerovanie a novú nádej. 

Tam sa odvápniš, tam si uvedomíš, čo robí s tebou hriech a môžeš sa očistiť od všetkých usadenín, od 

niečoho, čo ťa tyranizuje. Môžeš nájsť novú cestu životom. Vieš, čo robí s nami hriech? Boli sme na 

konferencii mužov a počuli sme: 1. Hriech nedokáže uspokojiť - Žid 11,25 2. Hriech nás vedie nižšie a 

nižšie - Pr 5,22 3. Hriech zotročuje 4. Hriech vždy zahanbuje a ponižuje 5. Hriech kradne radosť. 6. 

Hriech okráda o čas - niečo, čo sa nedá už obnoviť 7. Odplata za hriech je smrť - G 6,6-7. 8. Hriech 

zraňuje Pána a znevažuje Jeho krv. 9. Hriech zraňuje hriešnika, jeho rodinu a priateľov. 10. Hriech 

vysáva požehnanie. 11. Hriech je niečo, čo sa ti vždy vypomstí. Preto s ním treba jednať. Jasne. 

Zrozumiteľne. Radikálne. Človek si všetky tieto veci uvedomuje, keď sa stíši a Božie slovo hovorí do 

jeho života.  

Venovať čas Pánovi a byť pri Jeho nohách je tak ťažké pre ľudí. Najmä v dnešnej kultúre, kde všetko a 

všetci bežíme. Pán nás chce zastaviť. On oceňuje zastavenie. On oceňuje byť pri Jeho nohách.  

Len jedno je potrebné. Keď bol Pán  Ježiš na návšteve u sestier Marty a Márie, tak Marta veľa pomáhala. 

Slúžila. Starala sa o druhých, ale paradoxne jej to neprinášalo radosť ale stres. Hnev. Cítila, že veľa dáva, 

a mnohokrát je na to sama. Ani jej sestra nepomáhala. Preto sa aj sťažovala Pánovi. A Pán ju usmernil a 

ukázal jej inú perspektívu. On ocenil Máriu. Jej konanie. Jej postoj. Sedenie pri Jeho nohách.  
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Len jedno je potrebné. To ozaj dôležité a potrebné je sedieť pri Jeho nohách. V tôni Jeho krídel.  Vtedy 

človek zvyčajne získa inú perspektívu života. Uvidí veci inak. Zažije premenu. Uvidí Pána Ježiša inak, 

ako ho vnímal. 

 

V samote s Ježišom uvidíš Jeho premenenie. Uvidíš kto a aký naozaj On je. Uvidíš ho inak ako 

doposiaľ. Učeníci poznali Pána, ale keď sa premenil pred ich očami, tak Ho videli inak. Lk 9,29: „Keď sa 

modlil, premenila sa Mu tvár a odev zaskvel sa Mu bielobou“. Veď On sám bol premenený pri modlitbe.  

Vieš, keď s niekým nie si, tak ho nepoznáš. Vidíš ho inak. Máš predsudky. Keď s niekým netráviš čas, 

nerozprávaš, nedozvedáš sa o Ňom, tak ho vôbec nepoznáš. Tajomstvo večného života spočíva v tom, že 

poznáš Otca a poznáš Syna. Ján 17,3: “A to je večný život, aby poznali Teba, jediného pravého Boha, a 

ktorého si poslal, Ježiša Krista.” Ak ich nepoznáš, tak ti uniká absolútne kľúčová vec. Večný život.  

Ak Ho poznáš, vidíš Ho inak a získavaš niečo úplne iné. On je svetlo. Je svätý. On ťa chce viesť, 

smerovať, plniť tvoj život, dvíhať. Tam s Ním zažiješ zázrak a premenu. Keď sa Mojžiš vrátil od Boha, 

keď niesol prikázania, tak sa píše toto 2M 34,29-30: “29Keď Mojžiš zostupoval z hory Sinaj, dve dosky 

svedectva boli v jeho rukách, ale Mojžiš nevedel, že pokožka jeho tváre žiari, keďže hovoril s 

Hospodinom. 30Áron a všetci Izraelci videli Mojžiša, a hľa, pokožka jeho tváre žiarila, i báli sa priblížiť k 

nemu.” Ani nebudeš vedieť, že žiariš, ale ľudia to budú vedieť. Bude v tebe život, radosť, nadšenie. 

Niekto povedal, že: “neklamným znakom prítomnosti Ježiša v živote človeka je radosť, ktorá 

prežiaruje ľudský život.” Úžasné! Ježiš praktizoval to, čo hovoril Márii. Aj On sedával pri Otcovi. Trávil 

s Ním čas a tam vybojoval: 

 Getsemane - to bola najlepšia príprava na ťažké veci, ktoré Ho čakali. Lk 23,39-41: “9Potom vyšiel a 

poberal sa podľa obyčaje na Olivový vrch; nasledovali Ho aj učeníci. 40Keď prišiel na miesto, 

povedal im: Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. 41Sám sa však vzdialil od nich tak ďaleko, ako 

dohodí človek kameňom, padol na kolená a takto sa modlil:” 

 Vyvolenie učeníkov - pred voľbou sa stíšil - Lk 6,12-13: “2V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a 

na modlitbách k Bohu strávil noc. 13Keď svitlo, zvolal si učeníkov, vyvolil si z nich dvanástich a 

nazval ich aj apoštolmi:” 

 Chodieval do samoty, keď zažil ťažké veci - Oznámili mu, že Ján Krstiteľ bol zabitý. Musel to 

spracovať. Išiel do ticha. Mt 14,13: “Keď to Ježiš počul, utiahol sa loďou na pusté miesto do samoty. 

Ako sa zástupy dopočuli o tom, nasledovali Ho z miest pešo.” 

 Keď ho chceli urobiť kráľom utiahol sa do samoty - urobil zázrak nasýtenia, oni ho chceli 

povýšiť, On vedel, že sa musí stiahnuť. J 6,15: “Preto Ježiš, keď poznal, že chcú prísť a zmocniť sa 

Ho, aby Ho urobili kráľom, utiahol sa zase na vrch do samoty.” 

 Chodieval do samoty, keď toho bolo veľa - Lk 5,14: “15Ale chýr o Ňom sa tým väčšmi šíril a 

schádzali sa veľké zástupy, aby Ho počúvali a aby uzdravoval ich choroby. 16On sa však utiahol na 

púšť a modlil sa.” Najväčšiu službu pre nich urobil, keď od nich odišiel. 

 Pán Ježiš učil aj svojich učeníkov, aby sa vedeli utiahnuť a byť s Ním - Mk 6,30-33: 

“30Apoštolovia zišli sa k Ježišovi a oznámili Mu všetko, čo robili a učili. 31Povedal im: Poďte sami na 

osamelé miesto a odpočiňte si trochu. Lebo toľkí prichádzali a odchádzali, že sa nemali ani kedy 

najesť. 32Odplavili sa teda loďou na pusté miesto do samoty. 33Ale mnohí ich videli odchádzať a 

dozvedeli sa, kam, preto zbehli sa tam pešo zo všetkých miest a predišli ich.” Ale vždy budú tlaky. 

Bol s Otcom. Tam dostal posilnenie. Odtiaľ išiel posilnený. To je ten kľúčový čas. V stíšení s Otcom. 

Praktizovanie pokoja, ticha v Božej blízkosti. Pri Jeho nohách. Tam sa menia veci. Tam získavaš 

perspektívu. Utíšenie. Dôveru. Pokoj. Nasmerovanie. S Ním je lepší jeden deň ako inde tisíc. Ž 84,11: 

“Lebo lepší je deň v Tvojich sieňach ako inde tisíc.” 

My sme zobrali verš na tento rok: „Len jedno je potrebné!“ Čo je to jedno v tvojom živote? Čo je to 

jedno v tomto roku pred nami? Čo je ozaj dôležité pre cirkevný zbor? Čo je to jedno pre tvoj 

vzťah? Pre manželstvo? 
Zápas medzi kontempláciou a aktivitou je zápasom Márie a Marty. 

Ak tento rok bude pre vás primárne rokom zastavenia sa s Pánom pri Jeho slove, to bude najväčšia výhra.  
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Existuje jednoduchý koncept Lectio Divina, ktorý môže poslúžiť tomu, aby rástlo naše spoločenstvo 

s Bohom, aby sme sa tešili z Jeho blízkosti a počuli Jeho slovo, aby ku nám hovorilo.  Vyhradiť si čas 2-3 

krát denne. Presvieti to váš život. Hoc len na niekoľko minút. Sami. Prejsť cez štyri jednoduché okruhy 

otázok. To bude najväčšie odvápnenie. Prečistenie.  

Ak sa aj nič v tomto svete nezmení, tak sa ty zmeníš, kde sa ty zmeníš, zmení sa svet okolo nás. Niet 

lepšej investície do dňa. Niet lepšej investície do života. Najväčším darom pre svet je, keď dokážeš 

pravidelne nebyť so svetom, ale s Pánom.  Veľa pomôžeš manželstvu, keď sa budeš vedieť denne 

stiahnuť k stíšeniu nad slovom. Veľa pomôžeš vo svojom okolí, keď sa budeš vedieť stiahnuť od okolia 

na určitý čas. Prestaneš manipulovať, prestaneš byť manipulovateľný. Prestaneš byť manipulovaný 

druhými, ale ty s Božou pomocou nájdeš cestu životom, ktorú ti Pán Boh dá. Zároveň nie je dobre chodiť 

životom a trafiť mimo, nerobiť to v čom ma Pán Boh zaľúbenie. Premárniť svoj život, svoje roky na 

niečo, čo je neužitočné, na niečo, čo prejde pomedzi prsty. 

Neboj sa toho procesu. Je uzdravujúci. A pamätaj, že aj keď ti bude pri Ňom dobre, potom treba ísť do 

každodenného života viery. Pri Ježišovom premenení mali učeníci krátke pokušenie postaviť stánky a 

užívať si to tam s ním. Mt 17,4: “Peter prehovoril k Ježišovi: Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobíme tu 

tri stánky: jeden Tebe, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi.” Dobre nám tu je. Paradoxne nedávno som bol v 

Izraeli, bol som na tom kopci, kde bolo premenenie a dnes tam stoja stánky. Je tam veľký kostol s 

obrazmi Ježiša, Mojžiša a Eliáša. No, to sme my ľudia. Ale On chcel, aby išli do sveta, dole slúžiť. Čas 

odlúčený pre Boha v samote ťa vedie k ľuďom. To je ten lepší podiel, ktorý si máš vybrať. 

Pán Ježiš, keď sa domodlil v Getsemanskej záhrade, kde prijal posilnenie, potom sa nechal zlapať, potom 

sa nechal biť, mučiť, ukrižovať, lebo vedel aký je Jeho kalich, On zomrel na Golgotskom kríži, položil 

svoj život za nás. Bola to ohromná vec, aby sme my mohli žiť. Aby naše hriechy boli zmazané. 

Smrť ho však neudržala v hrobe. On žije, aj my môžeme a budeme žiť, ak veríme v Neho.  

Keď ho stretneš a budeš stretávať, prinesie to požehnanie a zmenu perspektívy. Eliáš ho stretol nie vo 

víchre, ale v tichom vánku. A to mu dalo silu. Prečistilo, posilnilo ho to, keď sa bál. 1 Kráľ 19,12-15: 

“Po zemetrasení prišiel oheň, ale Hospodin nebol v ohni; po ohni zašumel tichý šelest. Len čo to Eliáš 

počul, zahalil si tvár do plášťa, vyšiel a zastal pred vchodom do jaskyne. Vtedy zaznel hlas: Čo tu robíš, 

Eliáš? Odvetil: Príliš som horlil za Hospodina, Boha mocností, lebo Izraelci opustili Tvoju zmluvu, 

zbúrali Tvoje oltáre a Tvojich prorokov povraždili mečom, takže som zostal len sám. Teraz siahajú na 

môj život, aby mi ho vzali. Hospodin mu riekol: Choď, vráť sa svojou cestou k damašskej púšti, a keď 

dôjdeš, pomaž Chazáéla za kráľa nad Sýriou,” 

Keď mi kávomat povie, že chce odvápniť, niekedy si hovorím: uff to bude dlho trvať, nemám čas, ale 

keď ho prevediem procesom, keď si nájdem čas, keď to nebudem brať ako stratu môjho drahocenného 

času sa mu venovať, tak to nakoniec prinesie požehnanie jemu, aj mne, aj všetkým, ktorí budú piť z neho 

dobrú kávu. Pozývam. Amen. 
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Výročná  kňazská  správa  za rok  2018 

1. Bohoslužobný život 

Služby Božie 

 

 
 

Účasť na bohoslužobnom živote cirkvi je jeden z centrálnych prejavov kresťanskej viery. Na službách 

Božích sme sa pravidelne schádzali v Žiline, Rajci, Čadci a Bytčici. Účasť na službách Božích je 

približne podobná predchádzajúcim rokom. Tešíme sa, že najmä v Žiline vidíme viac a viac ľudí 

v strednom veku, rodiny s deťmi a nových ľudí. Je to požehnanie. Menia sa nám však generácie, nastáva 

generačná výmena. V Čadci badáme mierny nárast účasti, z čoho sa tešíme. V Rajci a Bytčici je podľa 

štatistík za posledné dva roky  účasť na službách Božích približne rovnaká.  

To, čo si ako zborový farár myslím, najmä v Žiline je potreba konania druhých, nových služieb Božích 

s formou, ktorá je relevantná 21. storočiu. Samozrejme klasické služby Božie musia byť zachované. 

Avšak členovia zboru by si najmä v mestskom prostredí mali možnosť vybrať z viacerých prejavov 

a foriem evanjelickej kresťanskej viery, tak ako to poznajú viaceré evanjelické cirkvi vo svete. Zbor aj 

cirkev by sa mala z toho tešiť. V roku 2019 dozrieva čas na otvorenie tak prepotrebnej diskusie. 
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Konanie služieb Božích v roku 2018 

Miesto Čas Druh Perióda 
Priemerná účasť 

2018 2017 

Žilina   9:00 Služby  Božie Každý týždeň 212 209 

18:00 Večerné služby Božie Každý týždeň 44 41 

17:00 Pôstna večiereň Streda, raz týždenne 19 22 

17:00 Adventná večiereň Streda, raz týždenne 19 22 

Rajec   9:30   Služby  Božie Každý týždeň – modlitebňa  26 27 

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

v zasadačke nemocnice  
23 22 

Bytčica 15:00 Služby  Božie Tretia nedeľa v mesiaci 

v kaplnke na evanjelickom  

cintoríne 

12 12 

Celk. počet na ranných SB (Žilina 9:00; Rajec 9:30, Čadca 11:30; Bytčica 15:00) 273 270 

Celk. počet na všetkých nedeľných službách Božích 317 311 

 

Slovom Božím poslúžili okrem domácich duchovných pastierov manželov Mariána a Olinky 

Kaňuchovcov a Jozefa Havrilu: 

● Miroslav Eštok – konsenior, ev. a. v. farár v Záriečí 

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

● Adrián Kacian – Biblická škola Martin 

● Ondrej Majling – ev. a. v. farár v Bratislave (Legionárska) 

● Matej Trepáč – študent EBF UK 

● Richard Goodwill – ev. farár USA 

● Jacob Youmas – misijný pracovník z Concordia University USA 

● Josh Reese – farár USA 

● Bevan Stein – farár a misionár USA 

● Rastislav Czelis (Rajec) – služby Božie konané neordinovaným 

● Miloš Lisý (Rajec) – služby Božie konané neordinovaným 

● Milada Golierová (Rajec) – služby Božie konané neordinovaným 

 

Službe kantorovania sa v roku 2018 venovali: sestra Marta Gáborová (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).  
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Sviatosti, konfirmácia a kazuálie 

1a) Krst Svätý 

Aj v roku 2018, podobne ako v roku 2017, sme pokrstili 28 ľudí. Krsty vykonávame podľa možnosti na 

službách Božích. Štandardná je pastorálna príprava pred krstom buď na fare alebo v domácnosti rodiny, 

ktorá žiada krst Svätý.  

 

Krst Svätý 

2018 2017 
 Deti Dospelí Spolu Deti Dospelí Spolu 

Muži  14 0 14 15 2 17 

Ženy  12 2 14 11 0 11 

Spolu  26 2 28 26 2 28 

1b) Večera Pánova (VP) 

Večera Pánova sa pravidelne prisluhuje v našom cirkevnom zbore: 

● 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 

● 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), a tiež na záver Noci modlitieb. 
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V Žiline na hlavných 

dopoludňajších službách 

Božích sa vykonáva 

prisluhovanie 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 a do procesu 

služieb Božích sú aktívne 

zapojení aj ďalší  členovia 

cirkevného zboru.  

 

 

 

Večera Pánova v roku 2018 

 

Domácnosti 

Nemocnica 

Domov 

dôchodcov 

Kostol Spolu Rok 2017 

Muži 5 3 1058 1066 1008 

Ženy 18 98 1978 2094 2106 

Spolu 23 101 3036 3160 3114 

1c) Konfirmácia  

 

Ku konfirmácií pozývame deti, ktoré dovŕšili vek 12 rokov. Samotná príprava trvá dva roky a je vzácnym 

misijným nástrojom na nájdenie, prehĺbenie či obnovu viery u mladých ľudí. 

Vyučovanie je požehnané a vzácne. Trápi nás však nepravidelné dochádzanie viacerých konfirmandov na 

vyučovania. Badáme, že ani viacerí 

rodičia nevenujú pozornosť 

dochádzke a príprave svojich detí 

na vyučovanie. A to ani 

nehovoríme o dochádzke na služby 

Božie. Doba sa mení a pred nami je 

otázka významu konfirmácie pre 

deti v tak mladom veku. Zdá sa, že 

by pomohlo, keby vyučovanie bolo 

v neskoršom veku. Bolo by 

potrebné prehodnotiť celý systém 

vzdelávania v rámci cirkvi. 

V roku 2018 boli  konfirmovaní 19 

členovia cirkevného zboru: 

● 12 mladí ľudia do 18 rokov 

● 7 dospelí ľudia nad 18 rokov 
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Konfirmačná príprava mladých ľudí prebieha nasledovne: 

● Počas letných prázdnin posielame do rodín listy s pozvaním na vyučovanie. Oznamujeme začiatok 

prípravy v oznamoch na službách Božích a v informačnom liste, ktorý je aj na webovej stránke CZ.  

● Začíname spoločným stretnutím rodičov, kde im priblížime celý spôsob výučby, dohodneme sa na 

všetkých potrebných detailoch súvisiacich s vyučovaním. 

● Vyučovanie beží v dvoch skupinách v zborovej sieni pri ev. kostole v Žiline počas školského roku, 

a to v piatok od 15:30 hod. do 16:45 hod. Prvý ročník vedie zborový farár a druhý ročník zborová 

farárka. 

● Vedú ho zboroví farári v spolupráci s konfirmačným tímom, ktorý vedie pracovník pre dorast 

a mládež Marián Lajda. Pomáha im aj Jennifer Edwards (USA), ktorá si pripravuje zamyslenia pre 

konfirmandov. 

● Konfirmačný tím pripravuje  predprogram pre konfirmandov, ktorý je zložený z piesní, hier, 

biblického zamyslenia a modlitieb.  

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

rodín, ktoré nenavštevujú pravidelne služby Božie.  

● Pre konfirmandov organizujeme dve víkendové sústredenia. Jarné sa konalo v Párnici 4.–6.5.2018 

a jesenné tiež v Párnici 19.–21.10.2018. Víkendové sústredenia zohrávajú vzácnu úlohu pri budovaní 

duchovného života konfirmandov. Veľkou pomocou pre nás sú naši mladí bratia a sestry z dorastu a 

mládeže, ktorí pripravujú náplň týchto sústredení. 

● Stretnutia rodičov konfirmandov sa konali: 25.4.2018 a 3.10.2018. 

● Samotná slávnosť konfirmácie sa konala prvú júnovú nedeľu v Žiline na dopoludňajších službách 

Božích 3.6.2018. Predchádzal jej písomný test a ústna skúška na večerných službách Božích v Žiline 

v poslednú májovú nedeľu.   

Konfirmácia dospelých 

V roku 2018 bolo konfirmovaných 7 dospelých. Slávnosti konfirmácie predchádzalo vyučovanie, ktoré  

viedli zboroví farári. 

Slávnosť sa konala buď na dopoludňajších alebo večerných službách Božích v Žiline.  
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Konfirmácia  

2018 2017 
 Deti Dospelí Spolu Deti Dospelí Spolu 

Muži  4 1 5 5 0 5 

Ženy  8 6 14 4 2 6 

Spolu  12 7 19 9 2 11 

 

1d) Sobáše 

V roku 2018 sa v cirkevnom zbore vykonalo 9 sobášov, z toho jeden evanjelický, ostatné boli krížne. 

Snúbenci sa zúčastnili pred sobášom pastorálnej prípravy, ktorú vedú zboroví farári. Tešíme sa však 

z toho, že v prostredí mládeže vzniká viacero párov, ktoré môžu byť v budúcnosti, ak zostanú v Žiline 

piliermi duchovného života.  

 

 

Sobáše 

2018 2017 
Evanjelické Krížne Požehnanie Spolu Evanjelické Krížne Požehnanie Spolu 

1 7 1 9 1 5 0 6 

1e) Pohreby 

V roku 2018 sa v našom cirkevnom zbore vykonalo 44 pohrebov. Snažili sme sa ich robiť dôstojne 

a citlivo. Pohrebom predchádzali pastorálne stretnutia s pozostalými rodinami na farskom úrade. Pokiaľ 

rodina nemala uhradený cirkevný príspevok, prosili sme ich o zaplatenie za posledných 10 rokov.  

Sme vďační všetkým bratom a sestrám, ktorí aktívne pomáhajú so spievaním na pohreboch. Trápi nás, že 

sme v roku 2018 opäť nedokázali povzbudiť viac bratov a sestier najmä v dôchodkovom veku, aby 

pomohli s účasťou a spevom. Platí tiež, že väčšina pohrebov sa konala bez hudobného sprievodu.  

Dôležité v roku 2018: 

● Zaujímavou udalosťou bolo položenie vencov dňa 28.10.2018 pri 100. výročí vzniku Československa 

pri hroboch evanjelických osobností pochovaných na starom žilinskom cintoríne. Konkrétne sme boli 

pri hroboch F. Ruppeldta, A. Bachera, J. Milca a M. Kohúta. 

 

Pohreby  

 2018 2017 

Muži 28 16 

Ženy 16 29 

Spolu 44 45 

1f) Biblické hodiny 

Biblické hodiny sa v roku 2018 konali v Žiline a v Rajci. V Žiline v stredu od 17:00 hod., v Rajci vo 

štvrtok 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 2018 preberali: 

● Žilina –1. kniha Mojžišova 

● Rajec – Evanjelium podľa Matúša, 2. kapitola 

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

● O misii – Bevan Stein 
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● Vysoká škola manželských umení –  manželia Sochorovci (v rámci Národného týždňa manželstva) 

● O ceste po Arménsku – Marián Kaňuch 

● Starobou bližšie k večnosti – Jozef Havrila 

Biblické hodiny v Žiline vedie zborový farár Marián Kaňuch a raz ho zastúpil pracovník s mládežou 

Majo Lajda. V Rajci ich vykonával brat farár Jozef Havrila. 

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

https://www.ecavza.sk/category/biblicka-hodina/. Za nahrávanie ďakujeme bratovi Rastislavovi Cúthovi. 

Biblické hodiny sú určené pre všetky generácie členov cirkevného zboru. Zvyčajne ich navštevuje staršia 

generácia, ojedinele aj mladšia.  

 

 
 

Biblické hodiny  

 Počet za rok Priemerná účasť 

2018 31 Žilina 22 + Rajec 6 

2017 37 Žilina 25 + Rajec 7 

2. Práca vnútornej a vonkajšej misie 
 

Kľúčovou súčasťou života cirkevného zboru je jeho každodenný život, ktorý prebieha v rámci všetkých 

generácií členov. Je ozaj vzácnou Božou milosťou pozorovať tento život a jeho dynamiku. Samotné 

čítanie správ prináša požehnanie a obohatenie. Táto časť kňazskej správy je jej srdcom, lebo 

zaznamenáva tlkot duchovného života cirkevného zboru.  

V minulom roku sa konala práca od detskej besiedky až po prácu so seniormi.  

Zmeny nastali v detskej besiedke, ktorú začala viesť od septembra 2018 Barborka Gondžárová. V roku 

2018 sa  prerušila samostatná  práca medzi vysokoškolákmi. Ak nastane správny čas, nájdu sa ochotní 

spolupracovníci a zvolí sa dobrý spôsob práce, veríme, že táto potrebná služba sa obnoví. Vysokoškoláci 

sú pozývaní na mládež, ktorá sa koná každú sobotu o 18.00 hod. v zborovej sieni.  

Býva dobrým zvykom, že správy za jednotlivé sekcie prinášajú tí, ktorí dostali dôveru cirkevného zboru 

viesť jednotlivé sekcie. Ani tento rok nebude inak. 

https://www.ecavza.sk/category/biblicka-hodina/
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2a) Detská besiedka 

 

 
 

Správu napísala sestra koordinátorka Barbora Gondžárová. Za doterajšiu službu ďakujeme sestre Martine 

Závodskej. 

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, Gabika Trepáčová, Terezka Šimková, Lydka Plevová, Mirka 

Uhrinová, Barborka Gondžárová, Martinka Bugna 

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

Trepáčovci, Zuzka Jarabová, Ľudka Fraňová 

Obsah stretnutí:  

Témy stretnutí v r. 2018 : Tešíme sa novému roku, Telo a údy, Ruky, Petrov rybolov, Počúvame Božie 

slovo, Farizej a publikán, Žena kananejská, Tvoj Kráľ prichádza k tebe, Ako Peter spôsobil bolesť 

Pánovi, Pašie a Veľká noc, Pán sa zjaví učeníkom, Ako Pán Ježiš znovu prijal Petra, Vyvýšený Pán Ježiš, 

Letnice, Peter lieči Ježišovou mocou, Peter – hlásateľ Evanjelia, Saul kráľom 1/2, Saul kráľom 2/2, 

Misijný príbeh 1/3, Misijný príbeh 2/3, Misijný príbeh 3/3, Šťastné rodiny, Milujúca matka, Milujúci 

otec, Milujúci súrodenci, Ďakujeme za rodičov, Poďakovanie za úrody zeme, Pavel – člen Božej rodiny – 

4 lekcie, Vianočný príbeh – 3 lekcie. 

Počet stretnutí za rok Mladšia besiedka: 35 a Staršia besiedka: 35 

Priemerná účasť Mladšia besiedka: 7 detí  Staršia besiedka: 8 detí 
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Akcie, podujatia, vystúpenia: 

 Vystúpenie na Deň matiek 

 Detský program počas Zborového dňa 

 Detský letný tábor 

 Program pre deti počas Dňa rodiny 

 Vianočná večernica pre deti 

 Vystúpenie detí počas adventu 

 Vystúpenie detí počas Štedrovečerných služieb Božích – Vianočný program 

Výzvy a vízie na rok 2019: 

Aj tento rok bol pre nás požehnaním. 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). Sme tiež veľmi vďační, že máme v našom zbore možnosť mať každú 

nedeľu besiedku pre deti, že tam deti prichádzajú a poznávajú Pána Boha.  

V roku 2019 by sme chceli získať nových pracovníkov na prácu s deťmi a povzbudzovať deti, aby 

v nedeľu privádzali aj svojich kamarátov.  

Poznámka: Besiedka prebiehala iba v Žiline, na iných miestach nášho cirkevného zboru nie. 

 

 

 

Rok 
Detské besiedky  

Počet za rok Priemerná účasť 

2018 70 st. 8 + ml. 7 = 15  

2017 69 st. 9 + ml. 11 = 20 (10 priemer) 
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2b) Dorast a mládež (stredoškolská a vysokoškolská) 

Práca s dorastom a mládežou je v prostredí nášho cirkevného zboru veľmi efektívna a prináša mnoho  

požehnania do všetkých oblastí života. 

● 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 výborné keby rodičia podporovali 

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

● Stredoškolská a aj vysokoškolská mládež sa stretáva v sobotu o 18:00 hod. pod vedením brata 

Dušana Tichého. 

 

Správy za jednotlivé sekcie: 

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

● Správa za mládež (stredoškolská a vysokoškolská) – Dušan Tichý 

 

2018 

 Dorast Mládež SEM 

 

 

Stredoškolská mládež 

(SŠ) 

Vysokoškolská mládež 

(VŠ) 

Počet za rok 29 30 0 

Priemerná 

účasť 
28 34 0 
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2c) Dorast + konfirmačný tím  

 

Výročná správa 2018 – dorast + konfirmačný program 

Príprava ku konfirmácii je príležitosťou pre cirkev hovoriť o Božej láske ku nám. V našej cirkvi krstíme 

aj malé deti, ktoré Pán Boh prijíma za svoje. Človek však potrebuje vierou prijať Pána Ježiša do svojho 

života. Konfirmácia je potom slávnostné, verejné vyznanie tejto viery, a tak je konfirmácia potvrdením 

krstnej zmluvy. Našou túžbou je aby konfirmácia nebola iba nejakou bezvýznamnou falošnou udalosťou, 

ale aby to bolo úprimné a skutočné vyznanie viery. Individuálny prístup motivovaný láskou Pána Ježiša, 

vyučovanie teoretických skutočností, svedectvo živej viery a vzťahu s Bohom Otcom sú veci, ktoré 

charakterizujú konfirmačnú prípravu v našom zbore. Spolupráca zborových farárov, konfirmačného tímu 

zloženého z mladých dobrovoľníkov pod vedením pracovníka s mládežou a misionárky Jennifer sa 

spoločne snaží o to, aby sme dosiahli tento cieľ. 

Piatková konfirmačná príprava sa skladá z konfirmačného predprogramu a samotného vyučovania. 

V prvej časti spievame piesne, hráme hry a hovoríme svedectvá o svojom živote s živým Bohom. Počas 

roku máme aj dve konfirmačné víkendové sústredenia.  

Konfirmandi majú možnosť pokračovať na stretnutiach dorastu. 

Pre dorast je určujúci veršík z listu Efezským 4,15: „Buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom 

dorastali v Krista. On je hlava.“ Tak boli prispôsobené témy a program dorastových stretnutí, aby bol 

dorast miestom, kde mladí ľudia budú môcť spoznávať Pána Ježiša a budú v Neho môcť dorastať. Témy, 

ktoré boli na dorastoch v roku 2018 sú napr.: Start, stay, end with Jesus, starozmluvné postavy (JED), 

Stvorenie, YouBe (evanjelický katechizmus pre mladých) a mnohé iné. O dorast sa stará dorastový tím, 

ktorý vedie Majo Lajda. V roku 2018 boli členmi dorastového tímu títo služobníci: Emka Plevová, Mirka 

Uhrinová, Adam Baštrnák, Filip Šimko, Miška Hanáková, Lydka Plevová, Terezka Boldizsárová 

a Martin Benčík. 

V roku 2018 sme mali 29 stretnutí s priemernou účasťou 28 ľudí. Počas roku sme mali aj letný dorastovo-

mládežnícky tábor a viaceré špeciálne stretnutia spojené s mládežou, ako napríklad United, Večernicu, 

OG (stretnutie pre dievčatá) alebo B70 (stretnutie pre mladých mužov). 
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V novom roku 2019 by sme chceli, aby témy boli aktuálne a aplikovateľné pre danú skupinu ľudí, ktorí 

navštevujú stretnutia dorastu. Každú tému by sme chceli zakončiť nejakou praktickou výzvou alebo 

úlohou na nasledujúci týždeň. 
 

 

Dorast 

Počet stretnutí za rok Priemerná účasť 

2018 - 29 28 

2017 - 29 27 

 

2e) Stredoškolská mládež  

 

Správu za rok 2018 pripravil vedúci stredoškolskej mládeže Dušan Tichý.  

V roku 2018 sme v spoločenstve prechádzali rôzne série tém. “Podobenstvá“, na ktorých sme sa učili 

rôzne biblické princípy, „Hrdinovia viery“, kedy sme sa učili od rôznych biblických postáv, ako kráčali 

s Bohom. „Ježišových 7 Ja som výrokov“ a o tom, čo pre nás znamenajú, či mnoho ďalších spoločných 

stretnutí, na ktorých sme sa ako spoločenstvo učili kráčať s Bohom. 

S radosťou môžem napísať, že naše spoločenstvo rastie každým rokom. Ľudia, ktorí navštevujú mládeže 

pozývajú svojich kamarátov, spolužiakov, či rodinných príslušníkov. Mnoho ľudí sme spoznali cez 

misijný tábor Kecy ktorý sa konal v júli tohto roku. V mládežníckych kruhoch funguje niekoľko 

skupiniek, do ktorých je celkovo zapojených 72 mladých ľudí. S tým, že môžeme vidieť ovocie služby 

prichádza naozajstná vďačnosť, bázeň,  ale aj mnoho výziev, ktorým čelíme.  

Chceli by sme, aby z tých ľudí, čo prídu a prídeme s nimi do kontaktu, zostávalo čo najviac. Nemyslíme  

však len to, aby zostávali v spoločenstve, hoci aj to je dôležité a dobré. Dôležitejšie je však to, aby 

zostávali kráčať s Bohom. Ďalšia z výziev pri narastajúcom počte ľudí je to, že nechceme byť udalostne 

orientovaní.  Chceme prežívať naozajstné priateľstvá, nie len stretnutia mládeží a dorastov a vnímame, že 

pre človeka je potrebné nachádzať život-trvajúce, hlboké priateľstvá. 

V októbri 26. až 28. sme usporiadali mládežnícku víkendovku v Liptovskom Trnovci, na ktorej sa 

zúčastnilo celkovo 27 ľudí. Bol to čas, kedy sme spoločne prehlbovali vzťahy aj sa zamýšľali nad Božím 

slovom. Navštívili sme tu aj Služby Božie. 

V decembri sme sa ako spoločenstvo zapojili do projektu TC Kompas, EXIT touru – projekt prevencie na 

školách, cez ktorý môžu mladí ľudia prísť do kontaktu s kresťanmi z ich mesta. Boli sme na 3 školách od 



Výročná kňazská správa za rok 2018 ECAV Žilina            Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 10. 2. 2019 zborovým farárom a seniorom TUS 

Mariánom Kaňuchom  

19 

v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou 

stredy do piatku (ZŠ Martinská, Stredná poľnohospodárska škola a Gymnázium Veľká Okružná). Na 

školách pomáhalo 20 našich mládežníkov. 

Na záver sme usporiadali vianočnú party, kde sme pozvali študentov zo škôl a hovorili sme o 

pravom význame Vianoc a evanjeliu. Boli sme veľmi vďační, že zborová sieň bola plná mladých ľudí 

z vonku, ktorí mohli počuť správu o Božom pláne pre človeka. 

Prichádza obdobie (od septembra 2019), kedy službu odovzdávam do rúk novému vedúcemu a jedna 

z výziev je práve nájsť človeka, ktorý by mal ochotné srdce prevziať túto službu. 

Teším sa, že aj zmena vo vedení, môže mať pozitívny dopad na rast spoločenstva a môže priniesť nový 

vietor. Kiež sa tak stane. 

Programy mládeže: Výklad Božieho slova, svedectvá, diskusie, spoločné chvály, aktivity, občerstvenie, 

scénky, modlitby. 

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

Zuzana Belancová, Anna Filová (Ladecká) – od 1. septembra 2018 už Anna nie je v tíme. 

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

večery, EXIT tour, Only boys a Only girls, mládežnícka víkendovka 

 

 
 

Stredoškolská mládež 

Rok Počet stretnutí za rok Priemerná účasť 

2018 30 34 

2017 45 37 
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2f) Výročná správa pracovníka za dorast a mládež v cirkevnom zbore – Marián 

Lajda  

Práca s mládežou by mala mať v cirkvi svoje dôležité miesto. Na jednu stranu mládež je budúcnosť 

cirkvi. Dnešní mladí budú zajtra tí, ktorí nahradia starších v kostolných laviciach, ide o zajtrajších 

presbyterov, dozorcov, farárov a misionárov. Preto sa oplatí venovať čas a zdroje do mladých ľudí. Na 

stranu druhú by však bolo nesprávne nazerať na mladých len ako na budúcnosť cirkvi. Oni sú súčasťou 

cirkvi už dnes a preto v nej musia nachádzať svoje miesto. Práve mladí ľudia môžu priniesť do 

cirkevných spoločenstiev niečo, čo by bolo pre ostatné generácie ťažké. Ide najmä o energiu, sviežosť 

a odvahu zmeniť dávne poriadky a priniesť vieru v Boha pre ľudí v tomto storočí. Jednou z úloh staršej 

generácie je dohliadať, aby sa obsah kresťanskej správy nemenil, ale aby zostal taký, aký sme ho zdedili 

podľa apoštolskej tradície od našich predkov. Tento proces transformácie cirkvi a snahu o duchovnú 

starostlivosť považujem za jednu zo svojich najdôležitejších úloh. 

V našom cirkevnom zbore je práca 

s dorastom a mládežou dosť rozvinutá 

a pestrá. Zbor ponúka miesto pre rôzne 

vekové skupiny so zameraním na ich 

potreby. V roku 2018 sme organizovali 

rôzne podujatia pre mládež. Dvomi 

najzákladnejšími piliermi v práci 

s mládežou v našom cirkevnom zbore sú 

stretnutia dorastu a mládeže. O každé toto 

stretnutie sa stará tím dobrovoľníkov, ktorí 

sa stretávajú na plánovacích poradách 

a dva krát do roka majú dlhšie sústredenie 

kde plánujeme témy a zameranie stretnutí 

na polrok dopredu, a tiež je to čas na tím-

building. V roku 2018 sme mali v januári 

stretnutie, ktoré trvalo jeden celý deň, boli 

sme v zborových priestoroch, a potom sme 

sa presunuli do priestorov Tréningového 

centra kompas. Druhé stretnutie tímov sme 

mali v auguste v zborovom dome ECAV 

v Ploštíne. Toto stretnutie trvalo celý 

víkend. 

Dorast je miesto pre mladých ľudí od veku 

dvanásť rokov po ukončenie základnej 

školy. Dorast je zväčša tvorený ľuďmi, 

ktorí chodia, alebo chodili na konfirmáciu. O konfirmačný mládežnícky predprogram sa stará 

konfirmačný tím, ktorý v spolupráci s ďalšími pripravuje aj dve konfirmačné víkendové sústredenia do 

roka. Čoraz častejšie vidíme, že si na dorast nachádzajú cestu aj ľudia, ktorí neprichádzajú z cirkevného 

zboru, ale sú to kamaráti našich dorastencov.  

Mládež je určená pre stredoškolákov a vysokoškolákov. Je tvorená ľuďmi, ktorí predtým chodili na dorast 

a ďalej mladými, ktorí ku nám prišli cez rôzne misijné podujatia alebo cez osobné pozvania mládežníkov, 

pričom najvýznamnejším misijným projektom mládeže je tábor KECY. Tento rok sme skúšali nový 

model tohto tábora keď sme popri konverzáciách z angličtiny spustili aj možnosť prihlásiť sa na športové 

zameranie tábora. Ďalším zaujímavým podujatím mládeže bol aj mládežnícky ples. Mládež tento rok 

organizovala aj mládežnícku víkendovku v zborových priestoroch ECAV v Liptovskom Trnovci, a tiež 

zimný mládežnícky tábor. 
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Dorast a mládež spoločne organizujú spoločné stretnutia nazývané United, ďalej stretnutia len pre 

dievčatá GO a len pre chlapcov B70. Spolu sme tiež pripravovali letný dorastovo-mládežnícky tábor 

a tento rok sme sa zapojili do misijného podujatia Exit Tour. 

Veľmi dôležitou súčasťou práce s mládežou, okrem samotných dorastov a mládeží, sú skupinky. 

Skupinky sú miestom, ktoré je menšie, intímnejšie, kde sa dá ísť v témach podľa potreby hlbšie 

a priamejšie podľa potrieb členov. Veľmi veľkou pomocou je umožnenie organizovať tieto skupinky 

v zborových priestoroch, a to konkrétne v dolnom farskom byte. Pre vedúcich skupiniek sme v roku 2018 

začali organizovať stretnutia ELS (ešte lepšia skupinka) na ktorých môžeme týchto služobníkov 

vzdelávať, ale najmä aj povzbudzovať v tejto neľahkej službe. 

Mladí v našom zbore sa zapájajú do služby v cirkevnom zbore na mnohých podujatiach ako zborová 

kapustnica, zborový deň, zborový Silvester, zborové brigády, chválové večery, večernica pre starších, 

zdobenie stromčeka a na mnohých ďalších podujatiach. Pred takmer každými bohoslužbami skladajú 

mladí informačné listy a na samotných službách Božích hrajú jednu z piesní a prvú nedeľu v mesiaci 

pomáhajú službu konajúcemu staršiemu zo zboru.  

Je možné, že oblastí kde sú naši 

mladí prítomní a kde slúžia je 

ešte omnoho viac, ako môžem 

v tejto správe spomenúť. Mnohí 

sa zapájajú do projektov, ktoré 

prekračujú hranice nášho 

cirkevného zboru, keď chodia na 

misie do zahraničia, alebo 

pomáhajú rôznym kresťanským 

organizáciám na Slovensku.  

V minulosti sme mali aj 

osobitné stretnutia pre 

vysokoškolskú mládež, ktoré 

sme počas roku 2018 spojili so 

stretnutiami mládeže. Mali sme 

totiž problém s nízkou účasťou 

vysokoškolákov na týchto 

stretnutiach. Dôvodov môže byť viacero ako napríklad geografická situácia Žiliny, realita práce 

s mládežou v našej cirkvi, ale aj vzdialenosť nášho kostola od priestorov univerzity. 

Mojou ďalšou úlohou pracovníka s mládežou je aj katechetická činnosť. Učím náboženstvo na šiestich 

základných a stredných školách v Žiline. Spolu učím sedem hodín do týždňa. Táto služba je pre mňa 

občas náročná, obzvlášť  na hodinách kde musím malé deti vytiahnuť poobede z družiny kde sa hrali 

a oni teraz musia byť na vyučovaní nie z vlastného presvedčenia, ale z povinnosti. Aj napriek tomu má 

táto služba význam a verím tomu, že ma na ňu Pán Boh dostatočne pripravil a vybavil schopnosťami učiť. 

Čím dlhšie robím prácu učiteľa tým sa v tejto oblasti aj zlepšujem, i keď si stále uvedomujem svoju 

závislosť na Božej milosti. 

V roku 2019 nás čakajú viaceré zmeny. Dlhoročná verná služba Dušana Tichého, ktorý mal na starosti 

mládež a tábor KECY, bude zverená do rúk nových mladých ľudí. Moja služba zborového pracovníka by 

sa tiež mala postupne transformovať, aby som mal viac času na služobníkov, ktorých môžem potom 

vystrojovať do ďalšej služby. Nech už nás však čaká v budúcom roku čokoľvek, verím tomu, že Pán nás 

bude viesť svojím Duchom Svätým. 
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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...). Rátame sem tiež spoločenstvo 25plus. 

Podujatia a aktivity konané pre strednú generáciu v roku 2018: 

● Národný týždeň manželstva - 12.-18.2.2018 

● Rodinný tábor KRT - 9.-12.8.2018 

● Stretnutia 25plus – prvý a tretí štvrtok  v mesiaci o 17:00 hod. 

 

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 siedmykrát. Týždeň od 12. – 18. 2. 

2018 sa niesol v znamení hesla „Manželstvo 

ako umenie lásky“. 

Pondelkový podvečer bol vyhradený tvorivým 

dielňam pre manželské páry. Pod vedením 

Evky Trepáčovej si 6 manželských párov spolu 

vyrobilo dekoráciu z dreva, klincov a farebných 

nití. V utorok podvečer náš zbor opäť pripravil 

„Tanečnú pre manželov“ s lektormi, bývalými 

tanečníkmi, Petrom a Jankou 

Sňahničanovcami. Tanečnej v priestoroch 

neďalekej telocvične ZŠ Zaymusova sa 

zúčastnilo 7 manželských párov. Namiesto 

biblickej hodiny odznel v stredu seminár 

„Vysoká škola manželských umení“ s Renatou a Vladom Sochorovcami, národnými koordinátormi NTM. 

Približne 30 účastníkov získalo praktické rady na prekonanie rôznych, zdanlivo neriešiteľných situácií. 

Štvrtkové stretnutia 25+ s manželmi Šimkovcami boli venované výchove detí. Zaujímavou aktivitou 

počas NTM bolo fotenie rodín alebo manželských párov. V priestoroch fary bol počas dvoch sobôt 

vytvorený „ateliér“, v ktorom Tomáš Ladecký a Adam Rajčan fotili prihlásených záujemcov. Vzťahy 

medzi chlapcami a dievčatami rezonovali aj na pravidelných stretnutiach pre dievčatá – Girls only a pre 

chlapcov – B70. NTM vyvrcholil požehnaním približne 30 manželských párov počas nedeľných 

doobedňajších služieb Božích. 

 

Stretnutia 25plus  
Správu napísala koordinátorka Romana Lajdová: Už tretí rok majú v našom spoločenstve svoje miesto 

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 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 2018 sme sa 

stretli 19krát a priemerná účasť bola 22 ľudí. 

Série tém ktoré sme tento rok preberali boli: 10 Božích prikázaní a 7 listov cirkevným zborom zo 

Zjavenia Jána. Aktuálne zloženie tímu, ktorý sa v roku 2018 staral o prípravu stretnutí: Alenka Vitkovská, 

Majka Vitkovská, Evula Vitkovská, Marián Kaňuch, Olinka Kaňuchová, Alan Davis, Marián Lajda a 

Romana Lajdová (vedúca tímu).  
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Okrem toho nám s prípravou programu, uprataním miestnosti a strážením detí pomáhalo niekoľko ďalších 

dobrovoľníkov, za čo im patrí veľká vďaka. 

V roku 2019 chceme na stretnutiach 25+ naďalej prinášať priestor pre duchovný rast a prehlbovanie 

priateľstiev. 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 

2018 19 22 0 

2017 20 17 0 

2h) Spevokoly  

 

Správu napísala sestra Ľudmila 

Fraňová. 

Zvučne plesaj Bohu celá zem. 

Ospevujte slávu jeho mena. A slávnym 

robte Jeho chválospev. Žalm 66; 1-2. S 

túžbou napĺňať slová tohto žalmu 

stretával sa náš spevokol počas 

minulého roka, aby sme s láskou 

spievali na oslavu Hospodina, nášho 

Boha a duchovne obohatili našich 

poslucháčov i nás samých. 

Počas roka sme vystupovali pri 

rôznych príležitostiach v našom 

cirkevnom zbore, na ktorých sme 

chceli prinášať požehnanie v podobe 
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piesní. Spievali sme v čase pôstu, na Veľkonočné sviatky, na Pamiatku reformácie, v advente i počas 

Vianočných sviatkov. Poslúžili sme svojím spevom i na svadbe nášho brata M. Czelisa a povzbudili sme 

svojím spevom v advente členov cirkevného zboru v Čadci. Prvýkrát počas trvania nášho spevokolu sme 

v máji uskutočnili samostatný večerný koncert v našom chráme, ktorý mal veľmi pozitívny ohlas. 

Poslucháčov nadchol nielen hudobne, ale posilnil aj duchovne. Z koncertu vzniklo i CD. 

Spevokol prešiel počas roka zmenou dirigenta. V prvom polroku ho s láskou a obetavo viedol D. Dinga, 

ktorý ale odišiel študovať do Prahy. Od septembra prevzala zodpovedne dirigentskú službu J. Puškášová 

za pomoci Ľ. Fraňovej. Spevokol nacvičuje každú stredu o 18.10. Stretáva sa nás medzi 30 - 35 

spevokolistov. 

Našou túžbou je spievať vždy na oslavu Boha a popritom tvoriť spoločenstvo ľudí, ktorí sa z toho tešia, 

rozumejú si a povzbudzujú sa. Veríme, že naším spevom potešujeme a obohacujeme tých, ktorí nás 

počúvajú a zároveň aj pre nás samotných je to radosť a požehnanie slúžiť a obohacovať druhých. 

 

 
 

2i) Hudobné skupiny 

Hudba je úžasným darom, ktorý potešuje ľudské srdcia. Sme vždy radi, keď sa veľa spieva a hrá  na 

Božiu slávu. Zvlášť mladá generácia rada piesňou oslavuje Pána Boha. Za hudobníkov napísal pohľad na 

rok 2018 brat Adrián Marušák: Na začiatok - chválový tím je iný ako ostatné tímy, vznikol najmä z 

dôvodu, že sme chceli, aby nedeľné SB boli prístupnejšie mladým - aj práve cez piesne - a neskôr sa k 

tomu pridali chválové večery, respektíve vedenie chvál na rôznych zborových či mimozborových 

akciách. Tento rok sme v podstate skúšali “rozdeľovať” si nedele len cez internet, čo sa celkom 

neosvedčilo, teda ja osobne by som sa chcel vrátiť k pôvodnému spôsobu. Piesne boli približne na dvoch 

tretinách všetkých služieb Božích. Taktiež sme ako menšie časti chválového tímu pomáhali pri vedení 

chvál na akciách ako Zborový deň, dorastoch, mládežiach, dni žien či svetovom dni modlitieb. 
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Počas roka sme mali 1x chválový večer na Bielu sobotu. Približná účasť bola 60 ľudí. 

Zloženie tímu je veľmi flexibilné, snažíme sa zapájať nových hudobníkov, tak jednoducho píšem mená 

ľudí, ktorí boli toho účastnými počas roka: Marián Lajda, Lenka Šimočková, Ivan Porubčanský, Dušan 

Tichý, Laura Marušáková, Emka Plevová, Miška Blahová, Miška Hanáková, Adam Rajčan, Alex 

Tománek, Terka Šimková a ďalší… 

 

 

2j) Modlitebné podujatia a modlitebné skupinky 

Tak požehnané dielo, aké sa koná v našom cirkevnom zbore, by sa nemohlo diať bez modlitieb. Sme 

veľmi vďační Pánu Bohu za Jeho dielo, ktoré koná medzi nami. 

Modlitebné  stretnutia žilinského cirkevného zboru: 

● 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 2018 bola: VIAC – MAGIS – MORE. 

● Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov – 18.-25.1.2018 
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● Svetový deň modlitieb – sa  konal v 3. pôstnu nedeľu 4.3.2018, tieto modlitby pravidelne pripravujú 

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

evanjelickom kostole. 

● 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 – pripravujú ju členovia modlitebnej skupinky. 

Zvyčajne pred Vianocami a Veľkou Nocou prebiehajú ešte modlitby 24/2-3, ktoré sa konajú na fare 

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

veľkonočnom období na Bielu sobotu. 

 

 

Rok 

Modlitebné spoločenstvo Modlitebné týždne 

počet 

za rok 

priemerná 

účasť 

počet 

za rok 

priemerná 

účasť 

2018 112 11 (4) 8 49 

2017 124 17 (4) 8 50 

 

 

Koordinátorkou modlitebného spoločenstva cirkevného zboru je sestra Ľudmila Fraňová. 

 „Neprestajne sa modlite!“ 1.Tes. 5; 17 

Apoštol Pavol nás vyzýva k neprestajným modlitbám. Aj my v našom zbore túžime byť verní tejto výzve 

a modliť sa ako jednotlivci, tak i skupinky za mnohé potreby každého z nás, našich rodín, celého 

spoločenstva, cirkvi i národa. 

Pravidelne každú stredu ráno a v stredu a v nedeľu večer sa stretávajú menšie skupinky modlitebníkov v 

počte 3 -7 ku chvále, vzývaniu i k prosbám k nášmu Bohu. V uplynulom roku modlitebné spoločenstvo 
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pripravilo v čase pôstu modlitebnú reťaz spojenú s pôstom, ktorá bola ukončená 48 hod. nepretržitými 

modlitbami v priestoroch fary. 

Pomáhali sme aj s prípravou Noci modlitieb (od 20.00 do 8.00 hod.) v čase Svätodušných sviatkov. V 

čase adventu bola bratom a sestrám nášho zboru ponúknutá možnosť modliť sa individuálne po 

bohoslužbách za ich potreby, problémy, zdravie, pre ich povzbudenie a posilnenie. Radi by sme v tejto 

forme pomoci blížnym skrze modlitbu pokračovali každú nedeľu. 

Na konci adventu sa uskutočnila i nepretržitá 24 hod. modlitebná reťaz na fare. 

Vedomí si nesmiernej dôležitosti modlitby chceli by sme, aby každý člen nášho zboru mal možnosť 

zapojiť sa do modlitebného zápasu za prebudenie v rodinách, zbore, v cirkvi, v národe, a to v presne 

určenom dni a čase vo svojom domove.  A takto zjednotení vysielať naše vďaky a prosby pred Boží trón. 

2k) Večer pre ženy 

Správu napísala zborová farárka 

Vďaka Pánu Bohu sa v našom cirkevnom zbore stretáva spoločenstvo evanjelických žien na stretnutiach s 

názvom Večer pre ženy od novembra roku 2009. Stretávame sa spoločne pri štúdiu Božieho Slova, 

modlitbách, piesňach, svedectvách, zdieľaní, tvorivých dielňach a vytvárame vzájomné spoločenstvo. 

Pozvané sú všetky ženy - sestry, mladšie, stredného veku, aj staršie, slobodné, vydaté, vdovy, …. chceme 

tak napĺňať heslo nášho cirkevného zboru: “V službe evanjelia (F2,22), spojení láskou Kristovou 

(2K5,14a).”  

Stretávame sa dvakrát do mesiaca v zborovej sieni o 17:00 druhý a posledný štvrtok v mesiaci, 

výnimočne v nedeľu po Službách Božích. Na začiatku mesiaca sa stretávame pri tvorivých dielňach ktoré 

má na starosti sestra Evka Trepáčová a na konci mesiaca pri téme a štúdiu, ktoré pripravuje zborová 

farárka. 

 

Na našich stretnutiach sme mali témy: Gobelín - vyšívaná história reformácie, Prezentácia knihy 

Reformácia po praslici od autorky Vlasty Okoločaniovej, predstavili sme si aj našu EMŠ, na troch 

stretnutiach sme si pripomínali, že sme súčasťou väčšieho príbehu, svoju službu nám predstavila Jennifer 

Edwards a spomenuli sme si aj na Oľgu Ruppeldtovú rod. Šimkovú.  
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Na konci januára medzi nás prišla sestra Emília Fojtíková s témou: Gobelín - vyšívaná história 

reformácie. Bola to už jej druhá návšteva nášho spoločenstva. Prvýkrát nás navštívila v máji 2014, kedy 

nám predstavila mimoriadny projekt, ktorý sa chystal k oslave 500. výročiu Reformácie. Vyšívaný 

gobelín ako projekt spoločenstva evanjelických žien zachytáva najdôležitejšie udalosti súvisiace s 

Reformáciou na území Slovenska. Po oboznámení sa s projektom, sme si mohli každá sadnúť a zapojiť sa 

do vyšívania gobelínu. V našom cirkevnom zbore vtedy gobelín aj nejaký čas ostal a viaceré sestry sa 

stretávali a vyšívali. Chceli sme teda vedieť viac o dokončení tohto projektu a o všetkých súvislostiach, 

ktoré boli spojené s jeho vznikom a s vystavením. Sme vďačné, že sestra Milka, ktorá bola zodpovedná 

za vyšívanie a technické veci súvisiace s týmto projektom prišla medzi nás a oduševnene nám o mnohých 

veciach porozprávala. Ceníme si, že priniesla obeť a prišla k nám z Lazov pod Makytou aj napriek tomu, 

že ten deň jej manžel odchádzal služobne na niekoľko mesiacov do zahraničia. To bola len čerešnička na 

torte, keď sme si vypočuli, koľko obete bolo počas rokov spojených s týmto projektom. Sme vďačné 

Pánu Bohu, že okrem iných žien, si aj ju výrazne použil, na tomto diele.  

V marci sme medzi nami privítali sestru prom. knih. Vlastu Okoličániovú, autorku knihy Reformácia po 

praslici. Prišla medzi nás z Bratislavy v piatu pôstnu nedeľu. Zúčastnila sa pašiových Služieb Božích a po 

občerstvení nám poslúžila svojím svedectvom o tom, ako vznikala kniha Reformácia po praslici a 

priblížila nám životy výnimočných evanjelických žien 16. - 18. storočia, ktoré žili na území dnešného 

Slovenska. V knihe sa venovala nasledujúcim ženám, ktorým dala aj výstižné prívlastky: Magdaléna 

Heymairová - obyvateľka nebeského Jeruzalema, Alžbeta Coborová - biblická kráľovná Ester 

zachraňujúca svoj ľud, Alžbeta Bocatiová - milujúca Míkal pomáha manželovi k úteku, Katarína Regína z 

Greiffenbergu - dunajská víla clio, osvietená uránia či statočná coris, Mária Maximiliána zo Stubenbergu 

- Milota, ktorej dobročinnosť zanechala na zemi Hospodinovu vôňu, Mária Magdaléna Gotzová  - 

Chlorinda - kvet nardy a jej verše na “pomazanie Spasiteľa”, Eva Otlíková - láska a odvaha víťazí nad 

popraviskom, Anna Mária Hellenbachová - vzdelaná amazonka s mečom v ruke zachraňuje kostol, 

opísala aj ženy ako tlačiarky, vydavateľky a mecénky evanjelickej literatúry na Slovensku v 16. - 18. 

storočí. Bolo pre nás veľkým obohatením počúvať sestru Vlastu Okoličániovú, ktorá prezentovala knihu 

vysoko odborne a profesionálne a zároveň s hlbokou láskou k Pánu Bohu, pokorou a skromnosťou. 

Vďaka jej obdarovaniu sme sa mohli dozvedieť o ženách, ktorých mená sme ani nepoznali, ktoré objavila 

v mnohých prameňoch, korešpondencii, v archívoch,... Za jej službu medzi nami sme jej veľmi vďační a 

prajeme jej nech ju aj naďalej Pán Boh žehná v jej profesionálnom, ale aj osobnom živote.    
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Apríl, máj a jún bol venovaný téme: Sme súčasťou väčšieho príbehu. Na týchto stretnutiach sme študovali 

Božie slovo novej zmluvy so zameraním na ženy, ktoré dostali príkaz ísť a zvestovať, že Pán Ježiš žije. K 

týmto ženám, ktoré sa osobne stretli s Pánom Ježišom sa pripojili aj ďalšie, ktoré napĺňali misijný príkaz 

a sú opísané v Skutkoch Apoštolov a v listoch Novej zmluvy. Túto “štafetu” odovzdávali ďalej, až sa 

dostala k nám. Každá veriaca žena je tak súčasťou väčšieho príbehu a má svoju úlohu a poslanie. Sme tu 

preto, lebo niekto nám svojím životom svedčil o Božej láske, modlil sa za nás, viedol nás na ceste viery. 

Nie sme tu len tak, aj my tu máme rovnaké poslanie, niesť evanjelium Ježiša Krista do tohto sveta. Z 

Biblických žien sme sa pozreli na: Máriu Magdalénu, Máriu - matku Pána Ježiša, Zafiru, Tabitu, Rodé, 

Lýdiu, Priscilu, Evodiu, Syntichu, Euniku, Lojdu, Apfiu, Kýriu. Tiež sme sa zdieľali o tom, ktoré ženy 

nás viedli a formovali vo viere a mali vplyv na náš duchovný život.   

Októbrové stretnutie sme venovali spomienkam na Oľgu Ruppeldtovú rod. Šimkovú. Podvečer 25. 

októbra 2018 sme sa stretli, tak ako zvyčajne posledný štvrtok v mesiaci, v zborovej sieni na stretnutí 

Večer pre ženy. Téma stretnutia bola: Spomienky na Oľgu Ruppeldtovú, rodenú Šimkovú. Bolo to presne 

v deň, keď si ju pred 34 rokmi vzal Pán Boh do večnosti. Pre tie z nás, ktoré sme ju nepoznali osobne, to 

bola príležitosť dozvedieť sa o živote manželky žilinského farára a biskupa Fedora Ruppeldta. Boli však 

medzi nami aj sestry, ktoré sa s ňou osobne poznali, stretávali, dokonca jedna sestra s ňou aj istý čas 

bývala. Bol to pre nás, pre všetky požehnaný čas. Informácie do vzájomného zdieľania a diskusie sme 

čerpali aj zo zborníka Fedor Ruppeldt život a dielo, ktorý vydal náš cirkevný zbor, konkrétne z príspevku 

Zuzany Bukovskej Obdarený dávaním, Fedor Ruppeldt a Oľga Šimková.  

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,  za to, že nás  hrou na klavíri sprevádzala pri speve. Sestry vyberajú piesne, ktoré 

majú rady, ale aj nové, ktoré sa chcú naučiť a spoločne oslavujeme Pána Boha. 

Druhý štvrtok v mesiaci bol venovaný tvorivým dielňam. 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. Na stretnutiach sme stále mali aj krátke biblické zamyslenie a modlitebnú 

chvíľku. Vytvorili sme mnoho zaujímavých výtvorov. V predvianočnom období sme napríklad tvorili 

adventné vence, vianočné ikebany, ozdoby, aranžmány a pohľadnice. 

Pozývame vás do nášho spoločenstva - Večer pre ženy.  

 

Ženy - SEŽ 

Rok Počet  za rok Priemerná účasť 

2018 18 25 

2017 15 25 

 

2l) Stĺpy – raňajky pre mužov  

Správu napísal brat kurátor Rastislav Czelis: Ako mnohé iné aktivity v našom zbore, tak aj “Raňajky pre 

mužov” sa stali tradíciou pre vzdelávanie a posilňovanie viery v Pána Ježiša Krista už niekoľko rokov.  

Štúdium Božieho slova sa stalo túžbou mnohých z nás mužov, aby sme boli dobrými vodcami nielen v 

našich rodinách, ale aj v práci a spoločnosti v napĺňaní evanjelia. Stretávame sa každú druhú sobotu o 

7.00h ráno a tak verím, že to nie je pre mnohých bratov jednoduché ráno vstať v deň, kedy si môžu po 
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náročnom pracovnom týždni pospať. Myslím, že platí: “Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu 

bývajú!” Žalm 133 

V tomto spoločenstve bratov máme možnosť spoznávať bližšie jeden druhého a zároveň zdieľať sa 

navzájom svojimi postrehmi zo života každého jedného z nás, čím žijeme a ako vnímame Božiu 

prítomnosť. Ako sa nám darí napĺňať 

potreby ducha a čo najmenej napĺňať 

žiadosti tela. A aj tu máme možnosť 

počuť, ako často zlyhávame, ale napriek 

tomu skrze Ducha Svätého si to 

uvedomujeme a máme možnosť sa nad 

tým zamýšľať cez Sväté písmo, aby sme 

sa čo najviac približovali ku Kristovi. 

Tento rok sme sa stretli pätnásťkrát a z 

toho sme sa jedenkrát zúčastnili 

20.01.2018, ako každý rok, na 

kresťanskej konferencii pre mužov v 

Třinci z názvom “Tváři v tvář”. Téma 

konferencie bola “ Kedy už dospeješ “. 

Zaujímavé bolo aj “Seniorátne 

stretnutie mužov v Blatnici”  

13.10.2018. Téma stretnutia “Z pasivity 

do aktivity” - prednášajúci brat Vanko, 

zb. farár z Košece k téme čerpal z 1M2,15. 

Druhým prednášajúcim bol brat senior TUS Marián Kaňuch ”Prečo ľudia majú problém sa zapájať do 

diania vo svojom okolí”. Štúdia, ktorá bola uverejnená v časopise Lutheranus. 

Prebiehala taktiež panelová diskusia, zúčastnení bratia B. Záborský, D. Beňuch, V. Bargár a moderátorom 

diskusie Ivan Trepáč. Zaujímavým osobným príbehom nám poslúžil brat Janko Lábaj. 

Je zaujímavé sa zaoberať štúdiom biblických mužov, ich životom, poslaním i pozvaním do služby od 

Boha. Zamýšľali  sme sa príkladom týchto mužov pre nás samotných, aby sme sa vyvarovali rôznych 

chýb, ale aj naopak prijať do svojho života ten dobrý príklad, ako robiť to, čo od nás Boh chce a 

vyžaduje. Biblickí muži 2018 - Ámos, Jonáš, Abdiáš, Ezechiel, Jozef, Matúš. 

Dňa 18.10.2018 sme sa rozlúčili so vzácnym bratom Gabrielom Tinschmidtom, ktorý mnohokrát poslúžil 

svojimi radami a skúsenosťami pre nás všetkých. 

K duchovným raňajkám neoddeliteľne patrili aj fyzické raňajky, ktoré si pre nás pripravili ochotní bratia. 

Aj pri tejto činnosti prebiehali ešte dlhé diskusie. Nechýbala ani hudba, spev a chvály nášmu Pánovi, milé 

a vzácne povzbudenie vo viere a modlitby. Všetkým, ktorí sa zúčastňovali patrí vďaka za toto 

spoločenstvo a zároveň pozvanie pre všetkých mužov v našom zbore pre ďalší ročník v roku 2019. 

 

Stretávania mužov – Raňajky pre mužov 

Rok Počet za rok Priemerná účasť 

2018 16 12 

2017 11 9 
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2m) Zborový deň 2018 

Jednou z ozaj vzácnych a požehnaných aktivít cirkevného zboru je zborový deň. V roku 2018 sa opäť 

konal 10.6.2018 v Autocampingu Slnečné skaly. Zúčastnilo sa ho viac ako 350 účastníkov nielen 

z cirkevného zboru. Úžasnou vecou je, že medzi nás prichádza aj množstvo hostí a ľudí, ktorých pozývajú 

najmä členovia cirkevného zboru. Program už má svoju zabehanú štruktúru. Začali sme spoločnými 

službami Božím pod veľkým stanom. Po ich skončení sa konala veľká rodinná hra. Po spoločnom obede 

sme medzi nami privítali vzácneho hosťa brata farára z Nového mesta nad Váhom Ľubomíra Ďuračku, 

ktorý si pripravil seminár Viera a povery. Už tradične medzi nami boli pracovníci SEM-u s rôznymi 

atrakciami pre deti a mládež ako nafukovací hrad, vodný futbal. V rámci zborového dňa sme na misijnú 

cestu na Ukrajinu vyslali tím mládežníckych dobrovoľníkov pod vedením Maťka Štrbku: Patrika Matiho, 

Jurka Zvaríka a Soničku Papšovú. Bol to ozaj požehnaný deň. 
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2n) Ma-Mi klub  

Správu napísala zborová farárka: “V CZ vytvárame aj spoločenstvo pre ženy, matky na materskej či 

rodičovskej dovolenke. 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, ale 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 2018 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. Sme veľmi 

radi, 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. Detičky, 

ktoré potom z Ma-Mi klubu 

prechádzajú do EMŠ majú veľmi 

dobrý štart v škôlke, pretože už 

poznajú niektoré deti aj pani učiteľku.  

Na našich stretnutiach vytvárame 

spoločenstvo pri Božom slove, zdieľaní každodenných malých aj veľkých radostí aj starostí, rozprávame 

sa, zdieľame, modlíme sa, spievame, tancujeme, tvoríme, spolu stolujeme… Téma pre detičky je 

pripravená veku primerane, názorne a kreatívne. V uplynulom roku sme s detičkami (tými, ktoré to 

vnímali) preberali témy: Ježiš má rád malé deti, Ježiš chodí po mori, Ježiš uzdravil malomocného, 

chromého, slepého, hluchonemého, Ježiš žije, Boh sa o mňa stará, keď sa hrám, keď spím, keď som na 

cestách, Boh mi dáva jesť a piť, melónová párty, jablková párty, Boh stvoril nebo, more, zem, zvieratá, aj 

mňa, Ježišovo narodenie, Pastieri.    

 

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: 

Objavte svoj primárny jazyk lásky, Láska je 

rozhodnutie, Láska premieňa, Ako milovať 

tých, ktorí si to nezaslúžia, Deti a jazyky 

lásky, Test Päť jazykov lásky, témy 

súvisiace s obdobím cirkevného roka: pôst, 

Veľká noc, advent, Vianoce, ženy z 

rodokmeňa Pána Ježiša, Támar, Rút, voľné 

témy podľa záujmu. 

Som vďačná Pánu Bohu, že mamičky na 

materskej dovolenke so svojimi detičkami 

rady prichádzajú do Ma-Mi klubu. Mnohé z 
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nich sa už po druhý rok zapojili aj so svojimi rodinami do Krátkeho Rodinného Tábora, ktorý organizuje 

náš CZ. V septembri, tak ako každý rok, 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 

2018 18 22 

2017 19 22 

 

2o) Médiá a webová stránka CZ   

Pohľad na rok 2018: 

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

● Cirkevný zbor má aj Facebook (ECAV ZA), Flickr (ECAV ZA) a Instagram: dorast_mladez_ecavza 

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

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

● Ďakujeme aj fotografom: Patrikovi Kollárovi, rodine Šimkovcov, Adamovi Rajčanovi, Lenke 

Šimočkovej, Tomášovi Ladeckému a ďalším ochotným spolupracovníkom za požehnanú 

dokumentáciu života cirkevného zboru.  

● Výzvou pre nás stále zostáva nájdenie ochotného správcu webu a počítačov pre cirkevný zbor. 

 

http://www.ecavza.sk/
http://www.emszilona.sk/
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2p) ProChrist 

V roku 2018 sme sa do projektu PRO CHRIST nezapojili. Plánujeme v roku 2019, a to individuálnymi 

internetovými prenosmi v rodinách.  

 

2q) Krátky rodinný tábor (KRT) 

 

 
 

Správu o tábore napísal brat Ján Šimko: Krátky Rodinný Tábor sa v roku 2018 uskutočnil v Námestove 

na brehu Oravskej priehrady. Každoročne sa počet účastníkov zvyšuje a ani rok 2018 nebol výnimkou. 

Stretlo sa tam celkovo 94 účastníkov (65 dospelých a 29 detí). Téma tohtoročného tábora bola „Na ceste“. 

Hosťom a jedným z rečníkov bol misionár Bevan Stein s manželkou. Bevan je zakladateľom občianskeho 

združenia Otcovo srdce a venuje sa deťom z detských domovov. Spolu s manželkou robia tiež rôzne 

tábory pre deti, počas ktorých využívajú na terapiu svoje kone a psy. Bevan zároveň robí tzv. „motorkovú 

misiu“, počas ktorej svedčí neveriacim priateľom motorkárom o svojom živote s Kristom. Aj na tieto 

témy a jeho oblasti služby mal Bevan svoje výklady a spolu s úvodmi brata farára sme sa zamýšľali nad 

tým, ako sme vo svojom živote na ceste smerom: k Bohu otcovi, k svojmu srdcu a k ľuďom okolo nás.  

Počas Bevanových výkladov a 

mnohých svedectiev sme si  mohli 

uvedomiť, aký mocný je Pán Boh a aké 

zmeny dokáže robiť v živote ľudí. Každý 

deň sme zakončili diskusiou 

v skupinkách. Počas tábora sme mali 

možnosť absolvovať aj krátky výlet 

loďou po priehrade, zahrať si rôzne hry 

alebo zašportovať si. Nechýbali krátke 

ranné štúdiá a modlitby, tvorivé dielne a 

večerná kaviareň. 

Tábor bol opäť raz miestom, kde ľudia 

môžu načerpať aj duchovnú „stravu“, 

nájsť nové priateľstvá alebo len tak 

oddýchnuť si a „pokecať“ si a zdieľať 
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svoje životy. Pán Boh nám požehnal počasie i prostredie, v ktorom sme boli. Aj tento rok prišli na tábor 

noví ľudia, ktorí mali možnosť „okúsiť a vidieť“ aký je život v rodine cirkevného zboru. Zároveň sme na 

tábore urobili pozvánku na mnohé stretnutia a aktivity, ktoré sa počas roka v cirkevnom zbore organizujú. 

Ďalší ročník je opäť v rukách nášho starostlivého Otca nebeského a tešíme sa, čo má pre nás pripravené.  

Sme vďační za ochotných, obdarovaných a nadšených ľudí pri príprave a vedení tábora – manželia 

Šimočkovci, Lajdovci, Kaňuchovci, Šimkovci. 

3.Školstvo na území CZ 

3a) Vyučovanie náboženstva  

Kresťanská služba svetu a misia skrze prácu v školách je vzácnym darom a požehnaním. 

Na území nášho cirkevného zboru: 

● Vyučujeme podľa platných osnov našej cirkvi na 17 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. 

 

Evanjelické náboženstvo v roku 2018 vyučovali: 

1. Marián Kaňuch, zborový farár 

2. Oľga Kaňuchová, zborová farárka 

3. Jozef Havrila, námestný farár na mieste zborového kaplána 

4. Marián Lajda, katechéta 

5. Katarína Jurgová, katechétka  

6. Lucia Kozáková, katechétka  
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Vyučovanie evanjelického  náboženstva v školskom  roku 2018/2019 

Názov školy Deň a čas  Počet žiakov Vyučujúci 

ZŠ Lietava  Utorok 13:00 2 Lucia Kozáková 

ZŠ Rajec Utorok 13:45 2 Jozef Havrila 

ZŠ Lichardova Utorok 12:45 (1.st.) 14:00 (2.st.) 21 Marián Lajda 

ZŠ Bytčica Streda 11:50  12 Oľga Kaňuchová 

ZŠ Jarná Streda 12:45 5 Marián Lajda 

ZŠ Gaštanová Streda 13:45 14 Oľga + Marián Kaňuchovci 

Gymnázium Varšavská cesta Streda 13:45 13 Marián Lajda 

ZŠ Višňové Štvrtok 11:30 4 Lucia Kozáková 

ZŠ Gbeľany Štvrtok 12:25 1 Oľga Kaňuchová 

ZŠ Rudina  Štvrtok 13:40 4 Oľga Kaňuchová 

ZŠ Trnové Štvrtok 14:00 4 Lucia Kozáková 

ZŠ Karpatská Štvrtok 14:00 2 Marián Lajda 

ZŠ Hájik Štvrtok 14:00  3 Katarína Jurgová 

Gymnázium Veľká Okružná Piatok 07:00 4 Marián Lajda 

ZŠ Gorazda Piatok 13:45 5 Lucia Kozáková 

ZŠ Závodie Piatok 13:55 6 Marián Lajda 

EMŠ Štvrtok 09:00 40 Oľga Kaňuchová 

    

Spolu navštevuje vyučovanie náboženstva:  
125 žiakov + 40 detí  

EMŠ = 165 detí 
 

Štatistika návštevnosti evanjelického náboženstva z predchádzajúcich rokov – 2017/2018 (126 žiakov) – 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) 
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3b) Evanjelická materská škola (EMŠ) 

Správu za EMŠ napísala riaditeľka Katarína Kutlíková: Evanjelickú materskú školu v školskom roku 

2018/2019 navštevuje 40 detí vo veku od 3 do 6 rokov. Z toho je 18 predškolákov. 

Pedagogické zamestnankyne sú Michaela Blahová a Mária Vitkovská v triede Rybičky. Iveta 

Dobrovičová a Katarína Kutlíková v triede Mravčeky. Pomocná pracovná sila je Iveta Vlachová. 

Jennifer Edwards k nám tento školský rok 

prichádza v pondelok až štvrtok na krúžok 

Hravá angličtina, ktorý má v spolupráci 

s Máriou Vitkovskou. Nepravidelne 

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 Oľga Kaňuchová učí raz týždenne 

náboženstvo 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, rodinný tábor. 

Ponúkame logopedickú depistáž, očné screeningové vyšetrenie, test školskej zrelosti, otvorenú hodinu pre 

rodičov o činnostiach s predškolákmi, plavecký výcvik a mnohé iné odborné vyšetrenia, školské 

a mimoškolské aktivity. 

Ďakujeme za akúkoľvek podporu, hlavne modlitebnú. 
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4. Činnosť presbyterstva a výborov (hospodársky, revízny, 

vnútornej a vonkajšej misie...) 

 
4a) Presbyterstvo 

V roku 2018 presbyterstvo  zasadlo 5 krát, a to: 7.2.; 21.2.; 21.3.; 20.6. a 12.12. 

Zasadnutia presbyterstiev pripravovalo, zvolávalo a viedlo predsedníctvo cirkevného zboru.  

V roku 2018 sme na výročnom zborovom konvente zvolili aj nového zborového dozorcu, ktorým sa stal 

brat Janko Šimko. Zvolili sme tiež poddozocu Ivana Trepáča a nových presbyterov. K 31.12.2018 má 

cirkevný zbor 17 presbyterov. Väčšina z nich bola zvolená práve v roku 2018 na šesťročné volebné 

obdobie. 

Aktuálny zoznam presbyterov k 31.12.2018 

P.č. Priezvisko a Meno Funkcia Bydlisko 

1. Beňuch Ján Presbyter – bohoslužobný výbor Snežnica 

2. Czelis Rastislav Zborový kurátor Konská 

3. Fraňová Ľudmila Presbyter – modlitebné spoločenstvo Žilina 

4. Golierová Milada Kurátor filiálky Rajec Rajec 

5. Gondžár Michal Presbyter – vnútorná misia (deti a školstvo) Žilina 

6. Kaňuch Marián Zborový farár Žilina 

7. Kaňuchová Oľga Zborová farárka Žilina 

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

9. Olszar Jan Presbyter – hospodársky výbor Žilina 

10. Rajčan Adam Presbyter – vnútorná misia (dorast a mládež) Svederník 

11. Svrčková Gabriela Presbyter – diaspóra Čadca Čadca 



Výročná kňazská správa za rok 2018 ECAV Žilina            Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 10. 2. 2019 zborovým farárom a seniorom TUS 

Mariánom Kaňuchom  

39 

v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou 

12. Ševčíková Zuzana Presbyter – revízny výbor Žilina 

13. Šimko Ján Zborový dozorca Žilina 

14. Šimočko Ján Presbyter – vonkajšia misia Žilina 

15. Thielová Ida Presbyter – diakonický výbor Žilina 

16. Trepáč Ivan Zástupca zborového dozorcu Hôrky 

17. Vitkovská Alena Presbyter – vnútromisijný výbor Žilina 

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) 
Správu za rok 2018 napísala sestra Alena Vitkovská: V roku 2018 sa konali tri stretnutia výboru 

vonkajšej a vnútornej misie, a to v januári, júni a septembri. Na stretnutiach sme plánovali aktivity 

cirkevného zboru na nasledujúce obdobie.  

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 12 členov.  

Každé stretnutie sme začali biblickým zamyslením a modlitbami. Potom sme krátko zhodnotili aktivity 

v uplynulom období a hovorili svedectvá z jednotlivých oblastí služby. Zároveň sme spomenuli potreby, 

problémy a výzvy pre prácu v zbore v jednotlivých oblastiach (napr. deti, mládež, stredná generácia, 

starší...). Potom sme sa venovali plánovaniu zborových aktivít do budúcna. Premýšľali sme pri tom, ktoré 

aktivity sú dobré a treba v nich pokračovať, ktoré je potrebné zmeniť resp. vynechať a aké nové sú 

v našom cirkevnom zbore potrebné.  

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 

Toto všetko sme robili s modlitbou a prosbou o vedenie Duchom svätým. V stretnutiach výboru vnútornej 

a vonkajšej misie budeme pokračovať aj v roku 2019, čakajú nás výzvy ako napr.: potreba nových 

spolupracovníkov do jednotlivých tímov; noví vedúci niektorých skupín (mládež, detská besiedka, letné 

tábory...); oslovenie a práca s vysokoškolákmi; podujatia pre staršiu generáciu; misijné podujatia mimo 

nášho cirkevného zboru... Nech nám pri tom všetkom Pán Boh dáva svoju múdrosť a vedenie. 

 

Správa za vnútornú misiu (seniori) – Jaroslav Križan 

V roku 2018  sme sa zamerali na starších  bratov a sestry z pohľadu cirkevného zboru, ako im vyjsť v 

ústrety. Ďalej uvádzame aktivity, ktoré sme vykonávali:     
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– Boli to modlitebné stretnutia v stredu pred biblickou hodinou o 16.30 hod. v zborovej sieni. Tu sme si 

stanovili úlohy za čo sa máme modliť (zbor, duchovní pastieri, návštevy bratov a sestier, ECAV..). 

Modlitebné spoločenstvo tvorilo 5 - 7 ľudí. 

– Návštevy domovov dôchodcov so sestrou farárkou Olinkou Kaňuchovou a sestrami s Večerou 

Pánovou, návšteva nemocnice. 

– Príprava Večere Pánovej počas cirkevného roka v Žiline, Čadci a Bytčici. Ďalej zabezpečenie Večere 

Pánovej pre starších a imobilných bratov a sestry v zborovej sieni vrátane ich dovozu a odvozu. Zároveň 

sme im poskytli aj cirkevné časopisy, ktoré si zobrali so sebou. 

– Zorganizovanie prednášky “Starobou bližšie k večnosti“. Prednášal brat emeritný senior z Rajca Jozef 

Havrila. Prednáška mala pozitívny ohlas u poslucháčov. Rozprúdila sa diskusia na danú tému. Prítomných 

bolo 30 ľudí. 

– Večernica pre starších v zborovej sieni počas adventných služieb Božích s nasledujúcim programom: 

privítanie, modlitba, hudobná vložka, básnička, kvíz, príhovor o cirkevnej literatúre a pozvanie na 

občerstvenie. Prítomných bolo 25 ľudí. 

 – Pomoc pri upratovaní kostola a zborovej siene. Niektoré sestry sa zúčastnili na podujatiach v rámci 

našej cirkvi (prednášky, školenia...). 

– Zbierka potravín pre núdznych - pripojili sme sa ku Charite a pomáhali sme im pri zbere potravín v 

rámci tejto akcie v predajniach TESCO. Odmenou nám boli potravinové baličky pre 12 núdznych rodín z 

nášho okolia.          

V nasledujúcom roku 2019 by sme s Božou pomocou chceli  pokračovať v uvedených aktivitách a 

podľa možností bratov a sestier, ich zdravotného stavu sa zúčastňovať na akciách organizovaných inými 

výbormi v zbore. 

 

 

 

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

● 15. – 21.7.2018 Misijný tábor KECY – Košický Klečenov 

 

Výbor chrámovej služby a bohoslužobný výbor 
Výbor v roku 2018 prevzal brat presbyter Ján Beňuch. 

 

Hospodársky výbor 

Správu o činnosti za rok 2018 napísal predseda výboru Ján Olszar:  

Hospodársky výbor pracoval aj počas roka 2018 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, Brtáňová Katarína, Olszar Ján, Križan Jaroslav, Macek 

Milan, Grandtner Milan, Rastislav Czelis a Ján Slížik.  

Hospodársky výbor v roku 2018 zasadal: 06.februára 2018 a 15. mája 2018  

 

Zrealizované úlohy:  

* Oprava strechy na farskom úrade 

* Oprava strechy na kostole                                                                                                                                                                                               

* Výmena prietokového ohrievača pri toaletách zborovej miestnosti                                                                                                                                                                                                

* Prestavba sociálneho zariadenia na farskom úrade                                                                                                                                                                                              

* Oprava vykurovacieho kotla v nájomnom byte                                                                                                                                                                                             

* Oprava vykurovacieho kotla na farskom úrade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

* Utesnenie vykurovacieho systému v kostole (chémiou)                                                                                                                                                                                                     

* Vykonaný chemický postrek krytiny altánku (proti machu) a vyčistenie rín                                                                                                                                                                                                

* Oprava prasknutej vodovodnej rúrky v stene v nájomnom byte                                                                                                                                                                                                
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* Výmena prasknutých sklených tabúľ na dverách v kostole a na zadných dverách zborovej miestnosti                                                                                                                                                                                                 

* Vyhotovenie dažďového zvodu na farskom úrade a zaústenie do kanalizácie                                                                                                                                                                                                

* Výmena žiaroviek v lustroch                                                                                                                                                                                               

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

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

 

Rozpracované úlohy:                                                                                                                                                                      

* Oprava organu                                                                                                                                                                                              

* Výmena dverí do bytu farárovcov                                                                                                                                       

* Výmena okien v byte farárovcov                                                                                                                                    

* Omaľovanie bytu farárovcov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

* Omaľovať priestor vo vstupe z boku do zborovej miestnosti                                                                                                                                                                                                 

* Náter plota                                                                                                                                                                                            

* Drobné opravy                                                                                                                                                                        

* Revízia kotla                                                                                                                                                                       

* Revízie hasiacich prístrojov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Predpokladané investície:                                                                                                                                                       

* Nákup projektora do zborovej miestnosti                                                                                                                            

* Nákup nového nábytku v kancelári na FÚ (návrh + realizácia)                                                                                               

* Nákup odposluchov (reproduktory + obal) 

              

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Diakonický výbor – Ida Thielová  

V roku 2018 naša pomoc v rámci diakonie sa zamerala hlavne na návštevy členov nášho zboru v ich 

domácom prostredí a aj počas pobytu v nemocnici. Cez rok sme pomáhali pri opatere a drobných prácach 

v domácnosti podľa potreby. Všetky tieto návštevy boli naplnené láskou a duchovným povzbudením. 

Požičiavame aj zdravotné pomôcky (polohovateľné postele, hygienické stoličky, vozíky na pomoc pri 

chôdzi, sedátko do vane) a niektoré z nich už využívajú naši členovia zboru. 

Veríme, že aj tohto roku sa naša činnosť rozšíri o pomoc, no potrebujeme vašu súčinnosť pri jej 

nahlasovaní v našom cirkevnom zbore. Kontakt nájdete v informačnom liste. Ďakujem. 

 

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: 26. júna sme sa 

stretli, aby sme prediskutovali možnosti vzniku základnej školy. Rozprávali sme o tom, aké oblasti je 

dôležité preskúmať a hľadali sme z okruhu členov CZ, prípadne známych ľudí, ktorých by sme mohli 

osloviť k spolupráci. Navrhli sme tieto oblasti: budovy a priestory, financie, mzdy, účtovníctvo, školská 

jedáleň, učitelia 1. stupňa a 2. stupňa konkrétne odbory, školský klub detí.  

 

Mediálny výbor 
Správu o činnosti mediálneho výboru napísala sestra Zuzana Šimková: Z dôvodu informovanosti 

o aktivitách zboru a EMŠ smerom k zboru, verejnosti, prostredníctvom článkov a oznamov v lokálnych 
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médiách ako aj na web stránke zboru, web stránke dištriktu prípadne cirkvi bol v júni 2015 zriadený 

mediálny výbor. 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). V roku 2018 bolo 

najdôležitejšou úlohou nájsť vyhovujúcu schému web stránky, nakoľko jestvujúca téma web stránky už 

nie je podporovaná novou verziou redakčného systému. Iniciatívu v tomto smere vyvinul na jar 2018 Ivan 

Trepáč. Na jeseň sa podarilo vybrať vyhovujúcu tému web stránky. Významnou úlohou ostáva rozbehnúť 

stránku a preklopiť jestvujúci obsah. 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). 

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. 

5. Pastorálna činnosť 
V roku 2018 duchovní pastieri vykonali 140 pastorálnych návštev pri rôznych príležitostiach: v rodinách 

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

rôznych príležitostiach. Niekedy s nami navštevovali rodiny aj iní členovia najmä diakonického výboru.  

Počas roku 2018 nám narástol počet pastorálnych rozhovorov, ktoré sa udiali  na fare. Dokopy ich bolo 

161. V roku 2017 to bolo 63 pastorálnych rozhovorov na fare.  

 



Výročná kňazská správa za rok 2018 ECAV Žilina            Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 10. 2. 2019 zborovým farárom a seniorom TUS 

Mariánom Kaňuchom  

43 

v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou 

 

 

 

 

 

 

 

6. Iné 

6a) Mimozborová činnosť zborových farárov 

Aj v roku 2018 sme pri rôznych príležitostiach absolvovali množstvo stretnutí, prednášok a podujatí aj 

mimo nášho cirkevného zboru.  

Popri všetkých udalostiach sa v roku 2018 udialo ešte nasledovné: 

 Zborový farár kandidoval na funkciu generálneho biskupa ECAV. Bol kandidovaný predsedníctvami 

CZ TUS. V 1. kole dostal 27,71% platných hlasov (5183) a s druhým najvyšším počtom hlasov po 

Ivanovi Eľkovi postúpil do druhého kola. Ostatní kandidáti v 1. kole získali nasledovné: Eľko Ivan 

36,46% (6820 hlasov); Hudáková Katarína 18,78% (3513 hlasov)  a Sidónia Horňanová 12,31% 

(2302 hlasov). Ivan Eľko vyhral  druhé kolo s počtom 50,3% (8322 hlasov) a stal sa novým 

generálnym biskupom ECAV. Zborový farár Marián Kaňuch dostal 41,07% (6795 hlasov). 

 Zborový farár v roku 2018 úspešne dokončil externé doktorandské štúdium na EBF UK a obhájil 

dizertačnú prácu (13.7.2018) na tému Vznik nových cirkevných zborov ako výzva pre evanjelickú 

misiológiu.  

 Zborový farár bol 26.5.2018 zvolený Dištriktuálnym konventom VD ECAV za Zástupcu biskupa VD 

ECAV. 

Pastorálne návštevy  

Kaňuchovci + J. Havrila 2018 – 140 (114+26) 

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



Výročná kňazská správa za rok 2018 ECAV Žilina            Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 10. 2. 2019 zborovým farárom a seniorom TUS 

Mariánom Kaňuchom  

44 

v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou 

Zborový farár: 

● Zástupca biskupa VD ECAV  

● senior Turčianskeho seniorátu ECAV 

● dištriktuálny presbyter VD ECAV 

● synodál ECAV 

● člen rady školy Evanjelickej spojenej školy 

v Martine 

 

 

Zborová farárka je: 

●  členkou Správnej rady nadácie Jána Amosa 

Komenského v Žiline  

●  členka rady školy  EMŠ v Žiline 

 

 

Mimozborová činnosť zborových farárov v roku 2018 

P.Č. Dátum Názov podujatia Miesto konania Kto Poznámka 
1. 14.1. Modlitebná konferencia Český Tešín Kaňuchovci Príhovor  

2. 18.-25.1. TMZJK Žilina MaK, OK  

3. 27.1. Pohreb I. Kišš Bratislava MaK, OK  

4. 5.2. SPK Mošovce MaK, OK  

5. 15.2. Prednáška Lutherovci  Batizovce MaK, OK  

6. 17.2. Prednáška Lutherovci  Kremnica MaK, OK  

7. 4.3. SDM Žilina MaK, OK  

8. 9.3. EKUZA Žilina MaK, OK  

9. 9.3. Správna rada NJAK Žilina  OK  

10. 10.3. Biblická škola SCEAV Český Tešín MaK Prednáška 

11. 11.3. Prednáška Lutherovci  Ružomberok MaK, OK  

12. 12.3. SPK Považská Bystrica MaK, OK  

13. 13.3. Modlitebné raňajky Žilina MaK VUC 

14. 17.3. Hokejový turnaj SEM Dolný Kubín MaK  

15. 23.3. Porada TKK EKUZA Žilina MaK  

16. 25.3. Krížová cesta Žilina MaK, OK  

17. 5.4. Návšteva VUC s biskupom VD Žilina MaK  

18. 8.4. Seniorátny konvent Bytča MaK, OK  

19. 9.4. SPK Liptovský Mikuláš MaK, OK  

20. 19.4. KPM Žilina MaK, OK  

21. 20.4. 
Seniorátne kolo biblickej 

olympiády 
Martin MaK  

22. 6.5. Konfirmácia  Bystré  MaK, OK Kázeň  

23. 10.-12.5. Obnova cirkvi konferencia Nemecko  MaK   

24. 14.5. 
Všeobecná pastorálna 

konferencia 
Zvolen MaK, OK  

25. 14.5. Rada školy Martin MaK  

26. 17.5. Modlitby VUC Žilina MaK  

27. 19-24.5. ELF  Wisla MaK  

28. 23.5. Správna rada NJAK  Žilina OK  

29. 2.6. Staromestské slávnosti Žilina MaK, OK  

30. 3.6. Stretnutie spevokolov  Sučany  MaK, OK  

31. 11.6. SPK TUS Súľov-Hradná MaK, OK  

32. 15.6. Diskusia kandidátov na GB Bratislava MaK, OK  

33. 22.6. Valné zhromaždenie Tranoscius  Liptovský Mikuláš MaK  

34. 22.6. ESŠ Martin výročie školy Martin MaK, OK  

35. 22.-30.6. Arménsko  Arménsko  MaK  

36. 24.6. Tryzna  Žilina OK  
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37. 13.7 . Obhajoba dizertačnej práce Bratislava MaK, OK  

38. 21.7. Inštalácia seniora GS Štítnik MaK, OK  

39. 3.8. Campfest Kráľova Lehota MaK  

40. 15.-16.8. Rodinný tábor Púchovčania Gemer MaK, OK prednášky 

41. 29.-30.8. Učeník Častá MaK, OK Prednášky  

42. 31.8. Misiijné dni VD ECAV  Stará Ľubovňa MaK, OK Prednášky, diskusia 

43. 2.9. 
Prednáška Manželstvo 

Lutherovcov 
Záriečie MaK, OK  

44. 16.9. Dištriktuálny deň VD ECAV Poprad MaK Liturgia  

45. 17.9. SPK TUS Turčianske Jaseno  MaK, OK  

46. 19.-20.9. Teologická konferencia ECAV Nimnica MaK, OK Príhovor  

47. 21.-28.9. Izrael Izrael MaK, OK  

48. 30.9. Zborové dni Bardejov MaK, OK Kázeň  

49. 29.9.-6.10. TKK EKUZA Žilina MaK, OK  

50. 8.10. SPK TUS Záturčie MaK, OK  

51. 11.10. Modliby VUC Žilina MaK  

52. 13.10. Seniorátne stretnutie mužov Blatnica MaK  

53. 17.10. Church Planting diskusia Žilina MaK  

54. 26.10. EKUZA Žilina MaK, OK  

55. 27.10. Martinské memorandum Martin MaK Účsť  

56. 4.11. Odhalenie tabule J. Thurzo  Bytča MaK, OK  

57. 5.11. SPK TUS Turany MaK  

58. 16.11. Protest Slušné Slovensko Žilina MaK  

59. 17.11. 
ROS konferencia Manželstvo 

Lutherovcov 
Tatranské Matliare MaK, OK prednáška 

60. 19.11. Pastorálna konferencia SCEAV Třinec MaK, OK prednáška 

61. 25.11. 
Legenda o zakliatom meste  - 

muzikál 
Liptovský Hrádok MaK, OK  

62. 26.11. Prednáška Izrael Blatnica MaK, OK  

63. 3.-8.12. ELF Barcelona  Barcelona MaK  

64. 7.12. Správna rada NJAK Žilina OK  

65. 10.12. SPK TUS 
Zemianské 

Kostoľany 
MaK, OK  

66. 16.12. Úvod dozorcu VD ECAV Lada MaK Litrugia a pozdrav 

67. 21.12. Služby Božie ESŠ Martin  MaK, OK  

      

SOLI DEO GLORIA 

Poznámka: MaK (Marián Kaňuch), OK (Olinka Kaňuchová) 

 

Zborový farár z titulu funkcie seniora TUS sa v priebehu roku 2018 zúčastnil množstva podujatí 

mimo cirkevného zboru.  
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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, Hedviga 

Tkáčová a Katka Lábajová (jazykové korektúry), Patrik Kollár (grafika obálky), Lukáš Buzek (grafika). 

V roku 2018 článkami do časopisu prispeli dobrovoľníci z radu členov nášho cirkevného zboru (Marián 

Kaňuch, Olinka Kaňuchová, Marián Lajda, Hedviga Tkáčová, Zuzka Ševčíková, Matej Štrbka, Veronika 

Ďurošková, Milotka Beňuchová ml., Adam Rajčan, Anna Grandtnerová, Katarína Záskalická, Majka 

Vitkovská - EMŠ, Zuzana Šimková).  

V roku 2018 vyšli štyri čísla, ktorých obálky boli vytlačené farebne. 

Náklad vydaní časopisu v roku 2018 bol nasledovný: apríl – 350 ks; jún – 350 ks, október – 350 ks, 

december – 600 ks. 

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 2018 sa nekonali žiadne nové zmeny v oblasti zborového archívu.  

 

Knižnica zboru 
Knihy sú spracované do počítačovej databázy, ktorú postupne dopĺňa  brat Janko Hlas. Mládežnícku 

knižnicu v zborovej sieni si samostatne organizujú 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 2018, rovnako ako v minulých rokoch, v predvianočnom 

období obohatený o ponukový balík titulov z vydavateľstva Porta Libri a kalendárov z vydavateľstva 

Advent Orion. 

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

– predaj v kostole. 

Nákup kníh je hradený cirkevným zborom. Po predaji sú peniaze riadne vrátené formou pokladničného 

bloku ako príjem cirkevného zboru. 



Výročná kňazská správa za rok 2018 ECAV Žilina            Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 10. 2. 2019 zborovým farárom a seniorom TUS 

Mariánom Kaňuchom  

47 

v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou 

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 roku 2018 sa v tejto oblasti nekonalo. 

6d) Počet členov cirkevného zboru 

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

● Podľa sčítania v roku 2011 sa ku evanjelikom na území nášho cirkevného zboru prihlásilo spolu 3512 

ľudí (sčítanie 2001 – 3843 ľudí). 

● K 31.12.2018 cirkevný zbor eviduje 2280 členov. 

● Do zboru sa v roku 2018 prihlásilo 15 ľudí (v roku 2017 – 21 ľudí ). 

● Zo zboru sa odhlásilo 7 ľudí (v roku 2016 – 74 ľudí). 

● Do evanjelickej cirkvi vstúpili 2 ľudia. 

● Z evanjelickej cirkvi a nášho cirkevného zboru v roku 2018 nevystúpil nik. 

 

Údaje o počte členov zapísaných v kartotéke CZ za posledných 12 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) 

12.  2018 - ↓ 2280 členov zapísaných v kartotéke (pokles o 6 oproti roku 2017) 

   

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. 

 

6e) Zborová diakonia 

Diakonickú prácu konáme cez službu mnohých dobrovoľníkov pod vedením sestry presbyterky Idy 

Thielovej. 
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6f) Personálna oblasť 

Duchovní pastieri 
V cirkevnom zbore k 31.12.2018 pôsobia: 

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

ročné volebné obdobie a bol nanovo zvolený 15.4.2018. V roku 2019 cirkevný zbor  čakajú voľby 

druhého 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 31.12.2018 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, Iveta Vlachová (od 1.9.2018), Radka Neomániová (do 

30.6.2018) 

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

matrík,  aktualizáciou údajov webovej stránky cirkevného zboru a pomocnými kancelárskymi 

prácami.  

 
Štúdium na cirkevných školách 
Počas roku 2018 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 na  EBF UK, odbor evanjelická teológia 

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

pôsobí v pedagogickom zbore. 
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6g) Organizácie pri cirkevnom zbore 

Pri  cirkevnom zbore pôsobia: 

● N.o. Mudrland 

● Na adrese farského úradu sídli nadácia JÁNA AMOSA KOMENSKÉHO.  

6h) Filiálka Rajec 

Správu o živote napísala sestra presbyterka a kurátorka Milada Golierová:  V roku 2018 sme vo filiálnom 

zbore pokračovali v aktivitách, schádzali sme sa na bohoslužby, 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, čítané SB viedli Miloš Lisý, Rastislav Czelis a aj  

Milada Golierová, ktorá tiež kantorovala, vypomáhali jej Denis Dinga a 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

47 26 27 28 40 26 8 30 11 13 62 2018

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

 

Spolu sme v roku 2018 mali v Rajci SB 66 krát, 5x sme dopoludňajšie SB nemali , zúčastnili sme sa 1 

riadneho a 2 volebných konventov, konfirmácie v matkocirkvi a na zborovom dni na Slnečných skalách. 

Na SB a na Štedrý večer vystúpili s piesňami, básňami a hovoreným slovom deti a mládež – spolu 7, 

nacvičovali s nimi a pomáhali im Mgr. Havrila a manželia Lisí a Janka Havrilová.   

Večera Pánova bola prisluhovaná 3x - 99 ľudí/priemer 33. 

Brat farár Mgr. Havrila absolvoval sám alebo s manželkou 26 návštev v domácnostiach, prípadne 

v nemocnici a zdravotníckom zariadení, prislúžil 3x Večeru Pánovu celkovo pre 4 ženy a 2 mužov. 

Vyučovanie náboženstva v škole zabezpečoval Mgr. Havrila, hodiny navštevovali 2 deti. 

Konfirmáciu v matkocirkevnom zbore mala Lucka Rosincová. 

Biblické hodiny sme v roku 2018 mali len 3krát, 3x sme mali adventné večierne, stredtýždňové pôstne SB 

sme mali 4x s priemernou účasťou 9 ľudí. 

V Týždni modlitieb za jednotu kresťanov sme mali ekumenické podujatia s katolíckou obcou, a to raz 

v našej modlitebni a raz v katolíckom kostole, tretie ekumenické stretnutie, spojené so spoločnými 

modlitbami, bolo v rámci hodových slávností na lokalite Drieňová.   

Ďalšie akcie v roku 2018: posedenie pri kapustnici – 25 ľudí, zborový deň – 30 ľudí a adventné posedenie 

- 9 ľudí. 

Brigády a práce: 3x veľké upratovanie modlitebne a bytu, 3x upratovanie obradného domu na cintoríne, 

pokračovanie v prácach – sanačná omietka na stenu v strednej miestnosti bytu, čiastočné odstránenie 

vlhkej omietky v chodbe bytu, výmena rín a zvodov strechy modlitebne a bytu, založenie a vypestovanie 

trávnika v záhrade, práce na fasáde modlitebne a bytu z dvora, revitalizácia predzáhradok, vytvorenie 

a ošetrovanie okrasných záhonov, vyčistenie povaly, šopy a vývoz odpadu – cca 500 brigádnických hodín 

v 27 brigádach, bežná údržba a kúrenie v modlitebni – rodina Mikolková, bežné upratovanie modlitebne 

a zborových priestorov – stále tie isté rodiny. 
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Nepeňažné milodary – práce v rozsahu cca 600 hod., občerstvenie pri brigádach, počas veľkého 

upratovania a pre návštevy SB, zapožičanie strojov a náradia, lešenia, odborné práce, vybavenie kuchyne, 

bytu, kvety na oltár počas roka a na Vianoce, materiál na fasádu, hlina, kamene, okrasné rastliny, kôra do 

záhonov, pozinkované ochranné lišty, dar na konfirmáciu, atď. – celková hodnota cca 4200 €. 

VEĽKÁ VĎAKA VŠETKÝM,  menovite Edkovi Mikolkovi, Karolovi Mikolkovi, rodine Havrilovej, 

Šefarovej a Rosincovej, Baroniakovej a Hromadovej, Lisej, Žilinčíkovej, Žuchovej, Durajovej, 

Hudecovej, Lenhartovej, Večeríkovej a Smudovej, Mirke a Miroslavovi Golierovým + Janke Vojtekovej, 

Miškovi Prenčovskému, Zdenkovi Valíčkovi, rodine Tóna Goliera, rodine Czelisovej,  Elenke Veselej, 

pani Pekaríkovej, Anke Huljakovej, Vierke Čimborovej, Ondrašechovým dievčatám, a každému kto 

akokoľvek pomohol a prispel, aby v Rajci evanjelici fungovali, trvali a rozvíjali sa. 

Plány na rok 2019:  s pomocou Božou dokončiť vonkajšie práce vo dvore – výmena okna a dvier na šope 

+ fasáda; práce na obradnom dome – strecha, maľovanie stien a nátery lavíc, brány; vnútorná vlhkosť 

stien – odstránenie vlhkej omietky, výmena zárubní a dvier; posedenie pri kapustnici – predpôstna 

nedeľa; prázdninová opekačka v záhrade. 

Všetky dôležité veci sme prejednávali vo výbore po skončení SB, pri brigádach, akútne veci aj cez 

telefón. Pánu Bohu vďaka za ochotných spolupracovníkov, ktorí obetovali čas, peniaze, silu aj schopnosti 

a po celý rok pracovali na Božom diele.                               

                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

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 Gabriela Svrčková: 

Stretnutia na Službách Božích sa konali dvakrát za mesiac (v 1. a 3. nedeľu) s výnimkou letného obdobia, 

kedy sa SB konali len jedenkrát v každom mesiaci. SB sa konali v priestoroch zasadačky NsP v Čadci.  

Slávnostnejšie SB sme mali pred Veľkou nocou a Vianocami, kedy sme pristupovali aj k Večeri Pánovej. 

V tomto čase naše SB spríjemnili svojim spevom aj členovia spevokolu zo Žiliny, za čo sme im veľmi 

vďační. SB hudobne sprevádza M. Lehotský, za čo mu tiež srdečne ďakujeme. 

Veriaci sa individuálne podľa svojich potrieb a možností zúčastňujú SB v Žiline a v iných mestách 

(rodiskách alebo miestach krátkodobých pobytov počas dovoleniek alebo výletov).  

Posledné rozlúčky so zosnulými sa konali v katolíckom kostole sv. Bartolomeja a v dome smútku 

v Čadci. 

 
                                                       

Rok Priemerná účasť na SB 

2018 23 

2017 22 

 

Bytčica 
Za Bytčicu správu napísala sestra Vlasta Jakubišinová:  

Na všetkých svojich cestách Ho poznávaj a On ti urovná chodníky. Pr 3, 6 

Jednou z takýchto ciest v poznávaní Pána Boha sú aj stretnutia v modlitebni v Bytčici. Stretáva sa tu len 

malá skupinka veriacich bývajúcich v tejto  časti mesta. Priemerne je to 12 ľudí. Skupina starších ľudí sa 

Rok Priemerná účasť na SB 

2018 26 

2017 26 
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tu stretáva na Službách Božích raz za mesiac a 2 krát do roka je tu počas Služieb Božích prislúžená aj 

Večera Pánova. V roku 2018 sme sa zišli pri Slove Božom 10 krát. 

Ďakujeme Ti Pane Bože za každé jedno stretnutie, za každého, kto hľadá Tvoju blízkosť. Daj sa nám 

poznávať na všetkých  našich cestách po tejto zemi. Urovnaj a nasmeruj naše cesty k Tebe. 

Slovom Božím a sviatosťou Večere  Pánovej v čase Adventu a v pôstnom období nám slúžili naši  

zborový  farárovci  manželia  Kaňuchovci, brat farár Jozef  Havrila a študent teológie Matej Trepáč.                                                                                                                                                                                                                                

Kantorskú službu vykonávali Denis Dinga, Mirka  Maková, Matej Štrbka a Miladka Golierová.  

Za službu, ktorú ste v roku 2018 konali pre naše spoločenstvo v Bytčici, vám všetkým zo srdca  

ďakujeme. 

 

Rok Priemerná účasť na SB 

2018 12 

2017 12 

 

6j) Ekumenické vzťahy 

Aj v roku 2018 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 2018 uskutočnili: 

● Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov – 18.–25.1.2018 

● Svetový deň modlitieb – 4.3.2018 

● Ekumenické modlitby za mesto Žilina (počas Staromestských slávností) – 2.6.2018.  

● Smútočná tryzna (Židovský cintorín) – 24.6.2018 

● Týždeň kresťanskej kultúry spojený s verejným čítaním Biblie (3.10.) – 29.9.–6.10.2018 
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7. Hospodársky život zboru 
 

7a) Správa o hospodárení v ECAV CZ Žilina za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 

2018 

  
Vyhodnotenie hospodárenia CZ za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019 prerokoval, na základe 

podkladov predložených sestrou účtovníčkou Vierkou Herkovou a zborovým dozorcom Jánom Šimkom, 

hospodársky výbor na svojom zasadnutí dňa 23.01.2019. Na zasadnutí boli prítomní okrem zborovej 

farárky a zborového dozorcu bratia Beňuch, Czelis, Macek, Slížik, Olszar  a sestra Brtáňová. 
 

 Príjmy a výdavky  roku 2018 v základnom členení : 

A) PRÍJMY:   161 826,- € 
Z toho: 

Cirkevný príspevok       13 877,- € 

Ofery         19 462,- € 

Milodary CZ        31 393,- € 

Ostatné príjmy    1 197,- € 

Dotácia na EMŠ       85 716,- € 

Príjmy EMŠ (príspevok na prevádzku, dary)                10 307,- € 

  

Milodary oproti roku 2017 poklesli o cca 65% - čo bolo spôsobené najmä ukončením projektu stavebných 

a záhradných úprav okolia chrámu. Ofery oproti predchádzajúcemu roku mierne poklesli o cca 1,3% 

a výber cirkevného príspevku taktiež poklesol o 3%. Pri cirkevnom príspevku konštatujeme, že v roku 

2018 si ho zaplatilo 1114 členov CZ, čo je pokles o 111 členov oproti predchádzajúcemu roku. Počet 

platiacich predstavuje necelých 49 % z počtu evidovaných členov zboru.  

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 – softvérová licencia na program pre mládež (v cene 

800,- €), sada zariadení na tlmočenie pre zahraničných hostí (v cene 300,- €), zľava z celkovej ceny 

opravy strechy, zametací stroj (v cene 130,- €). Ďalej občerstvenie na zborových akciách, doprava, odvoz 

trávy a lístia atď. Za všetky finančné i vecné dary, ako aj za množstvo odpracovaných brigádnických 

hodín pre cirkevný zbor srdečne všetkým ďakujeme. 

Zároveň sa chceme poďakovať za všetky financie, ktoré cirkevný zbor a EMŠ mohli získať 

prostredníctvom 2% zo zaplatených daní roku 2017. Počas roka 2018 bolo prostredníctvom občianskeho 

združenia MUDRLANT prijatých celkovo 4 057,56 €, pričom 629,65 € bolo určených pre EMŠ. Počas 

roka 2018 sme z OZ MUDRLANT prijali celkovú dotáciu na tábory vo výške 4 061,04 €. Časť týchto 

príspevkov pochádzalo ešte z 2% vyzbieraných z predchádzajúceho obdobia. 

 

B) VÝDAVKY: 148 001,- € 
Z toho:  

Osobné náklady (mzdy, odvody, SF) 16 225,- € 

Spotreba energií (plyn, el. energia, vodné, stočné) 10 353,- € 

Opravy a investície 8 060,- € 

Cestovné 1 739,- € 

Ostatné služby, réžia  (tel., poist., čas., knihy, odpad, dane) 10 296,- € 

Príspevky na vyššie COJ (VD,TUS) 2 305,- € 

Príspevky iným COJ 441,- € 
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Podpora vnútromisijných podujatí, táborov 11 066,- € 

Priame náklady EMŠ 87 517,- € 

Najvýznamnejšími opravami v roku 2018 boli: dokončenie terénnych a záhradníckych úprav zborového 

areálu podľa odsúhlaseného projektu, oprava strechy na fare a kostole, prestavba sociálneho zariadenia na 

farskom úrade, opravy vykurovacích kotlov na fare a v nájomnom byte ako aj mnoho menších opráv. 

V neposlednom rade náklady tvorili aj nevyhnutný servis, údržba areálu a odvoz trávy a lístia. Z 

programových výdavkov misijných podujatí najväčšou položkou bola podpora detských, mládežníckych 

táborov a organizácia zborového dňa. Ostatné výdavky sú fixné alebo úzko spojené s duchovným 

a hospodárskym životom CZ. Výsledok hospodárenia v roku 2018 predstavuje prebytok vo výške 13 

825,- € , namiesto plánovaného prebytku 1 000,- €. 

Návrh rozpočtu, ako aj plán opráv a investícií, je uvedený v predloženej výročnej správe. Rozpočet na rok 

2019 predpokladá príjmy vo výške 167 220,- , výdavky vo výške 193 320,- €. Rozdiel príjmov 

a výdavkov je plánovaný ako schodok vo výške 26 100,- €. Tento schodok je tvorený najmä plánovanou 

opravou organu (1. etapa) a potrebnými opravami na budove fary. Finančné prostriedky na tieto opravy 

sú kryté zostatom z roku 2018 vo výške viac ako 29-tisíc EUR. Z toho dôvodu presbyterstvo navrhuje 

vyhlásiť zbierku na pokrytie výdavkov spojených s opravou organu – Projekt organ. Cieľom je vyzbierať 

finančné prostriedky aj na 2. etapu opravy organu, resp. mať k dispozícii vyššiu rezervu z ušetrených 

financií roku 2018 na nepredvídané výdavky. Ak by sa však nepodarilo v priebehu roka vyzbierať 

potrebný objem financií, CZ má prisľúbenú bezúročnú pôžičku na účel opravy organu so splatnosťou 3 

roky. 

Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2018 predstavoval čiastku 29 714,06 € a bol uložený na 

bankových účtoch (29 136,27 €) a v pokladničných hotovostiach (577,79 €). 

Očakávané najväčšie opravy a investície: (1) Oprava organu (2) Výmena okien a vstupných dverí v byte 

farárovcov, (3) Omaľovanie bytu farárovcov, (4) Projekt rekonštrukcie zariadenia farského úradu (5) 

Zrealizovať náter a drobné opravy plotu.  

Nakoniec hospodársky výbor konštatuje, že hospodárenie v roku 2018 bolo v zmysle konventom 

schváleného rozpočtu a jeho dodatku a  jednomyseľne sa uzniesol, že odporúča zborovému presbyterstvu,  

ale aj zborovému konventu správu o hospodárení za rok 2018 prijať a predložený rozpočet na rok 2019 

schváliť. 
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  Rok 2018 Rozpočet 2019 

PRÍJMY Rozpočet Skutočnosť 
Rajec 

skut. 
Príjem 

Príjmy z majetku 0 1 0 0 

Cirkevné príspevky 14 500 13 877 794 14 500 

Milodary 38 500 32 191 2 330 38 500 

Ofery 20 000 19 462 1 878 20 000 

Dotácie 87 000 85 716 0 85 020 

Z iných COJ 0 0 0 0 

Ostatné príjmy 7 500 10 705 149 9 200 

SPOLU 167 500 161 952 5 151 167 220 

     

VÝDAVKY Rozpočet Skutočnosť 
Rajec 

skut. 
Výdaj 

Opravy a investície 27 500 8 803 1 893 39 650 

Cestovné 2 400 1 875 100 2 450 

Osobné náklady 86 800 85 449 0 94 800 

Ost. služby, réžia (tel., poisť., 

časopisy, knihy, dane,..) 
27 570 27028 662                28 400 

Spotreba energií (plyn, el. en., 

vodné, stočné) 
19 570 13 279 1 226 15 920 

Príspevky na vyššie COJ (VD, 

TUS) 
2 500 2 305 153 2 300 

Príspevky iným COJ 1 500 441 0                     500 

Ost. progr. výdavky na 

vnútromisijné podujatia CZ 
10 660 8 821 498                  9 300 

Splátka pôžičky 0 0 0 0 

SPOLU 178 500 148 001 4 532 193 320 

      

Výsledok hospodárenia predpoklad skutočnosť Rajec predpoklad 

Príjmy - výdaje   -21 392 +13 951 +619 -26 100 

 

7b) Investície a opravy v roku 2019 

Očakávané najväčšie opravy a investície: 

● Oprava organu 

● Výmena okien a vstupných dverí v byte farárovcov 

● Omaľovanie bytu farárovcov 

● Projekt rekonštrukcie zariadenia farského úradu 

● Zrealizovať náter a drobné opravy plotu 
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7c) Správa revíznej komisie - Zuzana Ševčíková 

Na revízii účtov a kontrole hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2018 sa zúčastnila revízna 

komisia v zložení Daniela Borošová, Katarína Brtáňová, Ľudmila Rajčanová, Anna Tvrdá a Zuzana 

Ševčíková. 

Revízia hospodárenia s finančnými prostriedkami sa robila priebežne počas roka 2018 a ukončená bola 

15.1.2019. Predmetom kontroly boli: 

- peňažný denník za rok 2018 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 31.12.2018 nebola fyzicky skontrolovaná. 

Inventarizácia majetku bola vykonaná v priebehu roka 2017.  

 

8. Bilancia plánov z roku 2018 a plány na rok 2019 
Vízia CZ  - v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou, 

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. 

 

Milé sestry, milí bratia, drahí konventuáli. Ku životu cirkevného zboru v roku 2018, zámerom cirkevného 

zboru na rok 2019 a výzvam v roku 2019 chcem povedať nasledovný komentár.  

Už sú dva roky od 500. výročia reformácie. Mnoho sme si vtedy v cirkvi a cirkevnom zbore pripomenuli, 

s vedomím, akým veľkým darom bola reformácia. Reformácia bola primárne smerovaná na obnovu 

cirkvi.  Cirkev charakterizuje Ecclesia semper reformanda est. Cirkev je neustále reformujúca sa. To platí 

po celé obdobie cirkvi. To znamená, že skrze obnovu sa vracia spoločenstvo viery ku svojej podstate. 

Obnovuje sa. Slovo, ktoré sa pre obnovu používa je aj revitalizácia. Revitalizácia cirkevného zboru je 

zámerná obnova povolania činiť učeníkov. Je to proces cielenej zmeny a nového začiatku.  Cieľom  je 

evanjeliová obnova pre misiu a nový rast šírenia evanjelia v rámci cirkevného zboru. Obnova nás teda 

vedie ku podstate spoločenstva viery.  

Aké je poslanie cirkvi pre 21 storočie? Nezmenilo sa. My sme ho zhrnuli, pretlmočili,  do niekoľkých 

slov v našom poslaní cirkevného zboru, ktoré nachádzame v štatúte a informačnom lište každú nedeľu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Poslaním nášho cirkevného zboru je šíriť evanjelium Ježiša Krista (Mt 28, 19-20) s láskou k Bohu a 

ľuďom (Mt 22, 36-40), žiť v milujúcom spoločenstve (Sk 4, 32; Sk 2, 42-47; 2K 5, 14a), rásť vo viere (Ef 

4, 11-16) a slúžiť darmi v moci Ducha Svätého (1K 12-14; R 12, 6-8; Ef 4, 11) na všeobecný úžitok (1K 

12,7).“  

A to chceme v roku 2019 napĺňať  aj tým, že budeme: 

 Šíriť evanjelium Ježiša Krista, chceme cez tábory, podujatia, ktoré sú naplánované. V mnohých 

veciach pokračujeme, lebo vidíme  ovocie týchto podujatí.  

 Chceme evanjelium  šíriť zrozumiteľne. A jednou z foriem pre budúcnosť sú aj obnovujúce, 

obnovené, revitalizované služby Božie. Služby Božie, ktoré nesú evanjelium zrozumiteľne 

súčasnému človeku. Preto by cirkev mala prijať aj viacero foriem služieb Božích. Popri klasických 

mať ešte jedny v inom čase - nič nové v evanjelických zboroch v zahraničí, napr. USA. Modlíme sa 

za to, uvažujme. Ten čas príde.  Mať dvoje služieb Božích, jedny klasické, ako ich poznáme a jedny s 

obnovenou, revitalizovanou formou. Treba to vyskúšať, a preto by sme my v našom cirkevnom zbore 

mohli byť aj laboratóriom duchovnej práce pre našu cirkev. Cirkev by mala podporovať obnovu - 

revitalizáciu. V Poľskej evanjelickej cirkvi po revolúcii niekoľko zborov dostalo tento štatút.  

 Sme vďační, že môžeme slobodne niesť evanjelium. Cirkev to môže robiť 30 rokov. Tento rok si 

pripomenieme pád komunizmu. Mali by sme si slobodu viac vážiť. Smutné je, že cirkev nevyužíva 
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čas na slobodu, ale ako sledujeme dianie v našej cirkvi, na zápasy, boje medzi sebou. Sme smutní 

a sklamaní z  článkov v EPST, ktoré cirkev nedvíhajú, ale ubíjajú. Vzájomné boje, túžba niekoľkých 

pokorených neuznať nové predsedníctvo cirkvi, to je veľká hanba. Cirkev sa triešti, zameriava sa na 

veci, ktoré sú síce dôležité, ale nie najpodstatnejšie. Preto som aj minulý rok vnímal povolanie ísť do 

voľby generálneho biskupa. Nechal som si pošpiniť meno, ale išiel som, lebo som vnímal povolanie.  

A verím, že to nebolo zbytočné. 

 Tento rok uplynie 40 rokov od smrti F. Ruppeldta, chceme si to pripomenúť na službách Božích v 

auguste 2019. On by vedel hovoriť, aký pre mnohých „úžasný“ režim bol, kedy on žil, pôsobil, ako 

trpel. Chceme pozvať poslúžiť slovom Božím niektorého z našich biskupov, najmä generálneho 

biskupa, a tiež sestru Violu Fronkovú. 

 V našom zbore chceme využívať čas slobody na šírenie evanjelia. Kiež by sa to dialo ako to opisujú 

Sk 9,31, kde cirkev v čase pokoja, slobodného vyznávania viery, žila nasledovne: „A tak cirkev po 

celom Judsku i v Galilei i v Samárii mala pokoj, budovala sa, chodila v bázni Pánovej a rozhojňovala 

sa potešením Ducha Svätého.” 

 Evanjelium chceme niesť s láskou k Bohu a k ľuďom. Túto lásku však nevyprodukujeme sami zo 

seba, je to dar Boží, je to ovocie Ducha. Ale môžeme sa starať o svoje životy, o svoje korene, 

môžeme a musíme čerpať zo spoločenstva v modlitbe, stíšení - to dáva lásku. Preto chceme 

podporovať tento rok všetko, čo slúži čítaniu Písma. Napr. Lectio Divina. Len ak sa naučíme sedieť 

pri Jeho nohách, náš život to pozdvihne.  Ak tento rok nebudeš aj slúžiť, ale naučíš sa sedieť pri Jeho 

nohách, bude to pre teba požehnanie a dar. A potom aj pre celý zbor a svet. Ľudia začnime vieru ozaj 

brať vážne, nie iba ako prívesok ku životu. 

 Modlitby po službách Božích za ľudí v rôznych situáciách. Keď máme trápenia, tak sa môžeme 

modliť za seba. Boli by sme radi, keby to tak bolo. Videl som to na mnohých miestach, kedy ľudia 

zostali po službách Božích a ďalší sa za nich osobne modlili. Aké vzácne to je!  

 Modlitby za svet počas roku 2019. Pomocou podkladov z Lausannského misijného hnutia sa chceme 

modliť za jednotlivé krajiny sveta. Je vždy vzácne, keď sa cirkev modlí za potreby globálnej cirkvi 

a vníma, že sme súčasťou väčšieho príbehu.  Práve v nedeľu, keď sme sa začali modliť za svet, prišli 

medzi nás na služby Božie hostia z Ukrajiny- z miest, kde je vojna. Vnímal som to ako povzbudenie 

a posilnenie, že sa hneď môžeme modliť aj za nich a že je potrebné sa modliť za svet, v ktorom 

žijeme.  

 Vytvárame milujúce spoločenstvo - to nie je samozrejmosť, to je vzácnosť- tak to nachádzate v 

kňazskej správe už viacero rokov, že vidíme Božie pôsobenie. Vďaka Bohu za to. Milujúce 

spoločenstvo môžeme vytvárať cez všetky podujatia, ktoré máme. Tešme sa z nich. Mnohé chceme 

opakovať, tešiť sa z nich a radovať. Všetky veľké podujatia ako zborový deň, Silvester, Kapustnica 

atď... 

 Práve sa vyrába propagačný leták o cirkevnom zbore. Máme radosť, že je tu niečo, čo môžeme dať 

ľuďom do rúk. Niečo, čo druhým ukáže, kto sme a pozve ich, aby to zažili spolu s nami. 

 Pre mňa je  dôležité mať spoločenstvo aj po službách Božích pri jednoduchom občerstvení. Len 

káva, čaj, sušienky... Iba byť spolu. Keby si to rozdelilo 4-5 rodín, aký vzácny priestor by to bol. 

Priestor na budovanie vzťahov, budovanie otvorenosti. Je to tak vzácna vec. Viaceré zbory, aj na 

základe inšpirácie zo Žiliny, to začali robiť. A my sa toho vzdáme, len preto, lebo nemáme toho, kto 

by to robil? 

 Pohrebné rozlúčky, dôstojné vyprevadenie našich členov, ale tiež misijné rozlúčky, kde môžeme 

osloviť ľudí. Ale k tomu je potrebné, aby prišlo viac ľudí, viac hudobníkov. 

 Pomáhať slabším vo viere. Chceme sa znovu učiť podporovať- možno aj niektorý cirkevný zbor na 

Slovensku a dielo, ktoré sa tu koná. Keď podporuješ slabších, tak cirkev prežíva novú radosť. Keď 

dávaš, tak ti nechýba.   
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 Diakonická práca sa koná, sme za ňu vďační, len či ju využívame. Napr. dopoludnia by sa mohli 

v zborovej sieni stretávať aj dôchodcovia. Máme tieto priestory.  Namiesto vymetania obchodov s 

lacnými letákmi na zľavy by mohli dôchodcovia posedieť, pomôcť... - obyčajný mikro stacionár. 

 Ďalšou časťou poslania je: rásť vo viere, a preto Učeníctvo je základom a učeník sa učí o Pánovi, 

spoznáva Ho, poslúcha ho, činí ďalších učeníkov, teda nasledovníkov v Ježiša. 

 Radi by sme opäť mali zborové vyučovanie. Chceme vás povzbudiť, využívajte dar biblických 

hodín, investujete tým do vecí, ktoré sú naozaj vzácne. 

 Poslúchať Boha v dávaní. Nebáť sa aj dávať. Tým sa učíme, že Boh sa o nás postará. Dávať, teda 

podporovať Božie dielo. Tu v zbore. Možno obrazne povedané platiť CP nie raz ročne, ale mesačne. 

Urobiť pravidelnú podporu. Ochotne a možno aj pravidelne. Sú viacerí ľudia, ktorí to robia a prináša 

to požehnanie  im a aj dielu, ktoré sa koná v CZ. Minulý rok klesli milodary, to znamená, že ak ľudia 

majú čo podporovať aj milodary rastú, tento rok nás okrem iného čaká oprava organu.  

 Plánujeme zorganizovať víkendové sústredenie presbyterov CZ. 

 Mnohé z týchto vecí sa spájajú v jednom projekte za ktorý sa modlíme, hľadáme spôsoby, či by nám 

Pán Boh neotvoril dvere. Diskutujeme.  Rozmýšľame o komunitnom centre, ktoré by prepojilo 

všetky generácie. O mieste, ktoré by zhromaždilo službu mladej generácie a mladej generácii.  

Slúžilo by ako nástroj evanjelizácie mladých ľudí od materskej školy po koniec základnej školy. 

Mohlo by sa tam vytvárať spoločenstvo lásky žiakov, ale aj mladých ľudí, ktorí by tam možno mohli 

mať svoje priestory pre mládež, lebo naše zborové priestory už sú veľmi vyťažené. Boli by tam 

priestory pre učiteľov a mohli by tam mnohí slúžiť svojimi darmi. Vzniklo by tak miesto, kde by 

mohli nájsť prácu viacerí učitelia či technickí pracovníci.  Mohlo by sa tam pomáhať slabším deťom, 

žiakom a dvíhať ich, napomáhať im, aby rástli, napredovali. To je našim prianím, aby ľudia rástli vo 

viere a poznaní Boha. Chceme však robiť Božie veci -  Božími spôsobmi - v Božom čase.  To chce 

čas a zastavenie, byť pri Jeho nohách, počúvať, vnímať. To, čo Pán Boh chce, tak ako to chce, v čase, 

ktorý chce.  

 Potrebujeme múdrosť a pomoc Ducha Svätého. Slúžiť darmi v moci Ducha Svätého. Potrebujeme 

ľudí do služby.  Cirkevný zbor si bude voliť druhého zborového farára, mojej manželke končí 

funkčné obdobie. Bude kandidačné presbyterstvo, bude ešte jeden volebný konvent. Potrebujeme 

ochotných spolupracovníkov, aby dielo Božie rástlo.  Potrebujeme zborovú účtovníčku, či 

účtovníka. Naša milá sestra Vierka to chce odovzdať niekomu mladšiemu, ale doposiaľ sa nikto 

nenašiel.  

 Som vďačný všetkým najbližším spolupracovníkom: manželke, bratovi dozorcovi, presbyterom, 

pracovníkom s deťmi, dorastom, mládežou, všetkým ochotným rukám, ktorí tu neustále pomáhajú pri 

diele v zbore. 

 Poďte, dajte sa do Jeho služby. Niekedy aj dostanete lekcie. Ale najprv poďte k Nemu. Buďte s Ním, 

pri Jeho nohách ako Mária, lebo len to jedno je potrebné. Byť pri Ňom a odtiaľ všetko pôjde. 

Ďakujem za pozornosť. 
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Podujatia, slávnostné príležitosti konané v zbore, na území cirkevného zboru a súvisiace s cirkevným 

zborom v roku 2018 

P. č. Dátum Názov podujatia Miesto Poznámka 
1. 6.1.2018  Zborová kapustnica Zborová sieň  

2. 18.-25.1.2018 TMZJK   

3. 20.1.2018 Konferencia pre mužov Třinec  

4. 12.-18.2.2018 NTM   
5. 25.2.2018 Konvent Zborová sieň  
6. 11.3.2018 Prezentácia z misijnej cesty na Ukrajine Zborová sieň  
7. 18.3.2018 Prednáška Reformácia po praslici Zborová sieň  

8. 21.3.2018 Pôstny Bachov koncert Kostol   

9. 25.3.2018 Ekumenická krížová cesta Budatínsky park  

10. 30.3.2018 Koncert huslistu Milana Paľu Kostol   
11. 8.4.2018 Koncert Miešaného speváckeho zboru Kysuca Kostol   
12. 8.4.2018 Seniorátny konvent Sobášny palác Bytča  
13. 15.4.2018 Voľby zborového farára Kostol   

14. 20.4.2018 Seniorátne kolo biblickej olympiády Martin   

15. 
22.4.2018 Benefičný koncert pre pacientov 

s myleómovým ochorením 

Kostol  

16. 29.4.2018 Prednáška pre seniorov Zborová sieň  

17. 4.-6.5.2018 Konfi víkendovka Párnica   

18. 8.5.2018 Zborový cyklovýlet   

19. 12.5.2018 Stretnutie nezadaných „Kávička aj vo dvojici“ Zborová sieň  
20. 13.5.2018 Koncert spevokolu ECAVZA Kostol   
21. 18.-19.5.2018 Noc modlitieb Zborová sieň  
22. 26.5.2018 Koncert spevokolu Singing Saints, USA Kostol   

23. 2.6.2018 Ekumenické modlitby za mesto Mariánske námestie  

24. 10.6.2018 Zborový deň Slnečné skaly  

25. 17.6.2018 Voľby predsedníctva ECAV a dozorcu VD Kostol   
26. 9.-15.7.2018 Detský letný tábor Homôlka   
27. 15.-21.7.2018 KECY Košický Klečenov  
28. 22.7.2018 KECY after party Areál CZ  

29. 29.7.2018 Koncert pri výročí J. S. Bacha Kostol   

30. 9.-12.8.2018 Krátky rodinný tábor Námestovo  

31. 16.8.2018 Benefičný koncert Kostol   

32. 21.-26.8.2018 Dorastovo – mládežnícky tábor Hnilčík  
33. 30.8.-2.9.2018 Misijné dni VD Stará Ľubovňa  
34. 16.9.2018 Dištriktuálny deň Poprad   

35. 22.9.2018 Konferencia pre prac. detských besiedok Prešov   

36. 23.9.2018 Seniorátne stretnutie žien Mošovce   

37. 23.9.2018 Druhé kolo volieb generálneho biskupa Kostol   

38. 29.9.-6.10.2018 Týždeň kresťanskej kultúry   
39. 3.10.2018 Prednáška o ceste po Arménsku Zborová sieň  
40. 6.10.2018 Zborová brigáda   
41. 10.10.2018 Koncert chlapčenského zboru z Nemecka Kostol   

42. 12.-13.10.2018 Stretnutie nezadaných „Kávička aj vo dvojici“ Párnica  

43. 19.-21.10.2018 Konfi víkendovka   

44. 20.10.2018 Seniorátne stretnutie detí Sklabiňa  
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45. 26.-28.10.2018 Celoslovenská konferencia Detskej misie Banská Bystrica  
46. 26.-28.10.2018 Mládežnícka víkendovka Liptovský Trnovec  

47. 4.11.2018 
Odhalenie pamätnej tabule palatínovi Jurajovi 

Turzovi 
Sobášny palác Bytča  

48. 7.11.2018 
Prednáška pre seniorov: Starobou bližšie 

k večnosti  
Zborová sieň  

49. 15.-18.11.2018 15. konferencia ROS Tatranské Matliare  
50. 2.12.2018 Večernica pre deti Zborová sieň  
51. 2.12.2018 Adventný koncert speváckeho zboru Nitria Kostol  
52. 7.12.2018 Dorastovo – mládežnícka večernica Zborová sieň  

53. 9.12.2018 Vystúpenie Folklórnej skupiny Mestečko Kostol   

54. 12.12.2018 Večernica pre starších Zborová sieň  

55. 21.12.2018 ExitTour večernica Zborová sieň  
56. 27.-31.12.2018 Zimný mládežnícky tábor Bobrovec  
57. 31.12.2018 Zborový Silvester Zborová sieň  

Pravidelne sa opakujúce podujatia v roku 2018: detské besiedky, dorast, mládež, raňajky pre mužov, večer 

pre ženy,  biblická hodina, spevokoly... 

SOLI DEO GLORIA 

 

 

Významné výročia a jubileá v roku 2018: 

 100. výročie vzniku Československa 

 100. výročie vzniku samostatnej evanjelickej cirkvi  
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ROK 2019 – plány a vízie okrem opakujúcich sa aktivít a podujatí: 

1. Voľba druhého zborového farára 

2. Revitalizácia života cirkevného zboru 

a. Komunitné centrum cirkevného zboru  - priestory pre mládež, dorast, ZŠ s MŠ, nultým ročníkom 

v jednom zariadení - diskusia 

b. PRO CHRIST 2019 – internetový prenos 3.-7.4.2019 

c. Revitalizačné služby Božie – diskusia  

d. Víkendové sústredenie presbyterov 

e. Modlitby za svet – ročný cyklus 

3. Vyučovania o podpore, dávaní pre členov cirkevného zboru 

4. Hľadanie cirkevného zboru na Slovensku, ktorý by sme mohli finančne aj duchovne podporovať 

5. Pokračovať v zabehnutých a dobre fungujúcich bohoslužobných a misijných aktivitách v Žiline, 

Rajci a Čadci 

6. Hospodárske zámery cirkevného zboru na rok 2019 sa nachádzajú v sekcii hospodárenie zboru 

7. Výročia: 40. výročie úmrtia F. Ruppeldta (25.8.1979); 35. výročie úmrtia O. Ruppeldtovej 

(25.10.1984) 

 

 

Výzvy, ktoré sú pred nami: 

1. Nedoriešená otázka upratovania zborových priestorov 

2. Občerstvenie po službách Božích je nepravidelné a málo rodín sa zapája do prípravy 

3. Hudobný sprievod na pohrebných rozlúčkach zostáva permanentne nedoriešený, nízka účasť členov 

CZ na pohrebných rozlúčkach  

4. Hľadáme spolupracovníkov: zvukári, detské besiedky, kostolníkovci 

 

 



Výročná kňazská správa za rok 2018 ECAV Žilina            Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 10. 2. 2019 zborovým farárom a seniorom TUS 

Mariánom Kaňuchom  

64 

v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou 

Navrhované podujatia a zborové aktivity na rok 2019 (do augusta) – doplnené zo zasadnutí VMV 

výboru  
● Trojkráľová kapustnica (6.1.2019) 

● Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov (18.-25.1.2019) 

● Konferencia pre mužov – Třinec (9.2.2019) 

● Národný Týždeň Manželstva – (11.-17.2.2019) 

● Mládežnícky ples (1.3.2019) 

● Svetový deň modlitieb žien (3.3.2019) 

● Mládežnícka prespávačka (8.-9.3.2019) 

● Prednáška pre seniorov (20.3.2019) 

● Koncert J. S. Bach – výročie (24.3.2019) 

● Konferencia KPM (28.-31.3.2019) 

● ProChrist (3.-7.4.2019) 

● Seniorátne kolo biblickej olympiády (12.4.2019) 

● Pôstna modlitebná reťaz (18.-20.4.2019) 

● Večer chválospevov a modlitieb (20.4.2019) 

● Konfirmačná víkendovka (3.-5.5.2019) 

● Cyklistický výlet (8.5.2019) 

● Noc modlitieb (24.-25.5.2019) 

● Skúška konfirmandov (26.5.2019) 

● Konfirmácia (2.6.2019) 

● Zborový deň (9.6.2019) 

● Služby Božie na záver šk. roka (23.6.2019) 

● SEMFEST (4.-7.7.2019) 

● KECY (14.-20.7.2019) 

● Detský letný tábor (21.-26.7.2019) 

● CAMPFEST (1.-4.8.2019) 

● KRT (8.-11.8.2019) 

● Dorastovo-mládežnícky tábor (20.-25.8.2019) 

● Misijné dni VD (29.8.-1.9.2019) 

● Víkendovka tímov (august 2019) 

 

 
Ekumenické podujatia, ktoré sa budú diať v roku 2019: 
● Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov (18.-25.1.2019) 

● Svetový deň modlitieb – 3.3.2019 o 18:00 hod. v ev. kostole v Žiline 

● Ekumenické modlitby za mesto (máj 2019) 

● Smútočná Tryzna (jún 2019) 

● Verejné čítanie Biblie a Týždeň kresťanskej kultúry (október 2019) 
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Pravidelne sa opakujúce podujatia v roku 2019:  
●  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 2019 Pán Boh milostivý pri organizovaní všetkých týchto podujatí. 
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Záverečná štatistika 

Štatistické údaje za rok  2018 

Rok 

Počet členov 

Krsty Konfirmácia Sobáše Požehnanie 

spolu 

 
 

     

schem. kartotéka sčítanie deti dospelí spolu deti dospelí spolu evanj. krížne evanj. krížne 

2018 2458 2280 3512 26 2 28 12 7 19 1 7 0 1 9 

2017 2458 2286 3512 26 2 28 9 2 11 1 5 0 0 6 

  

Rok 
Pohreby Do/Zo zboru Do/Z cirkvi 

Presbyterstvo 

počet 

muži ženy deti spolu prihl. odhl. prist. výst. členov zasad. 

           

2018 28 16 0 44 15 7 2 0 17 5 

2017 16 29 0 45 21 74 1 1 15 3 

 

Bohoslužobný život v roku 2018 

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 

2018 1058 1978 3 98 5 18 3160 156 245 0 0 49 45 0 0 

2017 996 2002 10 98 2 6 3114 151 243 0 0 46 42 0 0 

 

Rok 

Stredtýžd.več.SB Advent. večierne Pôstne večierne Mládežnícke SB  

počet priemerná počet priemerná počet priemerná počet priemerná   

          

za rok účasť za rok účasť za rok účasť za rok účasť   

2018 0 0 4 19 7 21 0 0   

2017 0 0 4 20 9 26 0 0   

 

Biblické hodiny v roku 2018 

Rok 

Deti - DB Dorast Mládež - SEM Dospelí Ženy - SEŽ Rodiny – RoS (25+) 

počet priemerná počet priemerná počet priemerná počet priemerná počet priemerná počet 

 

 

za 

rok 

priemerná 

účasť 

počet 

sk.-buniek 
        

za rok účasť za rok účasť za rok účasť za rok účasť za rok účasť 

2018 70 15 29 28 30 34 31 23 18 25 19 22  

2017 69 19 29 27 70 46 37 27 15 25 20 17  

 

Rok 
Mod.spol - MoS 

Modlitebné 

týždne 
 Spevokol Hud.skupiny Muži Ma-Mi klub 

počet priemerná počet priemerná   počet počet počet 

za rok 

priemerná 

účasť 

počet 

stretnutí 

priemerná 

účasť 

 

 

za rok účasť za rok účasť   skupín členov skupín členov 
  

2018 114 4 (15) 8 49   1 35 1 10 16 12 18 22 

2017 124 4 (17) 8 50   1 40 1 11 11 9 19 22 
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Záver kňazskej správy 

Rok 2018 bol rokom MAGIS (viac) v mnohých oblastiach. Mnoho sme zažili, prijali. Sme vďační Pánu 

Bohu za Jeho veľkú a pokračujúcu milosť.  Kiež naopak rok 2019 je plný (Magis-Viac) zastavení pri 

nohách Pánových. Nájdime svoje JEDNO, to čo je naozaj dôležité a potrebné a venujme tomu svoju 

pozornosť a zanietenosť.  

Tešíme sa na dobrú spoluprácu s množstvom spolupracovníkov nášho cirkevného zboru.  Sme vďační za 

brata dozorcu Janka Šimka, poddozorcu Ivana Trepáča, kurátorov Rasťa Czelisa, Miladky Golierovej 

a Janka Slížika. Ďakujem za spoluprácu našej 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 

služobníkom v prostredí dorastu a mládeže. Sme vďační za spoluprácu so sestrou účtovníčkou Vierkou 

Herkovou. Ďakujeme za množstvo kvalitnej práce ohľadom miezd v CZ a EMŠ  Olinke Žuchovej. 

Ďakujeme tiež ochotnej sestre Vlastičke Jakubišinovej za jej obetavú službu. Požehnaná je aj spolupráca 

s celým kolektívom Evanjelickej materskej školy a ich riaditeľkou Katkou Kutlíkovou.  

Ďakujeme tiež našim  organistom v Žiline, Rajci a Čadci a tiež všetkým vám, drahí konventuáli, za 

pomoc a modlitby.  

Prosíme tiež o odpustenie, ak sme niekomu v roku 2018 nejakým spôsobom ublížili. Nech je nám 

všetkým Pán Boh milostivý aj v roku 2019.  

 

 

 

 

 

 

Na kňazskej správe o živote cirkevného zboru za rok 2018 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


Výročná kňazská správa za rok 2018 ECAV Žilina            Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 10. 2. 2019 zborovým farárom a seniorom TUS 

Mariánom Kaňuchom  

68 

v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SOLI DEO GLORIA. 
 

 

 


