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Kázeň - Výročná kňazská správa za rok 2014

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Žilina
Kázeň slova Božieho

Suspírium Žalm 84: 2Aké sú milé Tvoje príbytky, ó Hospodine mocností! 3Duša mi túži, priam prahne
po sieňach Hospodinových; srdce a telo mi plesá v ústrety Bohu živému. 4Aj vtáča našlo si domov a
lastovička hniezdo, kde ukladá si mlaď: oltáre Tvoje, Hospodine mocností, Kráľ môj a Boh môj!
5
Blahoslavení, ktorí prebývajú v Tvojom dome, oni Ťa stále chvália. 6Blahoslavený človek, ktorý v Tebe
nachádza silu, tí, čo majú na mysli cesty do chrámu! 7Keď prechádzajú suchým údolím, premieňajú ho na
prameň, a požehnaním pokrýva ho jesenný dážď. 8S pribúdajúcou silou kráčajú, aby sa ukázali pred
Bohom na Sione. 9Hospodine, Bože mocností, počuj moju modlitbu, načúvaj, Bože Jákobov. 10Hľaď,
Bože, štít náš, a pozri na tvár svojho pomazaného! 11Lebo lepší je deň v Tvojich sieňach ako inde tisíc;
radšej chcem stáť na prahu v dome svojho Boha ako zdržiavať sa v stanoch bezbožnosti. 12Lebo
Hospodin Boh je slnkom a štítom, milosť a slávu udeľuje; Hospodin neodoprie blaha tým, čo chodia bez
úhony. 13Ó Hospodine mocností, blahoslavený človek, ktorý v Teba dúfa!
Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Dnešný kázňový text je
napísaný v Žalme 34, 9a: “Okúste a spoznajte, že dobrý je Hospodin!” a v Žalme 16, 2b: “Niet pre
mňa šťastia mimo Teba!”
Milé sestry, milí bratia, konventuáli, v zmysle minuloročného hesla cirkevného zboru z biblickej
knihy Jób 37, 14: “Počúvaj to, Jób, zastav sa a pozoruj divné skutky Božie” sa aj dnes zastavíme a
budeme premýšľať nad životom cirkevného zboru v minulom roku a zároveň s modlitbou na perách
vykročíme do tohto nového roku.
Keď prebehla pred niekoľkými týždňami v našom cirkevnom zbore inštalácia predsedníctva TUS, tak
sme mali okrem viacerých túžob ešte jeden plán. Po skončení služieb Božích sme chceli pripraviť,
občerstvenie pre všetkých ľudí. Na budovanie spoločenstva, priateľstiev, či spoznávania sa. Nebola to
jednoduchá úloha, ale veľká výzva. Avšak množstvo dobrovoľníkov, ochotných ľudí pomôcť pri príprave
predčilo všetky naše očakávania a rozptýlilo aj obavy, či to zvládneme. Výnimočné bolo aj samotné
občerstvenie. Naši dvaja vzácni kuchári s ochotnými spolupracovníkmi pripravili množstvo kvalitného
občerstvenia. Robili to s láskou a bolo to krásne na pohľad a výborné svojím obsahom. Človek hneď mal
chuť a túžbu ochutnať. Jesť, dokonca aj vtedy, keď sa mu zdalo, že nie je hladný. A mnohí sme ochutnali,
jedli z týchto darov. A boli sme vďační za tých, ktorí to pre nás pripravili. Videli sme za tým láskavé ruky
a ochotné srdcia, ktoré nás doslova požehnali darmi zeme. Okúsili sme a spoznali, aké dobré sú tieto dary.
Biblické texty, nad ktorými dnes premýšľame sú zapísané v 16. a v 34. Žalme. Pisateľ oboch textov
je kráľ Dávid, ktorý vyznáva, že dobrý je Hospodin. Má osobnú, hlbokú skúsenosť, ako ho Pán Boh
zachránil zo životu nebezpečných situácií. Tak to vyznáva v 16. Žalme, tak to vyznáva v 34. Žalme.
Dokonca v 20. verši sa píše: “Mnoho bied má spravodlivý, lež zo všetkých ho vytrhuje Hospodin.”
34. Žalm je ďakovnou piesňou, ktorú zložil ako spomienku, keď ho Boh ochránil pred pohanským
kráľom Abimelechom. Príbeh je zapísaný v 1.knihe Samuelovej v 21. kapitole.

3
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou

Výročná kňazská správa za rok 2014 ECAV Žilina

Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 8.2.2015 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom

Dávid spoznal, že Boh bol k nemu milostivý! Chránil ho aj v zložitej a bolestivej situácii. Vytrhol ho
z rúk nepriateľa. A preto na konci tohto príbehu Dávid napísal slová, ktoré sú ozaj krásnym vyznaním:
“Okúste a spoznajte, že dobrý je Hospodin!”
Dávid skúsil, spoznal, a preto chce toto poznanie ponúknuť aj ďalej. Aj ostatným. Aby aj ďalší ľudia
spoznali, že dobrý je Boh. Nechce si to nechať iba pre seba. Učí ľudí, že Bohu sa oplatí dôverovať. Tento
kráľ prechádzal nie jednoduchými situáciami v živote, ale bol plný nádeje, plný dôvery v Hospodina
Pána. Videl Jeho ruku, Jeho konanie, preto tak často vyznáva, že dobrý je Hospodin. Svedčí aj ďalším
ľuďom a pozýva ich na ochutnávku Božej milosti a dobroty, ktorá sa rozprestiera nad týmto svetom a nad
našimi životmi.
Čo sa môžeme naučiť z biblických textov a aké výzvy prinášajú pre nás:
Ochutnajme z Božích darov - Dávid mohol ochutnať, skúsiť a zažiť to vo svojom živote. A potom
tak konal vo viere a s vierou. Preto aj v tomto roku bratia a sestry: ochutnajte zo všetkých podujatí
cirkevného zboru; nádejame sa, že ľudia ochutnajú z darov EMŠ; ochutnajme aj ďalšie dary zo
spoločných stretnutí cirkevného zboru, z pestrej ponuky táborov, spoločných stretnutí; nájdime si viac
času na Bibliu, na modlitbu, na spoločenstvo, nerobme návštevu chrámu iba raz za čas, ale práve naopak,
pravidelne a systematicky.
Len ak skúsime, či ochutnáme, vtedy môžeme spoznať, že dobrý je Hospodin - nestačí, keď jedlo
iba vidím. Z jedla sa nenajem, pokiaľ ho neochutnám. Dívať sa na jedlo nepomôže. A to je veľmi pekný
obraz aj pre dnešný deň. Treba skúsiť Božiu milosť, Božie pôsobenie, Božiu prácu a konanie v nás a
medzi nami. Bez osobnej skúsenosti nieto viery. Pokiaľ človek sám a osobne “neochutná, neskúsi”
vierou Boha, nespozná Boha, a potom môže robiť veci, ktoré nakoniec neprinášajú plné požehnanie,
nádej, život a budúcnosť. Nenájde pravé šťastie. Skutočné šťastie a naplnenie môžeme nájsť jedine v
Bohu. Skúsme dôverovať Bohu viac ako doposiaľ.
Kto skúsil, ten spoznal, že Boh je dobrý - človek spoznáva vierou a osobnou skúsenosťou v
každodennom živote dobrotu Božiu. V 16. Žalme sa píše “niet pre mňa šťastia mimo Teba” Pisatelia
Biblie spoznávajú a svedčia, že pravé šťastie je v Bohu, a preto o tom viac a ďalej hovoria, píšu aby aj
ďalší ľudia vedeli, že Boh je dobrý! A On je naozaj dobrý! Dobrota Božia sa nám ukázala v Pánovi
Ježišovi, keď z lásky k nám dobrovoľne vstúpil do tohto sveta a položil svoj život za naše hriechy. Za nás
všetkých. Ukázal, že je dobrý, láskavý Otec nebeský! Myslí na nás a na naše hriechy. Ponúka cestu.
Sme pozvaní ponúknuť aj ďalším z toho, čo sme dostali a prijali - Pán Ježiš sám jasne povedal v
Mt 10, 8: “zdarma ste prijali, zdarma dávajte”. Dostali ste, dávajte ľuďom okolo seba, a to slovom Božím,
láskou, postojmi, konaním. Nebojme sa robiť službu, vzťahy, konanie pekne, kvalitne, s láskou, s
otvoreným a naplneným srdcom, aby boli viditeľné pre druhých. Ak je niečo robené z lásky, viery, nádeje
v moci Ducha Svätého tak to priťahuje ľudí, ľudia chcú prísť, nebudú utekať, odbočovať od teba, od nás.
Práve naopak, radi prídu. Naša úloha je v zmysle hesla CZ: “v službe evanjelia, spojení láskou
Kristovou”. Misia a evanjelizácia sú vždy prioritami. Keď sme na inštalácii pripravili všetky tieto dary,
pripravili sme ich preto, aby sme ich nie my sami pojedli, ale aby sme ponúkli aj ďalších ľudí okolo nás.
Prečo? Aby sa aj ďalší najedli, ochutnali z dobrých darov.
Dávid okúsil. Uvidel, aký je Boh, a to ho zmenilo. Boh je dobrý a vzácny! Kto skúsi vierou milosť
Božiu, Pán Boh ho zmení.
Verím a nádejam sa, že naša spoločná túžba je, aby aj v roku 2015 mohli ľudia spoznať, aký je Boh
úžasný, vzácny a mohli osobne spoznať, že nieto pravého šťastia okrem Neho. To je aj naše poslanie
bratia a sestry. Pripomeňme si slová z nášho zborového štatútu: „Poslaním 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).” Amen.
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Výročná kňazská správa za rok 2014
Pohľad do bohatého života evanjelického cirkevného zboru v roku Pána 2014

1. Bohoslužobný život
Služby Božie
Zborové štatistiky opäť vykazujú mierny nárast účasti na službách Božích. Je určite potešujúcou
a povzbudzujúcou správou, že viac ľudí hľadá miesto duchovného posilnenia aj v spoločenstve veriaceho
ľudu na službách Božích. Počas roka sa služby Božie konali na všetkých miestach ako zvyčajne. Služby
Božie navštevujú všetky generácie členov CZ, čo nás napĺňa nádejou ohľadom budúcnosti.
Časť mládeže si obľúbila návštevu nedeľných večerných služieb Božích, kde sa službe kantorovania
venujú najmä naši mladí kantori. Veľmi pekným zvykom býva aj to, že mladí ľudia si na službách Božích
sadajú do prvej „mládežníckej lavice.“ Sú tak pekným príkladom a povzbudením aj pre ostatných členov
cirkevného zboru. Stále viac a viac vyvstáva myšlienka opätovného konania mládežníckych služieb
Božích.
Sme radi, že sa stáva skoro pravidelným zvykom, že služby Božie sú obohacované rôznymi prvkami,
ktoré verím, že citlivo a kreatívne dopĺňajú obsah bohoslužobnej príležitosti. Opäť to boli rôzne
pozdravy, príhovory, svedectvá, hudobné i dramatické vystúpenia (napr. scénka o Martinovi Lutherovi
počas služieb Božích na pamiatku reformácie). Sme radi, že zvesťou slova Božieho okrem zborových
farárov a seniorátneho kaplána/farára poslúžili aj mnohí vzácni hostia:
Slavomír Sabol – biskup VD
Stanislav Kaczmarczyk – evanjelický farár, ČR
Milan Kubík – evanjelický farár v Martine
Doug Ogden – evanjelický farár, USA
Martin Alexandersson – evanjelický farár,
Švédsko
Gemechis Buba – evanjelický farár, USA
Danica Fojtíková – študentka EBF UK
Ladislav a Eva Devečkovci – evanjelickí farári,
ČR
Michaela Honsová – študentka EBF UK
Milan Cisarik – presbyter a študent teológie
Marián Lajda – pracovník s mládežou
Eunika Devečková – študentka EBF UK
Konanie služieb Božích v roku 2014
Miesto

Čas

Druh

Každý týždeň
Každý týždeň
Streda, raz týždenne
Streda, raz týždenne
Každý týždeň – modlitebňa
Rajec
Prvá a tretia nedeľa v mesiaci
Čadca
v zasadačke nemocnice
15:00
Služby Božie
Tretia
nedeľa
v mesiaci
Bytčica
v kaplnke na evanjelickom
cintoríne
Celk. počet na ranných SB (Žilina 9:00; Rajec 9:30, Čadca 11:30; Bytčica15:00)
Celk. počet na všetkých nedeľných službách Božích
Žilina

9:00
18:00
17:00
17:00
9:30
11:30

Služby Božie
Večerné služby Božie
Pôstna večiereň
Adventná večiereň
Služby Božie
Služby Božie

Perióda

Priemerná účasť
2014
2013

223
53
31
40
31
25

218
51
28
42
31
23

14

16

293
346

288
339
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Službe kantorovania sa už tradične aj v roku 2014
venovali najmä sestra Ľudka Fraňová (Žilina),
Miladka Golierová (Rajec) a brat Janko Beňuch
v Žiline.
Úžasným požehnaním je však služba ďalších troch
nových kantorov, ktorí sú odpoveďou na mnohé
modlitby členov cirkevného zboru počas minulých
rokov. V Žiline nám kantorovali študenti Matej
Štrbka a Denis Dinga. V Čadci sa kantorovania ujal
brat Marián Lehotský. Služba všetkých našich
kantorov je vzácny Boží dar a nesmierne požehnanie
pre cirkevný zbor.

Sviatosti, konfirmácia a kazuálie

1a) Krst Svätý
V roku 2014 sme mali v CZ 32 krstov, čo je nárast oproti roku 2013 o 5 krstov. Krst sa vykonával
zásadne v deň Pánov, v nedeľu. Stále však sú rezervy v konaní krstov na službách Božích. Pravidelne sme
vykonávali pastorálne návštevy/rozhovory pred krstom. Vnímame ich ako dôležitý nástroj komunikácie
s rodinou a prípravy na krst a obdobie výchovy dieťaťa v kresťanskej viere.
Krst Svätý
2013
Muži
Ženy
Spolu

2014

Deti

Dospelí

Spolu

Deti

Dospelí

Spolu

17
10
27

0
0
0

17
10
27

12
18
30

2
0
2

14
18
32

Mimoriadne:
Prosby o krst z radov nezosobášených párov a krsty mimo služieb Božích sú pokračujúcou výzvou.

1b) Večera Pánova (VP)
Večera Pánova sa vykonávala zvyčajne v Žiline v 1. nedeľu v mesiaci na
dopoludňajších službách Božích. Na filiálke Rajec pred Vianocami,
Veľkou Nocou a na Kajúcu nedeľu. V Čadci a Bytčici pred Vianocami
a Veľkou Nocou. Vzácnym požehnaním bolo pridanie VP v tretiu
nedeľu v mesiaci na večerných službách Božích v Žiline. Večera Pánova
sa pravidelne prisluhovala aj v domácnostiach, nemocniciach,
domovoch dôchodcov (Vlčince, Straník, Solinky, Rudina) a tiež po Noci
modlitieb.
V roku 2014 sme mali oproti roku 2013 pokles, a to z dôvodu, že 1x bola VP vyňatá z rámca hlavných
dopoludňajších služieb Božích v Žiline.
Sme veľmi radi, že v Žiline pomáhajú s distribúciou darov aj presbyteri, tým sa uľahčuje a urýchľuje
prisluhovanie.

6
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou

Výročná kňazská správa za rok 2014 ECAV Žilina

Domácnosti
Muži
Ženy
Spolu

7
19
25
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Večera Pánova v roku 2014
Nemocnica
Domov
Kostol
dôchodcov
4
914
105
1962
109
2876

Mimoriadne:
Prisluhovanie
nedeľu v mesiaci na večerných službách Božích v Žiline

Spolu

K roku 2013

925
2086
3011

981
2212
3193

VP

v 3.

1c) Konfirmácia
V evanjelickej cirkvi, a tak aj v našom
cirkevnom zbore je zaužívaný dvojaký
spôsob prípravy ku konfirmácii, a to:
Konfirmácia mladých ľudí
Konfirmácia dospelých
Konfirmácia mladých ľudí
Vyučovanie konfirmácie v roku 2014
prebiehalo nasledovne:
Začínali sme vždy v zborovej sieni
počas školského roku, a to v piatok od
15:30 hod. do 16:45 hod.
Vyučovanie viedli
zboroví farári,
seniorátny
farár
v spolupráci
s konfirmačným tímom. Konfirmačný
tím viedol pracovník pre dorast a mládež Marián Lajda.
Konfirmačný tím aj tento rok pripravoval spoločný program pre konfirmandov, ktorý bol zložený
z piesní, hier, biblického zamyslenia a modlitieb.
Po úvodnej časti už prebiehalo klasické vyučovanie v dvoch skupinách.
Dvojročná konfirmačná príprava je v našom cirkevnom zbore vynikajúcim nástrojom oslovenia mladých
ľudí a zároveň je osobným pozvaním do spoločenstva dorastu a cirkevného zboru. Počas roka sa už
tradične zorganizovali aj dve víkendové sústredenia, ktoré sa konali na jar (Párnica 25.–27.4.2014) a na
jeseň
(Párnica
19.-21.9.2014).
Víkendové
sústredenia
majú
nesmierne dôležité postavenie pri
formovaní
duchovného
života
a spoločenstva konfirmandov.
Samotná slávnosť konfirmácie sa
konala
1.6.2014.
Slávnosť
konfirmácie sa už tradične koná
v prvú júnovú nedeľu. Konfirmandi
navštevovali služby Božie, ale určite
by sme boli radi, keby ich účasť bola
oveľa pravidelnejšia. Všetko však
závisí od rodín z ktorých pochádzajú.
Konfirmandi,
ktorých
rodičia
navštevujú
služby
Božie
ich
navštevujú tiež. Funguje to aj naopak.
Rodičom na stretnutí rodičov konfirmandov to vždy pripomíname, ale zdá sa, že to nie je jednoduchá
úloha.
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Mimoriadne:
Pravidelná účasť konfirmandov na službách
Božích

Konfirmácia dospelých
V roku 2014 sme konfirmovali 5 dospelých. Je
naozaj vzácne, že dospelí ľudia prejavujú aj
v dospelosti túžbu si usporiadať svoj duchovný
život a vzťah k cirkvi. Samotnej konfirmácii
podobne ako pri vyučovaní mladých ľudí
predchádzala
intenzívna
niekoľkomesačná príprava
pod
vedením
farárovcov a seniorátneho farára.

Konfirmácia
2013
Muži
Ženy
Spolu

2014

Deti

Dospelí

Spolu

Deti

Dospelí

Spolu

11
5
16

0
0
0

11
5
16

3
9
12

3
2
5

6
11
17

1d) Sobáše
V roku 2014 sa v našom cirkevnom zbore konalo 9 sobášov. Je to nárast oproti roku 2013, ale stále sú to
podobné čísla rok čo rok. Na tak veľký CZ ako je Žilina je to malé číslo. Dôvody sú rôzne a každý rok ich
pripomíname: katolícke prostredie Žiliny, mestský život vo voľných zväzkoch bez potreby vstúpiť do
manželstva, rozvodovosť, nedostatok mladých ľudí. Teší ma však narastajúce množstvo nových mladých
ľudí z prostredia dorastu a mládeže, a tak v nich vidím budúcu generáciu, ktorá nebude podceňovať
manželstvo, práve naopak bude si ho ctiť a bude chcieť žiť v manželskom zväzku.
V cirkevnom zbore sa snažíme konať podujatia a programy, ktoré podporujú manželstvo a manželské
spolužitie. Mladí ľudia skrze rôzne programy, prednášky môžu postupne objavovať krásu a výzvy
manželského života. Pre manželské páry opäť v rámci Národného týždňa manželstva (NTM)
pripravujeme rôzne podujatia na budovanie a upevňovanie manželských zväzkov. Snúbencov pred
sobášom pripravujeme v pastorálnych rozhovoroch na vstup do manželstva. Každý rok máme aj 1-2
žiadosti o dišpenz.
Sobáše
2013

2014

Evanjelické

Krížne

Požehnanie

Spolu

Evanjelické

Krížne

Požehnanie

Spolu

0

6

0

6

3

5

1

9

1e) Pohreby
V roku 2014 sme podobne ako v roku 2013 mali 40 pohrebov. Presne s rovnakým počtom mužov aj žien.
Drvivá väčšia pohrebov boli kremačné rozlúčky.
8
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou

Výročná kňazská správa za rok 2014 ECAV Žilina

Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 8.2.2015 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom

Pohrebné počestnosti vykonávame v spolupráci s maličkou skupinou sestier, ktoré chodievajú s nami
spievať a tak dotvárajú bohoslužobný priebeh rozlúčky. Sme veľmi vďační za ich pomoc. Potrebovali by
sme však do budúcnosti aj ďalšie ochotné sestry
a bratov.
V roku 2014 sme vykonávali pohreby prevažne
bez kantorov, ktorí sa pre pracovné povinnosti
nedokázali vždy uvoľniť z práce. V budúcnosti
by sme to mali nejakým spôsobom prehodnotiť,
pretože
chýbajúce
hudobné
doplnenie
ochudobňuje priebeh rozlúčky.
Opäť vidím, že do budúcnosti by sme mali mať
ekumenickú verziu modlitby Pánovej a Viery
všeobecnej kresťanskej, pretože na pohreboch
veľká väčšina účastníkov sú bratia a sestry
z katolíckeho prostredia.
V roku 2014 sme si tiež pripomenuli 35. rokov
od úmrtia Fedora Ruppeldta položením kvetín ku hrobu na cintoríne.
Pohreby
Muži
Ženy
Spolu

2013
17
23
40

2014
17
23
40

1f) Biblické hodiny
Biblické hodiny sa konajú pravidelne v Žiline a v Rajci. V Žiline v stredu od 17:00 hod. a v Rajci
v piatok tiež od 17:00 hod. Konajú sa počas obdobia trvania školského roku okrem Adventu a Pôstu, kedy
sú nahradené službami Božími.
Už druhý rok pokračujeme v Žiline vo výklade biblickej knihy Skutkov apoštolov. Každá biblická hodina
je nahrávaná a následne uverejnená na stránke http://www.ecavza.sk/node/2383. Za službu nahrávania
sme vďační bratovi Rastislavovi Varmeckému. Biblické hodiny v Žiline pripravoval a viedol zborový
farár Marián Kaňuch a v Rajci brat presbyter Milan Cisarik, ktorý sa striedal s bratom farárom Marekom
Hrivňákom. Stálym cieľom je, aby sa biblických hodín zúčastňovali všetky generácie členov cirkevného
zboru. Aktuálne ich navštevuje prevažne stredná generácia, seniori a ojedinele aj mladší. Považujeme ich
za dôležitý nástroj systematického vzdelávania a poznávania Písma Svätého pre všetky generácie.
Biblické hodiny
Počet za rok

Priemerná účasť

2014

43

Žilina 32 + Rajec 6

2013

42

Žilina 33 + Rajec 6
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2. Práca vnútornej a vonkajšej misie
Rok 2014 bol bohatý na prácu vnútornej a vonkajšej misie. Sme veľmi vďační Pánu Bohu, Jeho
milostivému pôsobeniu skrze Ducha Svätého na celé dielo konané na a mimo pôdy nášho cirkevného
zboru. Sme vďační za prácu mnohých ochotných bratov a sestier, ktorí počuli Izaiášovo pozvanie: Kto
pôjde? Koho pošlem? Pán Boh koná skrze službu mnohých úžasné dielo. Aj na nasledujúcich stranách
budeme môcť ochutnať z darov Božej milosti a tiež vnímať, kde sú ešte naše rezervy a potreby.
Do tejto časti správy o živote cirkevného zboru sú pripojené opäť správy za jednotlivé sekcie, ktoré si
pripravili zodpovední spolupracovníci. Týmto spôsobom je farárska správa obohatená o praktické a
osobné pohľady mnohých bratov a sestier z cirkevného zboru.

2a) Detská besiedka
Práca s deťmi je veľmi potrebná a zároveň náročná. V roku 2014 sa konali na území cirkevného zboru tri
detské besiedky. Dve v Žiline (staršia a mladšia) a detská besiedka v Rajci.
Správu za detské besiedky pripravila sestra Majka Vitkovská.
Zhodnotenie roku 2014 a výzvy na rok 2015:
V prvom polroku roka 2014 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 v trojmesačných
cykloch
podľa
materiálov
Kidzana
Ministries. Veľkú radosť máme z veľkého
počtu ochotných pracovníkov, ktorí počas
celého roka v dvojčlenných až trojčlenných
tímoch striedavo slúžili na detských
besiedkach:
Mladšia besiedka – Aška Waloszková,
Evka Šnegoňová, Maťka Závodská,
Kristínka Malusová, Anička Filová, Maťo
Štrbka,
Katka
Cisariková,
Majka
Vitkovská,
Katka
Jurgová,
Maťka
Capková, Adam Rajčan, Katka Lábajová a mnohé ochotné mamičky, ktoré prispeli občerstvením alebo
inou pomocou;
Staršia Besiedka – Miško Gondžár, Alenka Vitkovská, Martin a Peťa Heidrichovci, Rasťo Varmecký,
Vierka Czelisová, Jany a Lenka Šimočkovci.
Koordináciu medzi jednotlivými tímami zabezpečovala Barborka Gondžárová.
V druhom polroku (od septembra 2014) prebiehalo vyučovanie besiedok v kratších cykloch (trvanie
jedného cyklu cca mesiac a pol) podľa materiálov Pán Ježiš a Jeho cirkev; Boh ma má rád a Ježiš je môj
Pán. Koordináciu medzi tímami v druhom polroku zabezpečovala Majka Vitkovská v spolupráci s Katkou
Svrčkovou.
Máme veľkú radosť i z besiedok v Rajci, ktoré boli vyučované počas služieb Božích v nedeľu ráno.
Prikladám správu za Besiedku v Rajci:
Besiedka v Rajci v roku 2014
„Na začiatok by sme chceli poďakovať za možnosť byť súčasťou tohto úžasného Božieho diela, kde
každú nedeľu máme možnosť zvestovať Slovo Božie práve tým najmladším. Veľmi sa z nich tešíme, keď
vidíme, ako rastú vo viere a tešia sa na nedeľu. Taktiež sa veľmi tešíme aj z našich nových pomocníkov,
Lili (Paulína Večeríková) a Viki (Viktória Hromadová) a ďakujeme za pomoc „stálice“ Maťky Capkovej.
Na vyučovaní besiedky sa striedavo (po mesiaci) podieľala Maťa Capková alebo Nika Bučková a Daniel
Žucha. Takto to fungovalo do letných prázdnin. Po prázdninách sa k nám pridali Lili a Viki, ktoré sa
zaúčajú do služby s Danielom a Nikou. Témy mali zatiaľ len Maťa, Daniel alebo Nika, pokiaľ sa dievčatá
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úplne zaučia (očakávame, že s témami začnú niekedy od začiatku roka 2015). Témou besiedok boli
starozmluvné príbehy (Eliáš, Mojžiš), ale tiež rôzne Božie dary svetu a život a skutky Pána Ježiša. Na
prípravu tém boli použité materiály zabezpečené cirkevným zborom Žilina. Celkový počet stretnutí bol
36.
Priemerná účasť bola 3 deti. Nekonali sa nijaké mimoriadne aktivity, výnimkou by mohol byť vianočný
program 2014 (veršíky – prerozprávané do podoby života Pána Ježiša). Túto udalosť mala na starosť Lili.
Najväčšími výzvami na rok 2015 sú, aby sa Lili a Viki naučili samy si spracovať tému a samé sa starať
o chod besiedky v Rajci. Tiež aby sme deti pripravili na konfirmačné vyučovanie (najmä tešiť sa naň!)
a viedli ich bližšie k Pánu Bohu, ako žiť s Kristom. Tiež by sme chceli viac začleniť besiedku do Služieb
Božích v Rajci, či už vystúpeniami alebo akokoľvek inak.“ Nika Bučková a Daniel Žucha.
Veľkým dôkazom Božieho konania a Jeho
vedenia bol pre nás v roku 2014 detský tábor,
ktorý sme organizovali počas leta spoločne
s cirkevným zborom Ružomberok a americkým
tímom z Texasu pod vedením pastora Richarda
Goodwila. Nakoľko záujem detí o tábor bol
veľmi veľký, po zvážení sme sa rozhodli robiť
tábor v budúcom roku samostatne (teda každý
cirkevný
zbor
svoj
vlastný
tábor).
S evanjelickým farárom z Texasu Richardom
túžime spolupracovať i v nasledujúcich rokoch
pri organizovaní táborov pre deti v našom CZ.
V roku 2014 sa detského tábora zúčastnilo 56
detí (prihlásených cez CZ Žilina). Mnohé z nich
boli z neveriacich rodín, alebo išlo o deti, ktoré
nenavštevujú CZ pravidelne – veľmi nás teší, že vďaka táboru sa i tieto deti môžu dozvedieť o dobrej
správe – evanjeliu pre ich život, zažiť kresťanský život a Kristovu lásku v praxi a spoznať nových
kamarátov. V roku 2015 chceme viac spropagovať tábor aj na hodinách náboženstva a medzi členmi CZ,
nakoľko si uvedomujeme, že aj tu máme ešte mnoho detí, ktoré potrebujú byť oslovené.
Obsah stretnutí:
 Mladšia besiedka:
Mesiac
Január 2014
Február 2014
Marec 2014
Apríl 2014
Máj 2014
Jún 2014
Júl – August 2014
September 2014
Október 2014
November 2014
December 2014

Obsah
K čomu nás vedie Pán Ježiš?
K čomu nás vedie Pán Ježiš?
Ježišova láska k nám
Robme veci spolu
Oslavujme Ježiša
Oslavujme Ježiša
Letné prázdniny – detský tábor
Boh stvoril celý svet
Aký je Boh?
Aký je Boh?
Vianočné dary

Tematické zameranie
Poslušnosť Pánovi Ježišovi
Poslušnosť Pánovi Ježišovi
Ježišove dielo spásy
Spoločenstvo
Chvála a uctievanie, Evanjelizácia
Chvála a uctievanie, Evanjelizácia
Výstup na vrchol
Stvorenie sveta
Božie vlastnosti
Božie vlastnosti
Narodenie Pána Ježiša

 Staršia besiedka:
Mesiac
Január 2014
Február 2014
Marec 2014

Obsah
Aké majú byť naše postoje?
Aké majú byť naše postoje?
Božie sľuby

Tematické zameranie
Život Pána Ježiša
Život Pána Ježiša
Božie vlastnosti
11

v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou

Výročná kňazská správa za rok 2014 ECAV Žilina

Apríl 2014
Máj 2014
Jún 2014
Júl – August 2014
September 2014
Október 2014
November 2014
December 2014

Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 8.2.2015 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom

Božie sľuby
Viera
Viera
Letné prázdniny – detský tábor
Cirkev
Božie Slovo
Vlastnosti spoločenstva
Modlitba a Duchovný boj

Božie vlastnosti
Biblické postavy Starej zmluvy
Biblické postavy Starej zmluvy
Výstup na vrchol
Spoločenstvo
Biblia – Božie Slovo
Spoločenstvo
Modlitba

Počet stretnutí za rok:
Mladšia besiedka: 36
Staršia besiedka: 36
Priemerná účasť:
Mladšia besiedka: 11 detí
Staršia besiedka: 10 detí
Akcie, podujatia a vystúpenia:
 Vystúpenie detí ku Dňu matiek
 Vystúpenie detí ku Dňu otcov
 Detský program počas Zborového
dňa
 Detský letný tábor
 Vystúpenie detí pri príležitosti
Poďakovania za úrody zeme
 Tvorivé dielne pre deti – výroba
vianočných pohľadníc
 Vianočná večernica pre deti
 Vystúpenie
detí
počas
Štedrovečerných služieb Božích –
Vianočný program
Výzvy a vízie na rok 2015:
V budúcnosti by sme radi vytvorili príležitosti pre stretávanie detí z tábora i počas roka (mimo besiedok)
– výlety, tvorivé dielne, popoludňajší klub alebo iné. Zároveň si uvedomujeme potrebu mať človeka
(alebo 2 ľudí), ktorí by mali srdce pri besiedke (mladšej a staršej) počas celého roka a boli by akýmsi
spojivom medzi jednotlivými tímami (poznali by deti, rodičov, videli by potreby besiedok ucelenejšie).
Plánujeme tiež úzko spolupracovať s Evanjelickou materskou školou, ktorá bude uvedená do prevádzky
v septembri 2015. Verím, že Pán Boh má pre naše deti veľa pripravené i do budúceho roku, preto prosím
o poslušné srdce pre nás všetkých - služobníkov besiedok, aby sme vedeli rozpoznať, kde je koho miesto
a čo môžeme pre naše deti urobiť ešte lepšie. S tým súvisí i potreba obnovenia pravidelného stretávania
sa na modlitbách za deti, ktoré je veľmi potrebné. Sme vďační Pánu Bohu za Jeho požehnanie v roku
2014 pri príprave a realizácii besiedok, tábora, programov a vystúpení a tiež za podporu a povzbudenia do
služby, ktoré máme zo strany vedenia cirkevného zboru. „Nech je požehnané meno Božie od vekov až
naveky, lebo Jemu patrí múdrosť i sila!“ Daniel 2,20
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Počet za rok

Detské besiedky
Priemerná účasť

2014

108

st. 10 + ml. 11 + Ra 3 = 24 (8 priemer)

2013

126

st. 10 + ml. 11 + Ra 4 = 25 (9 priemer)

Záver zborový farár:
Rozrastajúca sa práca s deťmi si možno do budúcnosti bude vyžadovať aj pracovníka pre deti
a detské besiedky.
Sme vďační Pánu Bohu za všetkých ochotných bratov a sestry, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
zapájajú do tejto misijnej služby.
Okrem klasickej vnútromisijnej služby deťom v cirkevnom zbore aj v roku 2014 pokračovali ďalšie
zaujímavé aktivity, ktoré boli zamerané vyslovene misijne a odohrávali sa mimo pôdy cirkevného zboru.
Všetky tieto podujatia boli evanjelizačného charakteru, a to:
1. Evanjelizačný Klub dobrej zvesti Hôrky – viedla Evka Trepáčová
2. Adventné popoludnia v OC Mirage – viedla rodina Trepáčovcov
3. Služba rómskym deťom – ktoré viedla s tímom spolupracovníkov sestra Aška Waloszková
Tu sú jednotlivé pohľady aktívnych sestier na tieto evanjelizačné podujatia:
KDZ Hôrky – Evka Trepáčová
„Ak sa mam zastaviť ako Jób a pozorovať divne skutky Hospodinove ohľadom nášho Klubu dobrej
zvesti v roku 2014, tak mi nedá nepodeliť s vami, aby ste aj vy videli, akú moc, lásku a milosť sme s
deťmi na klube vo Hôrkach zažili. Od januára prišiel medzi nás nový chlapec, ktorý doteraz nemal chuť
na kluby vôbec chodiť, aj keď ho viacerí spolužiaci volali. Takže u nás bolo každý piatok od 13,00 do
15,00 8 detí. Snáď ani jedno nikdy nechýbalo, aj to ma vždy povzbudilo do služby. Od začiatku šk. roka
2013/14 sme v našom klube „Hľadačov pokladov“ ukrytých v Božom slove – študovali Evanjelium podľa
Marka z materiálu Detskej misie. Preto sme od januára pokračovali ďalej, no na pár týždňov som im
pripravila rozbor udalostí a postáv Veľkej noci, nakoľko v Evanjeliu sme ešte tak ďaleko neboli. Veľmi
sa im to páčilo, mohli sa detailne zamyslieť nad charakterom a správaním jednotlivých dejateľov, no
vidieť aj naplnené proroctvá a Božiu vôľu. Od septembra do decembra je nás na klube menej, 3 deti sa
odsťahovali ďaleko, no napriek tomu 2 z nich sporadicky maminka tých 60 km prevezie, aby mohli byť
na klube. Študovali sme materiály, ktoré vydal VD "Ježiš Ťa drží pevne". Na Petrovom živote sa mohli
deti ale aj ja veľa poučiť a povzbudiť. Veľká je pre mňa Božia milosť vidieť tie deti rásť vo viere, dôvere
v Boha ako aj naplnenie modlitieb. Uvediem aspoň dva najsilnejšie momenty. Jedno dievčatko dalo už v
januári 2014 návrh na modlitby za jazdca F1Schumachera, ktorý ležal v kóme po nehode na lyžiach.
Ostatní prijali túto výzvu a dlhé mesiace sa za to modlili. Aká radosť a priam až slzy ma zaliali v jedno
letné ráno, keď som v správach počula, že sa pretekár prebral a je pri vedomí. S deťmi sme potom o tom
veľa hovorili. Dokonca oni o tom hovoril s rodičmi..... Od septembra bola takou výzvou na modlitby
Ebola- lieky pre postihnutých, uzdravenie a zastavenie šírenia nákazy. Už v decembri prišli prvé správy o
účinkoch nových liekov aj zastavenie šírenia sa choroby v jednej časti Afriky. Aleluja! Hospodin ma
požehnáva silou, múdrosťou ako to všetko zvládnuť..... Obdivuhodné sú Jeho skutky a som rada, že
smiem stáť v tejto službe. Prajem deťom v klube, nech im dá Hospodin silu, vytrvalosť a pevnú vieru v
každodennom živote, nech im odpovedá na modlitby, nech môžu Jeho lásku zvestovať nielen v svojich
rodinách, ale aj v škole a okolí. Chvála Tebe Pane!“
Biblický klub v OC Mirage – Evka Trepáčová
„V roku 2014 ma náš Pán viedol pokračovať v biblických kluboch v OC Mirage. Cieľom bolo naďalej
prinášať v predveľkonočnom a v adventnom období biblickú zvesť deťom v detskom kútiku počas
nedeľných popoludní. Asi 1,5hod. stretnutia boli tematické príslušným sviatkom Veľkej noci a Vianoc.
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Svoj cieľ verím splnili. Deti mohli spoznať Pán Ježiša ako Spasiteľa, zaspievať si kresťanské piesne ako
aj naučiť sa krátky veršík z Biblie. 3. a 4. adventnú nedeľu sme mali témy: Vianočná hviezda a Dobrý
Pastier. Deti mohli počuť evanjelium a spoznať Boha v príbehoch, tematických piesňach a na tvorivých
dielňach. Stretnutia sme pripravovali ako rodina, takže som videla aj na mojich deťoch túžbu a ochotu
slúžiť iným. Niektoré deti sprevádzali rodičia a bolo vidieť, že Pán si použil aj túto formu služby na svoju
chválu. Mohli tak aj oni počuť zvesť o Spasiteľovi. Kiež si aj ich Boh použije a budú viesť svoje deti k
Nemu. Chvála Tebe Pane.“
Služba Rómskym deťom –Aška Waloszková
Sestra Aška napísala o misijnej službe nasledovné: „Už třetím rokem navštěvujeme romskou osadu na
Bratislavské ulici v Žilině. Každé úterý odpoledne strávíme s
místními dětmi hraním venkovních her a vyprávěním
biblického příběhu. Nedílnou součástí těchto setkání jsou i
písně, modlitby a učení biblického veršíku. Děti za těch pár let
se naučily mnohé křesťanské písničky. Velkým povzbuzením
pro mě je když slyším jak bezchybně zpívají zhudebněný verš
Jan 3,16. Byť se to zdá jako nepatrná věc, já však věřím, že
Boží Slovo je živé a mocné (List Židům 4,12) a že jednou
přijde čas kdy tyto děti pochopí význam těchto slov a přijmou
Ježíše Krista za svého Spasitele, stanou se misionáři, kteří dál
budou zvěstovat Boží lásku k nám lidem - lidem všech ras a
národností. Toto je naše vize a za to se modlíme. Jako každým
rokem i toto léto jsme uspořádali denní letní tábor přímo v romské osadě. Během tábora se děti seznámily
se starozákonním příběhem o Jozefovi. Velkou pomocí byli mládežníci z ECAV ZA, kteří si připravili
hry a jiné aktivity pro tento tábor a věnovali dětem svůj čas a energii. Vnímám, že každé setkání
romského dítěte s „bělochem“, který ho neodsuzuje, ba naopak projevuje mu přízeň a lásku, má pro toto
romské dítě obrovský význam. Mnohé
předsudky tak padly, některé bariéry jsou stále
přítomné. Avšak velkou změnu do naší služby
v romské osadě přinesl „Christmas box
project“. Pro děti, které známe z úterkových
setkání jsme připravili dárky v podobě nových
zimních bot, bund a rukavic. Den před
Štědrým dnem jsme procházeli domovy těchto
dětí, rozdávali jsme dárky, zpívali koledy.
Často nás jejich rodiče pozvali dovnitř a mohli
jsme se modlit a vyprošovat Boží požehnání
pro jejich rodiny. Otevřené dveře do tepla
jejich domova - to je pro nás velká změna.
Těším se na to co má Pán Bůh dál připravené
pro tuto romskou osadu. Náš tým: Aška Waloszková, Alex Tománek, Radek Slavík, Zac a jeho rodina,
Sonička Papšová.“
Reflexia zborový farár:
Sme vďační Pánu Bohu za všetkých ochotných ľudí z nášho cirkevného zboru, ktorí hľadajú stratených.
Zasievajú semienka nádeje a nového života na netradičné ale o to viac dôležitejšie a potrebnejšie miesta.

2b) Misia Moldavsko
V roku 2014 sa v lete vrátila sestra Katka Svrčková z ročného misijného pobytu v Moldavsku. Bola to
vzácna skúsenosť pre Katku ale aj pre celý cirkevný zbor. Bol to prvý misionár, ktorý odišiel
s požehnaním a vyslaním cirkevného zboru na misijné pole do zahraničia. Sme radi, že slová Pána Ježiša
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z Matúšovho evanjelia 28,19-20 sa plnili aj v kontexte života nášho cirkevného zboru. Cirkevný zbor má
byť aktívny vo vnútornej misijnej práci (územie cirkevného zboru) a vonkajšej misijnej práci (domáca
misia a misia za hranicami krajiny – svetová misia)
Katka napísala správu o svojej činnosti, ktorú tam konala: „Ježiš pristúpil k nim a povedal im: Daná je mi
všetka moc na nebi a na zemi. Choďte teda a čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca
i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami
po všetky dni, až do konca sveta.“ Mt 28, 18 – 20
U nás v cirkevnom zbore hádam ani nie je človek,
ktorý by tieto verše nepočul, mnohí ich dokážu aspoň
parafrázovať a nejeden z nás ich pozná naspamäť. Pre
mňa sa stali v roku 2011 základom a oporou pre
rozhodnutie ísť vtedy ešte iba na krátkodobý misijný
výjazd do Moldavska. Rok na to Pán Boh u mňa dal
tejto túžbe väčší rozmer, a tak po druhom
krátkodobom výjazde v lete roku 2012 sa začali
takmer ročné prípravy na dlhodobý výjazd. Po súhlase
nášho presbyterstva Pán Boh požehnal aj finančnú
podporu od viacerých cirkevných zborov. Tri mesiace
pred výjazdom ma previedol aj cez zdravotné
problémy, ktoré od prvého dňa v misii vďaka
vypočutým modlitbám úplne zmizli.
V liste Židom 12, 11 Pavol píše: „Pravda, nijaká prísna výchova, pokiaľ trvá, nezdá sa radostnou, ale
žalostnou; potom však prináša ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorých vycvičila.“ A tak aj pre mňa
rok prípravy nebol jednoduchý, ale zároveň sa mi stal dôkazom toho, že Pán Boh bol Ten, ktorý ma na
misiu povolal, poslal a pripravil. V ťažkých chvíľach som sa k týmto momentom mohla vracať a pevne
stáť na Jeho slovách z 1. Pt 5, 10 „Boh všetkej milosti, ktorý vás povolal v Kristovi do svojej večnej
slávy, keď trochu potrpíte, vás zdokonalí, utvrdí a postaví na stály základ!“
Počas jedného roka v Moldavsku som od Neho prijala nejedno obrovské požehnanie. Dar jazyka, keď už
po troch mesiacoch som vďaka Jemu mohla takmer plynulo rozprávať a po pol roku prekladať
z angličtiny do rumunčiny a naopak. Mohla som nie len na vlastnom tele zažiť zázrak uzdravenia, ale
vidieť ho aj u iných. Pán Boh ma chránil v krajine, kde bezpečnosť nie je samozrejmosťou. Napriek nie
vysokému mesačnému príjmu (cca 120 € po zaplatení nájmu), som nikdy nemala nedostatok a vždy, keď
to bolo potrebné som ešte z mála mohla dať ďalším.
Služba, ktorú sme robili bola veľmi rôzna. Mojou hlavnou náplňou bola služba deťom v dennom detskom
centre, ale aj služba pri mládeži a doraste. Najväčšou výzvou a zároveň asi aj oblasťou, kde som sa
potrebovala najviac učiť bola pre mňa služba starším. Niekedy zahŕňala návštevy, ktorých náplňou bol
„jednoduchý“ rozhovor (starší ľudia v Moldavsku bežne povedia jednu vetu v rumunčine, ďalšiu v ruštine
a ďalšiu pol tak a pol tak ), inokedy praktickú pomoc v podobe dovozu autom do kostola, jarného
upratovania, návštevy s balíčkami s jedlom, teplým obedom či drevom na zimu.
Misia, a teda dávanie sa Bohu k dispozícii, prináša mnohé výzvy a zároveň nezabudnuteľné zážitky, nové
priateľstvá a vzťahy, ktoré by inak nikdy nevznikli. Dodnes som v kontakte s mnohými ľuďmi
z Moldavska a verím, že naďalej ostanem. V lete sa ku mne na krátkodobý výjazd pridajú ďalší traja
ľudia z nášho CZ, z čoho sa veľmi teším. Pôjdeme do dedinky neďaleko hlavného mesta Chişinău, kde je
pastorom Petru Castraveţi, jeden z členov organizácie OM Moldavsko (Operaţiune mobilizatoare
Moldova). V tomto zbore som slúžila aj minulé leto s českým tímom, ku ktorému sa budeme pripájať aj
toto leto. Verím, že Pán Boh požehná aj túto spoluprácu a zároveň dúfam, že ďalšie leto budú tímy dva –
český a slovenský. Misia v domácom prostredí je dôležitá, no Pán Boh nás niektorých volá aj za
hranice, tak Ho poďme poslúchnuť.“
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2c) Dorast a mládež (stredoškolská a vysokoškolská)
Sme veľmi radi, že v cirkevnom zbore sa venujeme aj službe dorastu a mládeži (stredoškolskej a
vysokoškolskej). Táto služba je nesmierne
vzácnym požehnaním už mnoho rokov. Zvlášť
však posledné roky sú naplnené množstvom
požehnania a radosti. Vždy, keď je mladá
generácia oslovená evanjeliom, prináša to
oživenie duchovného života do cirkevného
zboru.
Dorast (12-15 roční) sa stretával každý piatok
od 17:15 hod. pod vedením brata Mariána
Lajdu, stredoškolská mládež v sobotu o 18:00
hod. pod vedením brata Dušana Tichého a
vysokoškolská mládež a mládež pre pracujúcich
sa stretávala v utorok o 18:00 hod. v zborovej
sieni pod vedením bratov Jaroslava Šimka,
Mariána
Lajdu
a Mareka
Hrivňáka.
Samozrejme, v každej sekcii boli vytvorené tímy spolupracovníkov, ktorí tvorili program a jednotlivé
podujatia.
Aj pri tejto oblasti dorastu a mládeže si správy o činnosti pripravili jednotliví vedúci.
Správy za jednotlivé sekcie sme rozdelili nasledovne:
Správa pracovníka s dorastom a mládežou v cirkevnom zbore – Marián Lajda
Správa za dorast – Marián Lajda
Správa za stredoškolskú mládež – Dušan Tichý
Správa za mládež pre vysokoškolákov a pracujúcich – Marián Lajda
2014
Mládež SEM

48

Stredoškolská mládež
(SŠ)
52

30

25

Dorast
Počet za rok
Priemerná
účasť

33

Celkovo mládež
SEM
85

20

24 (priemer VŠ a SŠ )

Vysokoškolská mládež (VŠ)

Dorast – Marián Lajda
Dorast je miesto pre mladých ľudí vo veku
od 12 rokov do konca základnej školy. Aj v roku
2014 sme každý piatok spolu zažívali veľa zábavy
pri hrách a rozhovoroch, premýšľali sme však aj
nad vážnymi vecami. Spoločne spoznávame Pána
Boha a budujeme vzťah s Ním prostredníctvom
zaujímavých tém a štúdia Biblie. Dôležité sú aj
priateľstvá, ktoré na dorastových stretnutiach
vytvárajú rodinnú atmosféru a zdravé spoločenstvo.
Program na doraste je veľmi pestrý. Na začiatku
stretnutí zvyčajne hráme nejakú hru (icebreaker),
potom na dorastoch nesmie chýbať zdieľanie,
prostredníctvom ktorého sa môžu budovať vzťahy
medzi členmi, a zároveň sa napĺňa modlitebná
funkcia spoločenstva. Dorasty sú miesto kde je
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priestor na chválu nášho Pána, piesňami, alebo aj inými spôsobmi. Dorasty sú obohacované aj rôznymi
svedectvami, scénkami, videami, prezentáciami, súťažami, dekoráciami a občerstvením. Každý dorast sa
skladá z dvoch častí, a to oficiálna časť, počas ktorej je celý program (téma, chvály, zdieľanie,...) a
neoficiálna časť, kde je priestor na rozhovory, spoločenské hry, alebo aj na praktickú pomoc cirkevnému
zboru (skladanie informačných listov, nacvičovanie programu na Služby Božie,...). Oficiálna časť je od
17:15 maximálne do 19:00. Dorastenci môžu potom zostať na neoficiálnej časti až do 20:00.
Na doraste sme v tomto roku preberali rôzne zaujímavé
témy. V úvode roku sme sa bližšie pozreli na životy niektorých
sudcov ako napríklad Józue, Gideon, Jefte a iní. V prvom polroku
sme mali témy o živote Pána Ježiša a rozobrali sme aj Modlitbu
Pánovu. Počas leta sme mali spojené stredoškolské mládeže s
dorastom. Témy počas prázdninových mesiacov boli zamerané
najmä na rast a praktické aplikácie biblických tém do života. V
auguste bol aj letný dorastový tábor, ktorého téma bola „Som kto
som a kto si ty?“. V tejto téme išlo predovšetkým o našu identitu, čo
ju tvorí, akú hodnotu nám dáva Boh? Pre Boha sme natoľko vzácni,
že obetoval seba samého, aby sme mohli byť slobodní od hriechov a
mať s Ním večný život v nebi. V novom školskom roku sme mali
zaujímavú sériu tém o Božej Trojici. Počas celého roka sme mali aj
viacero špeciálnych tém, ako napríklad téma o odpustení, o šikane,
o závislostiach, o spoločenstve, o reformácii a o vďačnosti.
V tíme, ktorý pripravoval dorast v roku 2014 slúžili títo
ľudia: Marián Lajda, Nika Bučková, Kika Málusová, Marek Brxa,
Anička Filová, Matej Trepáč, Matej Štrbka a Daniel Žucha. Počas
roka sme mali aj víkendové sústredenie zamerané na duchovný rast členov tímu, teambuilding a
plánovanie. Dorast však pomáhali pripravovať aj mnohí ďalší dobrovoľníci, ktorí nám poslúžili rôznymi
spôsobmi, od prípravy občerstvenia, až po výklad Biblického textu.
V roku 2015 nás čaká viacero dôležitých zmien. Dorastový tím sa spojí s konfirmačným tímom a
spoločne budú pripravovať, ako dorasty, tak aj konfirmačný predprogram. Ide o šiestich nových ľudí do
tímu. Spoločne chceme rozmýšľať aj nad tým, ako ešte lepšie prepojiť konfirmačnú prípravu s dorastom.
V lete nás čaká ďalšia zmena, a to dorastovo–mládežnícky letný tábor. Keď v uplynulom roku sme mali
tábor otvorený iba pre dorastencov, v novom roku ho plánujeme otvoriť aj pre členov stredoškolskej
mládeže. Najväčšou výzvou a povolaním pre nás je však to, aby dorast bolo milujúce spoločenstvo kde
tínedžeri môžu rásť vo vzťahu s Ježišom a potom následne budú ovplyvňovať svoje okolie.
Dorast
Počet stretnutí za rok

Priemerná účasť

2014 - 48

30 (priemerná účasť na samostatnom doraste)

2013 - 50

27 (priemerná účasť na samostatnom doraste)

Vysokoškolská mládež 2014 – Marián Lajda
Rok 2014 bol významný práve pre prácu s vysokoškolskou mládežou. Tento rok vo februári sme totiž
začali novú vysokoškolskú mládež, zameranú práve na študentov študujúcich na vysokej škole. V januári
sme sa stretávali ne mládeži pre vysokoškolákov a pracujúcich, na ktorej sme preberali 2. list
Tesalonickým. Na túto mládež však chodilo viac mladých ľudí, ktorí školu skončili už dávnejšie. Preto
sme sa rozhodli začať robiť vysokoškolskú mládež úplne od začiatku. Začali sme zháňať kontakty na
študentov študujúcich v Žiline, napísali sme inzeráty do evanjelických časopisov a novín a rozoslali sme
elektronické správy do všetkých evanjelických zborov na Slovensku. Vytvorili sme aj nový tím ľudí ktorý
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tieto mládeže začal pripravovať. Chceli sme vytvoriť prostredie, kde budú môcť prísť najmä evanjelici
študujúci na vysokej škole v Žiline. Mládež však bola otvorená aj pre ďalších vysokoškolských
študentov, bez ohľadu na denomináciu a vieru. Na mládež sme tiež pozývali študentov maturitných
ročníkov, aby videli potrebu nájsť si spoločenstvo aj keď opustia hranice tohto zboru a pôjdu na nejakú
vysokú školu do iného mesta. Stretávali sme sa každý utorok o 18:00. Mládež funguje iba počas letného
alebo zimného semestra. V zimnom semestri sme vytvorili aj logo vysokoškolskej mládeže a dali sme
vytlačiť aj tričká s týmto logom. Na zadnej strane
trička je zborové logo aj s heslom nášho cirkevného
zboru: V službe evanjelia, spojení láskou Kristovou.
V letnom semestri 2014 sme preberali najmä
praktické témy, ako život vysokoškoláka, o tom, čo
tvorí šťastný život, o službe, o misii, o stereotype a
mali sme aj rôzne špeciálne mládeže, ako napríklad
večer otázok a odpovedí, alebo grilovačka na záver
tohto semestra. V zimnom semestri 2014 sme sa
pridržiavali materiálu „Elementy“. V tomto materiáli
sú také základné, vyučujúce, kresťanské témy ako
napríklad o spoločenstve, o Biblii, o modlitbe, o
službe, o evanjelizácii a podobne. Aj v tomto semestri
sme mali špeciálne témy, ako napríklad večer chvál,
večer svedectiev a celý semester sme ukončili Vianočnou kapustnicou na ktorú prišlo 37 ľudí. Tento
semester bol výnimočný aj tým, že sme začali spoluprácu s Biblickou školou v Martine. Študenti
programu Misijná práca s deťmi a mládežou si na našej mládeži robili prax, pomáhali nám s prípravou
aktivít (hier) na niektorých vybraných stretnutiach. Počas roka sme boli aj na jednej víkendovke v Párnici,
ktorú sme organizovali v spolupráci s TimeOut klubom, ktorý pôsobil na vysokoškolských internátoch.
V tíme, ktorý pripravoval vysokoškolskú mládež v roku 2014 slúžili títo ľudia: Jaro Šimko,
Marián Lajda, Marek Hrivňák, Jany Šimočko a Barborka Gondžárová. S mládežou nám však pomáhali
mnohí ďalší ochotní služobníci.
V roku 2015 nás čakajú opäť dva nové semestre. V tom čo sme uplynulý rok s Božou pomocou
naštartovali chceme zodpovedne pokračovať. Už teraz sa modlíme a pripravujeme program a témy na
nové obdobie. Snažíme sa zostať v kontakte so študentmi. V novom roku plánujeme opäť ísť aj na
víkendovku. Predovšetkým však túžime, aby Pán Boh bol pri nás počas celého roku 2015 a požehnával
tak ako sme to videli v roku 2014.
Vysokoškolská mládež
Počet stretnutí za rok

Priemerná účasť

2014 - 33

20

2013 - 48

8

Správa za stredoškolskú mládež – Dušan Tichý
Dušan Tichý: V januári 2014 som prevzal vedenie mládeže.
Spoločne s bratmi a sestrami sme s Božou pomocou vytvárali
priestor, kde mohli mladí ľudia prísť a zažiť kresťanské
spoločenstvo, poznávať Krista a učiť sa ako niesť dobrú
správu o Ňom ďalej.
Tešíme sa z toho, že mladým ľuďom v našom spoločenstve
záleží na svojich rovesníkoch, ktorých aj osobne privádzajú do
spoločenstva a vytvárajú malé skupinky, kde sa počas týždňa
stretávajú, učia a modlia.
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Túžime pokračovať v Božom diele a napĺňať našu víziu: Byť milujúcim spoločenstvom, kde tínedžeri
rastú vo vzťahu s Ježišom a ovplyvňujú svoje okolie. Nádejame sa, že Boh požehnáva našu službu.
V roku 2015 sa chceme držať našej vízie a túžime vidieť, ako sa starší vo viere ujímajú mladších a ako
fungujeme ako jedno telo v Kristovi, vzájomne sa napomínajúc v láske a pravde.
Obsah stretnutí: Štúdium Božieho slova, spoločné chvály, aktivity...
Počet stretnutí v roku 2014: 52
Priemerná účasť: 25
Tematické zameranie: Evanjelium podľa Lukáša, základné otázky viery, Biblia, spoločenstvo,
modlitba...,
Tím: Ľubomíra Závodská, Alex Tománek, Denis Dinga, Patrik Mati, Anna Filová, Ivan Porubčanský, Ján
Šimočko, Veronika Ďurošková, Marián Lajda.
Podujatia: letný tábor KECY, zimný tábor.
Stredoškolská mládež
Počet stretnutí za rok

Priemerná účasť

2014 - 52

25

K práci s mládežou a dorastom som pripojil aj jedno podujatie, ktoré bolo organizované pre dievčatá a ich
mamy sestrou Zuzkou Šimkovou a jej tímom spolupracovníčok.
Zuzka Šimková: Medzi nami ženami (pre
dievčatá a ich mamy) – „Podujatie je určené pre
dievčatá od 12 rokov a ich mamy, a tiež pre
mamy konfirmandov a dorastencov – chlapcov.
Jeho cieľom je povzbudiť dievčatá a ženy v ich
viere v Pána Ježiša Krista, zvestovať evanjelium,
budovať vzájomné medzigeneračné vzťahy,
odovzdávať skúsenosti staršej generácie mladšej,
a naopak. Už tretie podujatie v poradí, ktorého sa
zúčastnilo približne 35 žien a dievčat z nášho
cirkevného zboru, sa v roku 2014 konalo v sobotu
29. novembra, celodenne. Jeho hosťami boli
Maruška
Skoncová
(Kožlejová)
a Anka
Bakalárová z Prešova. Ich semináre boli
zamerané na spoznávanie našej hodnoty v Kristu a na štúdium vlastností ženy podľa Prísloví 31. Tvorivé
dielne počas podujatia viedli Sonička Papšová, Lenka Šimočková a Mirka Konrádová. Spestrením celého
dňa bola burza malých vecí, ktorú pripravila Romanka Lajdová spolu s Nikou Bučkovou. Nakoľko sa
podujatie stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom, chceli by sme v ňom pokračovať aj ďalej. Víziou do
budúcnosti sú minimálne 2 stretnutia za rok.“
Správa pracovníka za dorast a mládež v cirkevnom zbore – Marián Lajda
Ak sa na konci roka 2014 zastavím a obzriem sa, tak ako nám to aj radí Biblický verš zvolený na
daný rok („Počúvaj to Jób, zastav sa a pozoruj divné skutky Božie.“ Job 37,14), nič iné ani nemôžem
povedať, ako to, že žasnem na Božou mocou a nad jeho dobrotou. Ja môžem viesť ľudí, môžem si
pripraviť dobrú tému, alebo zamyslenie. Jednotlivé tímy dobrovoľníkov môžu urobiť dobrý program,
môžu pripraviť perfektný tábor, ale ľudské srdce a ľudský život môže zmeniť iba Pán Boh. My sme v
mnohom zlyhali, ale Pán Boh sa o to viac oslávil, tým ako požehnával prácu s dorastom a mládežou v
tomto cirkevnom zbore počas roka 2014.
Poďme však pekne poporiadku. Práca s deťmi a s mládežou v evanjelickom cirkevnom zbore v
Žiline nie je náhodná, chaotická, ale je systematická. Na besiedkach sa služobníci venujú deťom, na
mnohých školách sa vyučuje evanjelické náboženstvo. Deti neskôr prichádzajú na konfirmáciu, kde sa
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okrem konfirmačného vyučovania môžu stretnúť aj s inými mladými kresťanmi. Počas tohto obdobia
zažijú až štyri víkendové sústredenia, na ktorých môžu počuť množstvo zaujímavých tém a na ktorých je
aj veľa zábavy. Čo je však naozaj dôležité, môžu počuť evanjelium a sú postavení pred výzvu s tým
spojenú. Môžu aj ochutnať čo je to spoločenstvo. Mojou túžbou a víziou je, aby konfirmácia nebola iba
nejakou formálnou záležitosťou, ale aby bola potvrdením krstnej zmluvy a verejným, úprimným
vyznaním viery.
Konfirmandi sú počas celého obdobia
pozývaní na dorastové stretnutia. Toto
spoločenstvo je otvorené pre týchto mladých
ľudí aj po konfirmácii. Na dorastových
stretnutiach, ale aj na ostatných stretnutiach
mládeže sa riadime základnou víziou „Byť
milujúcim spoločenstvom, kde tínedžeri rastú
vo vzťahu s Ježišom a ovplyvňujú svoje
okolie.“ V lete pre dorastencov organizujeme
aj tábor, kde je priestor na budovanie vzťahov a
na lepšie spoznanie Pána Boha.
Dorastenci neskôr môžu chodiť na
stredoškolskú
mládež.
Spoločenstvo
stredoškolskej mládeže používa rôzne nástroje
ako osloviť aj ďalších stredoškolákov.
Organizovaním
letných
anglických
konverzačných táborov KECY, alebo zapájaním sa do projektov ako napríklad ExitTour, môžeme
oslovovať ďalších mladých ľudí v tomto meste, ktorým môžeme zvestovať evanjelium. V zimnom
období organizujeme aj zimný tábor.
Niektorí dorastenci a mládežníci sú zapojení aj v skupinkách, na ktorých môžu za seba navzájom
viesť modlitebné zápasy a spoločne môžu ešte hlbšie študovať Bibliu.
Mojou túžbou je, aby si naši mládežníci po odchode na vysoké školy našli spoločenstvo, ktoré by
mohli navštevovať. My v Žiline sme vytvorili vysokoškolskú mládež práve pre vysokoškolákov, ktorí
študujú v tomto meste, aby našli domov, spoločenstvo, ale aj povzbudenie a napomenutie z Božieho
slova.
Jednotlivé stretnutia vedú a pripravujú mnohí dobrovoľníci, ktorí slúžia a obetujú svoj voľný čas,
finančné prostriedky, a mnohé ďalšie veci. Za túto ich službu im patrí veľká vďaka. Moju úlohu vidím
najmä vo vedení a starostlivosti o týchto mladých služobníkov. Práve títo ľudia sú častokrát pokúšaní a
ohrozovaní tým zlým, pretože jemu sa nepáči to, čo sa tu deje. My však musíme byť silní a vytrvalí, aby
sme obstáli proti týmto útokom. Božia pomoc a jeho požehnanie je však veľmi viditeľné a pokiaľ budeme
chodiť po jeho cestách a budeme počúvať jeho hlas, nemusíme sa ničoho obávať.
Úloha pracovníka s mládežou nie je jednoduchá. Okrem katechetickej činnosti je mojou úlohou
viesť ľudí ku Kristu, ukazovať im nádej keď ju cez mraky svojich problémov nemôžu vidieť, ukazovať
im smer keď zblúdia s cesty, povzbudzovať ich keď potrebujú povzbudenie. To je aj moja úloha na rok
2015. Nebojím sa však tých všetkých výziev, ktoré mám pred sebou, lebo viem, že na našej strane je
víťaz, vzkriesený Ježiš Kristus.
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2c) Stredné generácie – rodinné spoločenstvo
Aj v roku 2014 sa v našom cirkevnom zbore konali viaceré podujatia vyslovené zamerané na službu
ľuďom v strednom veku. Pod strednou generáciou chápeme ľudí vo veku nad 30 a do veku cca 58-60
rokov. (rodiny s deťmi, slobodní, slobodné, manželské páry atď...)
Konali sa najmä:
Národný týždeň manželstva
Rodinný tábor KRT, ktorý sa konal na
Liptove
Pravidelne sa v piatok od 18:30 hod. na fare
konali stretnutia mládežníkov nad 30 rokov
Príležitostne sa stretávala aj jedna rodinná
skupinka
Možnosti širokej ponuky podujatí na pôde
cirkevného zboru
Jedna rodina sa zúčastnila rodinnej
konferencie, ktorá sa uskutočnila pri Starej
Ľubovni
Niektorí sa zúčastnili aj Misijných dni
ECAV
Stále však vnímame, že by sme sa rodinám
v strednom veku, rodinám s deťmi, manželským párom mali a mohli venovať viac a systematickejšie. Aj
tak sme však vďační Pánu Bohu a ochotným spolupracovníkom za mnohé vzácne veci, ktoré sa medzi
nami dejú.
Správu o Národnom týždni manželstva na pôde cirkevného zboru opäť napísala sestra Zuzka Šimková,
ktorá bola aj hlavnou koordinátorkou tohto projektu. Za jej službu sme veľmi vďační: „Do celoslovenskej
kampane „Národný týždeň manželstva“ (NTM), poukazujúcej na pravé hodnoty manželstva, sa náš
cirkevný zbor zapojil už po tretíkrát. Týždeň od 10. – 16. 2. 2014 sa niesol v znamení hesla „Manželstvo
– viac ako papier“. Význam manželstva bol v tomto období zdôrazňovaný na všetkých podujatiach, ktoré
sa v rámci cirkevného zboru pravidelne konajú. Na biblickej hodine s názvom „Čo Boh spojil, človek
nerozlučuj!“ sa zborový farár Marián Kaňuch zamýšľal nad rôznymi, častokrát zvláštnymi, príčinami
rozvodov na Slovensku, ale aj vo svete. Vzácnym bolo zdieľanie skúseností manželov po 5,10, či 50-tich
rokoch manželstva s tým, ako riešili a riešia rôzne problémy, ktoré sa v ich vzťahu vyskytnú. Modlitebný
večer za manželov, manželstvá, ale aj za tých, čo svojich partnerov ešte len hľadajú, sa konal pod
vedením zborovej farárky Olinky Kaňuchovej. Vyučovanie konfirmandov bolo v rámci kampane
obohatené o premýšľanie nad významom manželstva. Spojené dorastovo – mládežnícke stretnutie pod
vedením pracovníka s mládežou Maja Lajdu bolo venované sviatku zaľúbených – sv. Valentínovi.
V sobotu podvečer si záujemcovia mohli pod vedením farára Mareka Hrivňáka pozrieť film „October
baby“. Už tradične bol NTM zavŕšený nedeľnými Službami Božími s požehnaním manželských párov.
Poobede nasledoval ešte seminár manželov Petra a Dagmar Mozolovcov z Bratislavy. Veľmi podnetným
pre zúčastnených bolo ich premýšľanie o tom, o čom snívajú muži a ženy (o porozumení, o nájdení svojej
hodnoty, o intimite,..), a o tom, aká je realita. Posledným podujatím v rámci NTM bolo misijné podujatie
O 5 minút 5, na ktorom slovom aj spevom poslúžili manželia Mozolovci.“
Stredné generácie – Rodinné spoločenstvo (RoS)
Počet za rok

priemerná účasť

počet skupiniek buniek

2014

4

8

1

2013

16

8

1
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2d) Spevokoly
V roku 2014 v cirkevnom zbore pôsobili dva spevokoly:
1. Spevokol mladších
2. Spevokol starších
Spevokol starších a mladších viedla a na
vystúpenia pripravovala sestra kantorka
a presbyterka Ľudmila Fraňová. Spevokol
detí sa nestretával, projekt je momentálne
zastavený. Sme Pánu Bohu vďační za
mnohé vzácne vystúpenia a piesne, ktorými
sme boli požehnaní cez službu zborového
spevokolu. Teší nás, že spevokol mladších
je naozaj spevokol mladších.
Správa sestry kantorky: „Zvučne plesaj
Bohu, celá zem, Ospevujte slávu Jeho mena
A slávnym robte Jeho chválospev. Žalm
66;1-2. S túžbou naplniť slová tohto žalmu
sme sa stretávali aj počas minulého roka na
nácvikoch našich spevokolov, aby sme
spievali na oslavu Hospodina, nášho Boha a aj duchovne obohatili a potešili našich poslucháčov i nás
samých. V našom cirkevnom zbore pôsobia dva spevokoly: mladší /vo veku 15-55 rokov/ a je nás okolo
20 a starší /od 55 nahor/ v počte 15 spevákov. Stretávame sa raz do týždňa, každý spevokol zvlášť, starší
v pondelok a mladší v stredu. Nacvičujeme piesne na rôzne príležitosti v zbore i na podujatia našej cirkvi.
Počas roka sme spievali na sviatky v cirkevnom roku: v pôste, na Veľkú noc, v advente, na Vianoce, na
svadbách i pohreboch. S láskou sme išli poslúžiť v rámci misijného popoludnia aj cirkevným zborom
v Ivančinej, v Blatnici i v Čadci, aby i naším spevom mohli byť povzbudení, požehnaní i občerstvení
v ich duchovnom živote. Zúčastnili sme sa prehliadky spevokolov Turčianskeho seniorátu i spoločného
vystúpenia spevokolov seniorátu na Dištriktuálnom dni v Martine. V rámci mesta sme spievali na
Ekumenických modlitbách za mesto Žilina. Našou túžbou je spievať vždy na slávu Božiu a zároveň tvoriť
spoločenstvo ľudí, ktorí sa z toho tešia, rozumejú si a povzbudzujú sa.“

2e) Hudobné skupiny
Aj v roku 2014 sme mali v cirkevnom zbore mnoho mladých a talentovaných hudobníkov a spevákov,
ktorí poslúžili mnohokrát a na rozličných podujatiach. Od služieb božích, cez stretávania mládeže až po
rôzne špeciálne podujatia, ako napr. ekumenické modlitby za mesto Žilina. V zbore pôsobila jedna
hudobná skupina, ktorej členmi boli rôzni mladí ľudia podľa potreby a príležitosti.
V roku 2015 sa plánuje cieľavedomé vytvorenie hudobnej skupiny so stabilným zložením členov pod
vedením vedúceho stredoškolskej mládeže Dušana Tichého.

2f) Modlitebné podujatia a modlitebné skupinky
Mnoho požehnania, ktoré prežívame na pôde cirkevného zboru má samozrejme pôvod v darcovi všetkých
darov a požehnaní, ale tiež je dôsledkom mnohých úprimných a úpenlivých modlitieb jednotlivcov či
modlitebných skupín.
V roku 2014 sa konali najmä:
Pôstna a Adventná reťaz modlitieb a pôstu, ktorá bola pozvaním celého cirkevného zboru ku
modlitbám a pôstu.
Noc modlitieb pred Svätodušnými sviatkami spojená s prisluhovaním Večere Pánovej.
Modlitby 24/1 pred Veľkou Nocou a pred Vianocami v priestoroch farského úradu.
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Pravidelné modlitebné stretnutia v roku 2014 na pôde cirkevného zboru:
Modlitebná chvíľka v stredu ráno na farskom úrade o 6:00 hod.,
Modlitebná chvíľka sestier po biblickej hodine v stredu o 18:00 v zborovej sieni,
Modlitebná chvíľka po nedeľných večerných SB na fare o 19:00 hod., kde sa stretávajú viacerí
bratia a sestry a na kolenách sa modlia za cirkevný zbor,
Modlitby za deti a detské besiedky - v nedeľu pred dopoludňajšími službami Božími – modlia sa
pracovníci detských besiedok,
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.
Každá modlitebná hodina mala svoju tému.
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov – 18.-25.1.2014
Svetový deň modlitieb žien – ekumenický modlitebný večer žien konaný v prvú marcovú nedeľu
v chráme Božom v Žiline,
Pôstny modlitebný večer – v rámci pôstneho obdobia v stredu o 17:00 hod. v zborovej sieni,
Adventný modlitebný večer – v rámci adventného obdobia stredu o 17:00 hod. v zborovej sieni,
Pôstna a Adventná modlitebná reťaz spojená s pôstom - reťaze modlitieb spojené s pôstom,
konané počas celého adventného a pôstneho obdobia,
Občasné modlitebné stretnutia študentov na školách a tiež v zborovej sieni,
Modlitby za svet - ktoré sa konajú od 1. adventnej nedele v roku 2010. V nich sa pravidelne
modlíme za krajiny sveta, a to na službách Božích aj v domácnostiach. Všetky modlitby za jednotlivé
krajiny
sú
tiež
verejne
dostupné
na
webovej
stránke
cirkevného
zboru:
http://www.ecavza.sk/modlitby. Sme vďační za preklad materiálov a informácií o jednotlivých
krajinách sveta z knihy Operation World sestre Vierke Malatinskej.

Rok

Modlitebné spoločenstvo
počet
priemerná
za rok
účasť

Modlitebné týždne
počet
priemerná
za rok
účasť

2014

157

19 (4)

7

43

2013

157

16 (4)

4

60

2g) Večer pre ženy
Aj v roku 2014 pokračovalo v cirkevnom zbore
stretávanie žien, ktoré sa volá: „Večer pre
ženy“. Som vďačný Pánu Bohu za všetky
ochotné sestry, ktoré pripravujú tieto milé
a požehnané stretnutia pod vedením zborovej
farárky.
Správu napísala zborová farárka: „ Večer pre
ženy je stretnutie pre ženy všetkých vekových
kategórií, ktoré túžia po spoločenstve a po
štúdiu Božieho Slova. Stretávame sa pravidelne
posledný štvrtok v mesiaci, okrem letných
prázdnin v zborovej sieny o 17.00 hod. pod
vedením zborovej farárky. Naše stretnutia
prebiehajú v zborovej sieni pri krásne
prestretých a upravených stoloch, čaji, malom
občerstvení.
Ďakujem
sestre
Vlastičke
Jakubišinovej a všetkým ochotným sestrám, ktoré nám pripravujú krásnu atmosféru s láskou a ochotou.
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Na našich stretnutiach sa spoločne zdieľame s tým, ktorá sme čo zažili v poslednej dobe, za čo ďakujeme
Pánu Bohu, čo nás teší, či za čo potrebujeme v modlitbách prosiť. Niekedy píšeme svoje modlitebné
námety na malé lístočky. Každá sestra napíše na lístoček, za čo je vďačná, a o čo prosí. Lístočky
poskladáme, pozrieme do košíka a na konci stretnutia si každá vytiahne lístoček inej sestry a potom sa do
ďalšieho stretnutia za ňu modlí. Na nasledujúcom stretnutí sa potom zdieľame, ako sme vnímali to, že sa
za nás niekto modlil a my za niektorú inú sestru. Niektoré sestry sa spolu rozprávajú aj počas mesiaca a
pýtajú ako sa má ta, za ktorú sa modlia. Je to požehnaný čas. Niektoré stretnutia začíname osobným
svedectvom niektorej sestry, ktoré si pripravila. V minulom roku mala svoje svedectvo napríklad Majka
Vitkovská o tom, ako vnímala Božie požehnanie počas svojej dovolenky na Islande. Aška Walošková
mala svedectvo svojej misijnej ceste v Ghane a Katka Svrčková o misijnom pobyte v Moldavsku.
Na každom stretnutí spievame piesne na oslavu Pána Boha a nám na požehnanie. Ďakujem sestre Ľudke
Fraňovej za jej hru na klavíri, keď nás sprevádza pri speve. Je to krásna atmosféra a požehnaný čas, kedy
si sestry vyberajú piesne, ktoré majú rady, alebo sa im páčia slová a my sa tak učíme spievať aj nové
piesne.
Hlavnou súčasťou našich stretnutí je štúdium Biblických žien. Stále preberáme nejakú inú ženu. V
informačnom liste je mesiac dopredu vypísaná téma stretnutia aj s odkazom na konkrétne miesto v Biblii,
aby si mohli doma dopredu prečítať Biblické svedectvo o tej ktorej konkrétnej žene. V uplynulom roku
sme zo Starozmluvých žien prebrali: Jóbova žena, Samsonova matka, Mánóachova manželka, Dalila,
Dína, Veštkyňa v Én-Dóre, Hagar, Zilpa a Bilha a z Novozmluvných žien: Mária z Betánie.
V máji bol večer pre ženy obohatený o návštevu sestry Milady Fojtíkovej z Lazov pod Makytou.
Predstavila nám mimoriadny projekt, ktorý sa chystá k 500. výročiu osláv 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 gobelín aj nejaký čas ostal a viaceré sestry sa stretávali a vyšívali.
Koordinátorkou vyšívania v našom zbore bola Maťka Capková.
Súčasťou Decembrového stretnutia bola výroba vianočných pohľadníc. Stalo sa to milou tradíciou za čo
ďakujem sestre Evke Trepáčovej. Každý rok nakúpi všetky potrebné materiály, prinesie svoje lisy na
výrobu pohľadníc, pečiatky, vyrezávačky … a venuje sa každej sestre, ktorá potrebuje pomôcť, poradiť,
či usmerniť pri tvorivej výrobe. Vyrobené pohľadnice si potom ženy vezmú domov na skrášlenie
domácností, ale väčšina z nich poteší ich blízkych, keď na nich napíšu vianočné prianie a pošlú ich.
Sú to požehnané stretnutia v osobnom spoločenstve a pri štúdiu Božieho Slova. Zo života každej ženy sa
snažíme poučiť a premýšľať nad prínosom do nášho osobného života. Tieto ženy sú tak povzbudením, či
napomenutím pre každú z nás, aj keď žili v inej dobe, ich odkaz je živý a aktuálny aj pre nás.“
Ženy - SEŽ
Rok

Počet za rok

Priemerná účasť

2014

10

25

2013

10

23
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2h) Stĺpy – raňajky pre mužov
Raňajky pre mužov majú svoje dôležité miesto
v cirkevnom zbore. Buduje sa spoločenstvo medzi
mužmi. Ich vzájomné vzdelávanie sa a zdieľanie
napomáha
formovaniu
mužov.
Vymieňanie
skúseností obohacuje naše životy.
V roku 2014:
Stretávali sme sa pravidelne 1. a 3. sobotu
v mesiaci o 7:00 hod. v zborovej sieni. V roku
2014 sme sa tematicky venovali biblickým
postavám mužov.
Vo februári sme sa zúčastnili Konferencie
mužov na Sliezsku, ktorú organizuje SCEAV. Je to pravidelná konferencia, ktorej sa radi
zúčastňujeme.
11.10.2014 sme zorganizovali Seniorátne stretnutie mužov s témou Kde si Adam? Toto stretnutie
bolo veľmi požehnané a zúčastnili sa ho viacerí muži z nášho seniorátu v počte cca 70-80 ľudí.
Svojou účasťou nás potešili aj hostia zo Oravy (LOS). Na stretnutí sme mali dve prednášky, ktoré si
pripravil zborový farár a hosťom bol Michal Klus, ev. farár z Třinca. Svedectvom nám poslúžil brat
Dušan Valko. Zaujímavým spestrením stretnutia bola panelová diskusia o úlohe muža, ktorej sa
zúčastnili viacerí muži (Igor Mišina, Michal Klus, Milan Cisarik, Dušan Valko). Hudobne nás
sprevádzali bratia Ján Beňuch, Rastislav Czelis a Ján Olszar. Potešilo nás tiež to, že konferencia
inšpirovala mužov z CZ Zemianske Kostoľany, aby sa začali tiež pravidelne stretávať v cirkevnom
zbore. Aj v roku 2015 chceme zorganizovať toto stretnutie.
Správu o činnosti napísal pravidelný účastník brat kurátor Rastislav Czelis: „Túžba srdca muža, ktorý
chce vedieť viac s písma Svätého, bol dôvod stretnutí každú druhú sobotu v mesiaci, ráno o siedmej
v podobe raňajok pre mužov. Raňajky duchovné pre ducha, ale aj fyzické pre naše telo. Ako návod na
štúdium poslúžili mužovia Biblie. Začali sme od Adama a dostali sme sa až k Saulovi. Tému si
pripravovali ochotní bratia. Rozoberali sme
mužov Biblie, ich postoje k Bohu, ako žili, aké
boli ich skutky, poslanie i hriechy, ktoré
ovplyvňovali celý Izraelský národ. Dôležité pre
nás je, ako my vnímame týchto mužov Biblie.
Čo nám stým chcel Pán Boh povedať, čo to pre
nás znamená, ako to uplatniť v našich životoch,
pre
prospech
nás,
v našich
rodinách,
spoločenstve i v cirkvi. Na začiatku nechýbali
chvály a ani modlitby za mnohé potreby bratov
vo viere. Mnohokrát sme sa zdieľali, ako koná
Pán Boh v našich životoch, čo nás trápi a aké sú
naše plány nielen doma, v osobnom živote, ale
aj v cirkevnom zbore. Potom vždy prišli na radu
obľúbené raňajky pre telo, ktoré pre nás
pripravili ochotní bratia, potom sme pokračovali v družných debatách o všeličom. Nakoniec sme urobili
po sebe poriadok, ako sa patrí a išli domov ku svojim blízkym.“
Stretávania mužov – Raňajky pre mužov
Rok

Počet za rok

Priemerná účasť

2014

17

9

2013

17

9
25
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2i) o5m5
V roku 2014 sa uskutočnilo iba jedno stretnutie, a to 16.2., keď nám poslúžili manželia Mozolovci z
Bratislavy. Momentálne premýšľame, ako ďalej s týmto formátom, ktorý bol vzácny a dobrý, ale
potrebuje preformátovať.
O5m5
Rok

Počet za rok

Priemerná účasť

2014

1

61

2013

3

72

2j) Zborový deň 2014
Zborový deň sa uskutočnil 22.6.2014 v
Autocampingu Slnečné skaly. Zúčastnilo sa
ho viac ako 300 členov cirkevného zboru.
Už deň vopred, za výdatnej pomoci
množstva dobrovoľníkov všetkých generácií
sme postavili stan, ktorý sme mali požičaný
od Mládeže pre Krista. Pýtali sme ešte väčší
stan, pretože počet ľudí na zborovom dni je
z roka na rok väčší. Nedeľný deň sme už
tradične začali spoločnými rannými
službami Božími, ktoré boli naplnené
bohatým obsahom. Hudobné vystúpenie
(Rasťo Czelis, Janko Olszar), rozlúčka
a požehnanie Fialovcov, ktorí odchádzali do
USA, zamyslenie pre deti, spoločné piesne
a radostné spoločenstvo. Po službách Božích sa konali dva semináre. Jeden viedol zborový farár s témou
Výzvy postmodernej doby - Kresťan v postmodernej dobe a druhý si pripravila sestra Katka Cisariková
s témou Pravidlá červeného mora – stratégia na ťažké chvíle. Po seminároch nás už čakalo tradičné
spoločné fotenie a potom už fantastický obed (guláš, koláčiky, šaláty), spoločné rozhovory, vzájomné
láskavé a otvorené spoločenstvo. Popoludnie bolo opäť venované pestrým športovým podujatiam. Opäť
sme mali k dispozícii zapožičaný vodný futbal a skákací hrad z OC SEM Púchov. Záver dňa bol naplnený
priestorom na zdieľanie, svedectvá, modlitby a spoločné piesne. Večer ešte mnohí zakončili na večerných
službách Božích v Žiline či v Rajci. Na zborovom dni sa naozaj napĺňajú slová apoštola Pavla, ktoré sú ja
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heslom CZ: „láska Kristova totiž spája nás.“ V roku 2015 ak Pán Boh dá, sa zborový deň uskutoční dňa
14.6.2015.

2k) Ma-Mi klub
Stretávania mamičiek s deťmi sú už na pôde nášho cirkevného zboru etablované a veľmi prospešné.
Mamičky s deťmi sa stretávali každú druhú stredu na fare pod vedením zborovej farárky a sestry Radky
Fiala (do júna 2014). Od septembra 2014 pripravovala a viedla s tímom spolupracovníkov stretávania
zborová farárka. S prekladom materiálov pomáhala sestra Zuzka Maceková.
Správu o činnosti napísala zborová farárka Olinka Kaňuchová: „V uplynulom roku sa z Božej milosti
stretávali mamičky a ich detičky, ale aj staré mamy v Ma - Mi klube. Stretnutia sa konali pravidelne
každý párny týždeň v stredu okrem prázdnin na farskom úrade v detskej miestnosti, ale k dispozícii bola
aj hosťovská miestnosť na prebalenie, či na kojenie dieťaťa, ale aj “ratanové sedenie” ktoré sa využívalo
nielen na prezliekanie a prezúvanie pri príchodoch a odchodoch, ale aj na osobné rozhovory.
Stretnutia prebiehali pod vedením zborovej farárky a v prvom polroku aj pod vedením sestry Radky
Fiala. Som vďačná Pánu Bohu za službu Radky v Ma - Mi klube počas viacerých rokov. Priniesla
zaujímavé materiály, podľa ktorých sa vedú stretnutia do dnes. Z angličtiny slovo pre mamičky prekladá
jedna z nich - Zuzka Maceková. Veľkou pomocou sú staršie sestry zo zboru, staré mamy ako Janka
Novotná, Lydka Boldizsarová, Valika Zacharová a ďalšie. Ich účasť je obohatením, ale aj pomocou pre
mamičky.
Už tradične sme si v Adventnom období na poslednom stretnutí vytvorili vianočnú atmosféru nielen cez
tému pre deti, ale aj pri tvorivých dielňach s mamičkami. Popri výrobe vianočných pohľadníc, ktoré tohto
roku pripravila Maťka Capková, zneli vianočné piesne zajedali sme vianočné dobroty a pili horúcu
čokoládu a kapučíno.
Naše stretnutia prebiehajú v čase od 9:00 do 11:00 hod. Sú to priateľské, otvorené stretnutia, kde sa cítia
dobre mamičky, aj ich detičky, pretože program flexibilne prispôsobujeme potrebám tých najmenších.
S deťmi sme preberali témy: Narodil sa Ježiš, Mária a Jozef v chráme, Ježiš ako 12-ročný v chráme, Ján
hovorí o Ježišovi, Ježiš je pokrstený, Ježiš hovorí o vtáčikoch a kvetoch, Posledná večera, Boh stvoril
vodu, Boh stvoril rastliny, Boh stvoril slnko, mesiac a hviezdy, Boh stvoril zvieratká, Boh stvoril ľudí,
Ježiš je náš dobrý Pastier, Ježiš pomáha učeníkom pri rybolove, Ježiš nás učí modliť sa, Zachariáš,
Narodil sa Ján, Anjelova zvesť Márií.
Mamičky sa rozprávali na témy: Pomáhame deťom hovoriť o Ježišovi, Aké dôležité je moje meno,
Ďakujeme Bohu za Jeho slovo, Žijeme v Božej rodine, Božie deti a požehnanie v krste svätom, Božia
každodenná starostlivosť o nás, Milujte sa navzájom, Deti a viera, Ako byť deťom vzorom, Deti a dôvera,
Deti a strach, Prečo dal Boh odpočinok, Pomáhame deťom, aby vedeli, že sa o nich Pán Ježiš stará,
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Pomáhame malým deťom, aby vedeli, že Ježiš im pomáha, Pomáhame deťom dôverovať Bohu, že on
počuje a odpovedá na naše modlitby, O advente, Boh dodržuje svoje sľuby, Naše sľuby a malé deti.
Na tieto stretnutia pravidelne prichádzajú mamičky z nášho cirkevného zbor, ale aj ich priateľky, ktoré
pozvú. Som rada, že to môžu byť misijné stretnutia, kde samotné mamičky sú tie, ktoré pozývajú svoje
priateľky a tak sa stávajú misionárkami.“

2l) Médiá a webová stránka CZ
Webová stránka www.ecavza.sk je dôležitou súčasťou života cirkevného zboru. Stránka je hojne
navštevovaná a využívaná pre potreby členov cirkevného zboru.
O stránku, dopĺňanie kázní a materiálov sa starajú: Peter Tvarožek, Evka Vitkovská, Rastislav Varmecký,
Janko Šimko, Patrik Kolár, Janko Hlas, Filip Šimko.
Momentálne sme už vo finálnej fáze prípravy novej zborovej stránky ktorú pripravuje brat Peter Tvarožek
a mala by byť spustená v roku 2015.
Dôležitá je aj služba fotografa brata Patrika Kollára (mnohé fotky sú v predsieni kostola a na webovej
stránke cirkevného zboru), či bratov Janka Šimka, Lukáša Buzeka, Lenky Šimočkovej ale aj ďalších
fotografov. Rodine Buzekovcov sme vďační za kamerové záznamy z viacerých služieb Božích.
V roku 2015 už bude v cirkevnom zbore fungovať aj mediálny výbor pri zborovom presbyterstve, ktorý
by sa mal o to viac venovať práci s médiami.
V roku 2015 bude aj spustená nová webová stránka evanjelickej materskej školy (EMŠ), a to
www.emszilina.sk.

2m) ProChrist
V roku 2013 sa náš cirkevný zbor zapojil do celoeurópskej evanjelizácie PRO CHRIST a roku 2014 sme
urobili niekoľko premietaní minuloročných večerov v Žiline. V zborovej sieni sa týchto premietaní
zúčastnili desiatky členov CZ, čo bolo určite vzácnym duchovným obohatením a požehnaním pre
všetkých účastníkov. Konali sa v dňoch 10.–12.3.2014.

2n) Krátky rodinný tábor
Krátky rodinný tábor bol v roku 2014 veľmi požehnaný a zúčastnili sa ho aj viacerí noví ľudia. Konal sa
v malebnom liptovskom prostredí Račkovej doliny, a to v dátume 7.–10. 8. 2014. Hosťom bol brat
Slavomír Slávik, riaditeľ EVS, ktorý nám poslúžil aj viacerými prednáškami z výkladu listu Galatským
kresťanom. Hlavná myšlienka boli slová: Kristus stačí! Okrem prednášok sme mali bohatý program pre
všetkých účastníkov vrátane detí. Viacerí boli na návšteve múzea liptovskej dediny, a tiež sa zúčastnili
rekonštrukcie bitky kurucov vo Vavrišove. Na záver tábora sme sa zúčastnili služieb Božích v Liptovskej
Porúbke, kde sme aj poslúžili pozdravom a piesňou. Tábora sa zúčastnilo 63 ľudí. V roku 2015 sa tábor
bude organizovať v Čičmanoch a už dnes srdečne pozývame. Je to veľmi dobrý nástroj na budovanie
spoločenstva členov CZ všetkých generácií.
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3. Školstvo na území CZ
3a) Vyučovanie náboženstva
Vyučovanie náboženstva v cirkevnom zbore je požehnaným nástrojom formovania viery u mladých ľudí.
Učíme podľa platných zásad našej cirkvi na 16 školách v Žiline a okolí. Každý školský rok začíname
požehnaním detí, študentov a pedagógov na službách Božích zvyčajne v prvú septembrovú nedeľu.
Podobne na konci školského roku máme požehnanie detí, študentov a pedagógov v poslednú júnovú
nedeľu. Oboch služieb Božích sa zúčastňuje mnoho ľudí, čo nás veľmi teší.
Evanjelické náboženstvo vyučovali:
Zboroví farári
Seniorátny farár Marek Hrivňák
Marián Lajda
Katarína Svrčková (od septembra 2014)
Katarína Srnečková
Majka Vitkovská (od septembra 2014)
Vyučovanie evanjelického náboženstva v Školskom roku 2014/2015
Názov školy
Deň a čas
Počet žiakov
Vyučujúci
Gymnázium Veľká Okružná
Utorok 07:00 hod.
7
Majo Lajda
ZŠ Hôrky
Utorok 12:15 hod.
3
Majka Vitkovská
ZŠ Strečno
Utorok 12:45 hod.
1
Katarína Srnečková
ZŠ Hájik
Utorok 14:00 hod.
11
Katka Svrčková
ZŠ Lichardova
Utorok 14:00 1. st. a 14:45 2. st.
9+5
Majo Lajda
ZŠ Rudina
Streda 12:25 hod.
2
Marek Hrivňák
ZŠ Bytčica
Streda 12:45 hod.
6
Olinka Kaňuchová
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ZŠ Karpatská
Streda 12:45 hod.
10
Majo Lajda
ZŠ Gbeľany
Streda 13:50 hod.
4
Olinka Kaňuchová
Gymnázium Varšavská
Streda 14:00 hod.
10
Majo Lajda
ZŠ Gaštanová
Streda 15:00 hod.
6 + 12
M. a O. Kaňuchovci
ZŠ Višňové
Štvrtok 09:35 hod.
1
Olinka Kaňuchová
ZŠ Rajec
Štvrtok 13:30 hod.
5
Marek Hrivňák
ZŠ Jarná
Štvrtok 13:55 hod.
7
Majo Lajda
ZŠ Trnové
Štvrtok 13:45 hod.
7
Olinka Kaňuchová
ZŠ Závodie
Piatok 13:50 hod.
4
Majo Lajda
Spolu navštevuje vyučovanie náboženstva:
110 žiakov
Štatistika návštevnosti evanjelického náboženstva z predchádzajúcich rokov – 2013/2014 (107 žiakov) – 2012 /2013 (97 žiakov)
– 2011/2012 (93 žiakov) – 2010/2011 (82 žiakov) – 2009/2010 (68 žiakov)

3b) Evanjelická materská škôlka (EMŠ)
Evanjelická materská škola v Žiline je veľkým projektom a v roku 2014 sa opäť udialo niekoľko
zásadných vecí, o ktorých je potrebné informovať členov cirkevného zboru.
Informácie prináša sestra Katka Kutlíková, ktorá je poverená vedením príprav EMŠ spolu so sestrou
presbyterskou pre deti a mládež Majkou Vitkovskou.
Orgány CZ (zborové presbyterstvo, konvent) sa tiež zaoberali projektom EMŠ a prijali nasledovné
uznesenia:
Zborové presbyterstvo na svojich zasadnutiach v roku 2014 prijalo nasledovné uznesenia ohľadom
EMŠ:

6/2014
Presbyterstvo sa uznieslo, že sa bude snažiť o
stretnutie s ministrom školstva za účelom prijatia
dokumentov potrebných k schváleniu žiadosti
o prijatie EMŠ do siete materských škôl.
7/2014
Zborové presbyterstvo, po prerokovaní informácií
z GBÚ o možnostiach podpory projektov CZ ECAV
na Slovensku (napr. z akcie Nádej pre východnú
Európu ...) a prerokovaní náležitostí predloženého
projektu – schvaľuje Žiadosť CZ ECAV v Žiline
o poskytnutie príspevku zo zahraničia – na projekt
„Evanjelická materská škôlka v Žiline“.
10/2014
Presbyterstvo odporúča konventu schváliť zriaďovaciu listinu evanjelickej materskej školy.
11/2014
Presbyterstvo jednomyseľne odsúhlasilo, aby bola sestra Katarína Kutlíková poverená vedením EMŠ do
času konania riadnych volieb riaditeľa EMŠ.
12/2014
Presbyterstvo jednomyseľne splnomocnilo predsedníctvo CZ na uzatvorenie nájomnej zmluvy za
symbolických 10,00€ na energie so sestrou Katarínou Kutlíkovou na prenájom 1 izby a kuchyne
v podkrovnom byte odplatou za vykonávanie úloh spojených s prípravou fungovania EMŠ. Doba
prenájmu od 1.10.2014 do 31.8.2015.
Konvent CZ na svojom zasadnutí 28.9.2014 prijal ohľadom EMŠ nasledovné uznesenie:
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I. Zborový konvent Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v.
na Slovensku Žilina podľa § 3 Cirkevného zákona č. 6/2010
o evanjelickom cirkevnom školstve a vyučovaní náboženstva
v súlade s ustanoveniami §22 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov, na základe Cirkevnej ústavy Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania na Slovensku, ktorá bola prijatá
22.06.1993 s platnosťou od 01.01.1994, v nadväznosti na
rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
číslo: 2014-5807/33149:6-100B zo dňa 08.07.2014 o zaradení
sa do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
s účinnosťou od 1. septembra 2015 zriaďuje Evanjelickú
materskú školu, Lichardova 24, Žilina.
II. Zborový konvent Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v.
na Slovensku Žilina vydáva zriaďovaciu listinu Evanjelickej
materskej školy, Lichardova 24, Žilina.
Čo sa udialo v EMŠ v roku 2014 – základný prehľad – K.
Kutlíková:
Schválenie EMŠ mestským zastupiteľstvom v Žiline
Zaradenie do siete škôl s školských zariadení
Zriadená EMŠ konventom CZ 28.9.2014
Zasadnutia školského výboru (17 členov)
Projekt prestavby – p. Likavčan: stavba, nábytok, pracuje sa na vizualizácii priestorov
Konzultácie s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva
Zariadenie: Telefónne číslo +421918828043, emailová adresa: emszilina@emszilina.sk
Zriadenie webovej stránky: www.emszilina.sk (M&M multimédia)
Logo škôlky – kľúčik p. Lajda
Návšteva Prešovskej EMŠ – stretnutie so zástupkyňou ESŠ Prešov p. Sabolovou
Vianočná večernica – 8.12.2014
Listy do rodín (oslovení rodičia 72 detí)
Príprava zápisu detí – tlačivo, podmienky prijímania detí
Stretnutie s p. Chomom – vizualizácia EMŠ
Spolupráca s náležitosťami k otvoreniu EMŠ – p. Zapletajová
Tvorba dokumentov – prevádzkový poriadok, Školský vzdelávací program, potrebné tlačivá ...
Január - február 2015:
Výroba nábytku, stretnutie - p. Toth
Prezentácia EMŠ – noviny, web p. Tkáčová
Vzniká tlačivo 2% dane p.Trepáčová
Účasť na riaditeľskej porade riaditeľov MŠ v Žiline
Plánujeme stretnutie s vedením ZŠ Lichardova
V marci plánujeme navštíviť EMŠ Martin p.Banášová
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4. Činnosť presbyterstva a výborov (hospodársky, revízny, vnútornej a vonkajšej misie...)
4a) Presbyterstvo
V roku 2014 presbyterstvo zasadlo 5 krát, a to: 8.1.; 29.1.; 25.6.; 17.9.; 10.12.
Zasadnutia presbyterstiev pripravovalo, zvolávalo a viedlo zborové predsedníctvo. K 31.12.2014 má
cirkevný zbor 15 presbyterov.

P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Aktuálny zoznam presbyterov k 31.12.2014
Priezvisko a Meno
Funkcia
Beňuch Ján
Zborový dozorca
Cisarik Milan
Presbyter - bohoslužobný výbor
Czelis Rastislav
Zborový kurátor
Fraňová Ľudmila
Presbyter - modlitebné spoločenstvo
Golierová Milada
Kurátor filiálky Rajec
Kaňuch Marián
Zborový farár
Kaňuchová Oľga
Zborová farárka
Križan Jaroslav
Presbyter - vnútorná misia (seniori)
Mináriková Miroslava Presbyter Čadca
Olszar Jan
Presbyter - hospodársky výbor
Ševčíková Zuzana
Presbyter - revízny výbor
Šimko Ján
Zástupca zborového dozorcu
Vitkovská Mária
Presbyter - vnútorná misia (deti a mládež)
Thielová Ida
Presbyter - diakonický výbor
Trepáč Ivan
Presbyter - vonkajšia misia

Bydlisko
Snežnica
Žilina
Žilina
Žilina
Rajec
Žilina
Žilina
Žilina
Čadca
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Hôrky

V roku 2015 nás čaká voľba zborových kurátorov (Žilina a Rajec).

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. a iné podľa potreby
Som veľmi vďačný za činnosť jednotlivých výborov, pretože služba na Božom diele sa tak delí medzi
viacerých členov cirkevného zboru a spolu môžeme vykonať viac.
Pri presbyterstve pribudnú ďalšie dva výbory, a to školský a mediálny.
Výbor vnútornej a vonkajšej misie (vnútromisijný výbor)
Správu o činnosti napísal predseda výboru, brat zástupca zborového dozorcu, Ján Šimko: „Výbor
vonkajšej a vnútornej misie sa aj v roku 2014 stretol v už osvedčených termínoch – v januári, júni a
septembri. Stretnutí sa zúčastňovali presbyteri za vonkajšiu a vnútornú misiu, brat dozorca, zboroví farári
a členovia ďalších výborov. Priemerný počet na týchto stretnutiach bol 11 členov. Obsahom stretnutí bolo
tvorivé rozmýšľanie o tom, čo náš zbor ako spoločenstvo potrebuje a zároveň, čo môže ponúknuť iným
spoločenstvám. Výsledkom bolo plánovanie a koordinovanie aktivít a podujatí v cirkevnom zbore, ako
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vnútromisijných, tak aj aktivít zameraných na vonkajšiu misiu. Kostru aktivít v minulom roku tvorili tie,
ktoré sa stali v živote zboru osvedčené a našli odozvu medzi členmi zboru, ako sú napríklad zborový deň,
cyklistický výlet, noc modlitieb, letné tábory pre deti, dorast, mládež a rodiny a taktiež „Večernice“ pre
deti, mládež a seniorov. 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 dišktriktom, či mládežníckymi organizáciami
v ECAV. Výsledkom každého stretnutia misijného výboru bol už tradične kalendár aktivít nášho
cirkevného zboru na nadchádzajúce obdobie s určením zodpovedných ľudí za ich prípravu a vedenie. Aj v
roku 2014 sme neustále vnímali, že sám Pán Boh bol pri celom procese rozmýšľania a plánovania
všetkých podujatí a aktivít a Pán Boh sa priznal a požehnal všetko to, čo sme sa odhodlali naplánovať a
zorganizovať. Pán Boh však ešte aj mimo naše plány pridal mnoho ďalších aktivít, ktoré sme neplánovali,
a ktorými nás povzbudil a potešil. Je našou túžbou hľadať a vnímať, kde Boh pracuje a my sa len chceme
pridať k Jeho spasiteľnému dielu. No aj v roku 2014 zostali niektoré túžby a plány nesplnené. Práca so
strednou generáciou je veľkou výzvou aj v ďalšom roku. Sme však vďační za príležitosť zorganizovať
seniorátne stretnutie pre mužov, ktoré bolo novou skúsenosťou, ale azda aj logickým vyústením
odovzdávania skúseností, či povzbudenia mužov v našom senioráte. Modlíme sa za múdrosť, otvorené
oči a uši a vedenie Duchom Svätým, aby sme videli do čoho nás Pán Boh volá aj v roku 2015.“
Vonkajšia misia
V rámci vonkajšej misie sa cirkevný zbor, či jeho členovia zapojili do nasledujúcich projektov:
Ročný misijný pobyt sestry Katky Svrčkovej v Moldavsku - leto 2013 – leto 2014
10.–12.3.2014 - PRO CHRIST 2014 – Žilina (premietanie)
Návštevy v cirkevných zboroch TUS –23.3.2014 Ivančiná a 23.11.2014 Blatnica
28.7.–3.8.2014 Misijný tábor KECY – Orava
4.–11.10.2014 EXIT TOUR Žilina
Služba deťom v rómskom prostredí
Klub Dobrej zvesti vo Hôrkach
Misijné popoludnia pre deti počas Adventu v OC Mirage
Hospodársky výbor
Správu o činnosti za rok 2014 napísal predseda výboru Ján Olszar:
Hospodársky výbor pracoval aj počas roka 2014 na úlohách, ktoré vyplývali z rozhodnutí zborových
orgánov (konvent, presbyterstvo), a tiež na úlohách, ktoré bolo nutné priebežne riešiť počas roka.
Členovia hospodárskeho výboru: Beňuch Ján, Brtáň Daniel, Olszar Ján, Križan Jaroslav, Macek Milan,
Grandtner Milan, Szovák Ján a Rastislav Czelis. Za duchovných pastierov: Marián Kaňuch a Olinka
Kaňuchová
Hospodársky výbor v roku 2014 zasadol:
22. januára 2014 / účasť 62,5%, (traja bratia ospravedlnení)
15. júla 2014 / účasť 87,5%, (jeden brat ospravedlnený)
Zrealizované úlohy:
Výmena osvetlenia vitráže 2 ks
Namontovať snehové lapače na fare zo strany chodníka
Prenesený starý organ do hospodárskej budovy
Oprava strechy na kostole
Oprava pomníka Fedora Ruppeldta
Úprava kancelárie J. Zvaríkovej na FÚ
Úprava bytu pre sestru Katku Kutlíkovú
Výmena žiaroviek vo veži kostola
Vyčistené ríny a úprava zelene
Vymenené vypínače pre sviece a kumbál na čistiace prostriedky
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Oprava systému otvárania brány
Oprava vodovodných batérií na FÚ v kuchynke a na toalete
Oprava svetla pred FÚ
Rozpracované úlohy:
Oprava strechy na FÚ
Výmena dverí do bytu farárovcov
Reštaurovať lavice a vešiaky v zborovej sieni
Nový rečnícky pult do kostola
Opraviť položenie dlažby v altánku
Doplnenie oplotenia ostnatým drôtom
Omaľovať priestor vo vstupe z boku do zborovej miestnosti
Vyhotovenie nových informačných tabúľ vo vestibule
Obnovenie náteru dverí v zborovej sieni
Zhotovenie plošiny pre ZŤP
Diakonický výbor
Za diakonický výbor napísala správu o činnosti sestra presbyterka Ida Thielová: „Diakonický výbor pri
cirkevnom zbore sa počas roka stretol trikrát. Svoju činnosť zameriava hlavne na návštevy v
domácnostiach a drobné služby pre chorých a osamelých. Tiež navštevujeme aj domovy dôchodcov a
spolu s p. farárkou im prinášame zvesť Božieho slova ako aj prisluhovanie VP. Pokiaľ je možné staráme
sa aj o to, aby naši bratia a sestry odchádzali z tohto sveta zmierení s Bohom a nie opustení. Na základe
pozvania z CZ Martin sme boli v septembri na seniorálnom diakonickom stretnutí, kde sme navzájom
zdieľali skúsenosti o práci v diakonii v iných zboroch. V mesiaci októbri za účasti Mudr. Bubeníkovej
sme mali prednášku na tému "staroba ako dar". Stretli sme sa aj so sestrou Šoltýsovou z Evanjelickej
diakonie Bratislava, ktorá veľmi pekným príhovorom nám ponúkla informácie o možnosti rozšírenia
pomoci pri práci v diakonii. Našou snahou je rozširovať našu službu, a to bude len vtedy, keď všetci
budeme otvorení pomáhať svojim spolusestrám a spolubratom, ktorí potrebujú našu pomoc.
Vopred za túto ochotu vykonať niečo v duchu lásky k blížnym ďakujeme.“
Revízny výbor
Za revízny výbor napísala správu sestra presbyterka Zuzana Ševčíková – správa je v sekcii 7c).
Výbor chrámovej služby a bohoslužobný výbor
Za výbor chrámovej služby a za bohoslužobný výbor napísal správu brat presbyter Milan Cisarik: „Aj
v tomto roku pokračoval vo svojej činnosti bohoslužobný výbor, ktorý má 3 členov: zborového farára,
zborovú farárku a presbytera Milana Cisarika. Úlohou výboru je pomáhať pri organizovaní
bohoslužobného života CZ. Na stretnutiach výboru vzišla myšlienka prisluhovania Večere Pánovej aj
počas večerných Služieb Božích v tretiu nedeľu v mesiaci, čo sa stretlo s pozitívnou odozvou
presbyterstva ako aj ďalších členov zboru. Rovnako sa podarilo zrealizovať návrh na odkrytie krstiteľnice
počas všetkých Služieb Božích.
Pravidelne sú oslovovaní členovia zboru, aby poslúžili čítaním starozmluvných a novozmluvných textov
Písma Svätého na ranných nedeľných službách Božích. S radosťou možno uviesť, že do tejto služby sa
aktívne zapojilo viacero členov zboru staršej, strednej ako aj mladšej generácie. Pred bohoslužobným
výborom v ďalšom období ostáva výzva, akou formou aktívne zapojiť ďalších členov zboru do
bohoslužobného života.
Pravidelnou súčasťou pri službách Božích je chrámová služba, ktorú vykonávajú presbyteri, čestní
presbyteri, mladé rodiny a mládež. K jej úlohám patrí privítanie účastníkov služieb Božích, rozdávanie
informačných listov, zistenie počtu účastníkov služieb Božích ako aj pristupujúcich k Večeri Pánovej,
rátanie ofery a ďalšie činnosti, ktoré na prvý pohľad nie je vidieť. Z dôvodu neobsadenia kostolníckeho
miesta sa rozšírila chrámová služba aj o niektoré kostolnícke povinnosti. Účasť mladých rodín na tejto
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službe, konkrétne rodiny Dobrovičovej, Gondžárovej, Heidrichovej, Kolárovej a Rokošnej sa osvedčila.
Veľkým prínosom je aj služba mládeže počas prvej nedele v mesiaci, keď sa prisluhuje Večera Pánova.
Stále hľadáme ďalšie ochotné sestry a bratov, ktorí by sa chceli zapojiť do tejto služby.“
Výbor filiálky Rajec
Správu napísala sestra presbyterka a kurátorka v Rajci Miladka Golierová. Správa je zahrnutá v správe
o filiálke Rajec.
Som veľmi vďačný predsedom a členom jednotlivých výborov za ich zodpovednú službu v našom
cirkevnom zbore, ktorá je viditeľná a naozaj veľmi potrebná. Takto rozdelená služba nám dovoľuje
osloviť viac ľudí, vykonať viac, zapojiť viac ľudí.

5. Pastorálna činnosť
Pastorálne návštevy čím ďalej viac vnímame ako nesmierne potrebný a účinný nástroj stmeľovania
spoločenstva cirkevného zboru. Skrze pastorálne návštevy spoznávame bratov a sestry, pomáhame riešiť
rôzne starosti a hľadať v spolupráci s rodinou riešenia, ktoré sa nádejame môžu byť na požehnanie.
Pastorálne návštevy vykonávali zboroví farári a seniorátny farár.
Aj v roku 2014 sme návštevy vykonávali najmä pri rôznych príležitostiach ako napr.: systematické
spoznávanie členov CZ, životné jubileá, náročné rozhodnutia, manželské krízy, starosti v rodinách, úmrtia
blízkych, choroby, návštevy pred krstom, po pohrebe. Vykonávame ich v domácnostiach, v
nemocniciach, domovoch dôchodcov a podľa potreby. Oproti roku 2013 máme výraznejší nárast
pastorálnych návštev. Sme radi, že sme mohli vykonať viac ako 200 pastorálnych návštev.
Sme veľmi radi, že v cirkevnom zbore sa rozbieha aj návštevná služba, ktorú vykonávajú naši
neordinovaní bratia a sestry. Týmto spôsobom môžeme osloviť ďalších ľudí.
Nesmieme zabúdať aj na to, že popri pastorálnych návštevách sa vykonáva množstvo pastorálnych
rozhovoroch na farskom úrade, na táboroch, víkendových sústredeniach, spontánnych rozhovoroch a pod.
Pastorálne návštevy
manželia Kaňuchovci + Marek Hrivňák

2014 – 206 (175+31)

manželia Kaňuchovci + Marek Hrivňák

2013 – 172 (160+12)

6. Iné
6a) Mimozborová činnosť zborových farárov
Aj rok 2014 bol bohatý na rôzne mimozborové aktivity duchovných pastierov cirkevného zboru. Každá
návšteva bola požehnaním a prínosom pre obe strany. Aj náš cirkevný zbor v Žiline smie byť obohatený
mnohými impulzmi, ktoré získavame aj mimo cirkevného zboru. Mnohé z nich smieme prinášať aj k
nám. Zároveň množstvo pozvaní je určitým znakom či ocenením diela, ktoré sa koná aj v našom
cirkevnom zbore:
V súčasnosti okrem služby v CZ je zborový farár:
seniorom Turčianskeho seniorátu,
dištriktuálny presbyter VD ECAV,
synodál ECAV,
člen Rady školy Evanjelickej spojenej školy v Martine.
Zborová farárka je členkou Správnej rady nadácie Jana Amosa Komenského v Žiline.
V tejto tabuľke nie sú zahrnuté podujatia, ktorých sa zborový farár zúčastnil z titulu funkcie
administrátora TUS. K mimozborovým aktivitám je to navyše množstvo ďalších podujatí a výjazdov.
35
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou

Výročná kňazská správa za rok 2014 ECAV Žilina

P.Č. Dátum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

12.1.2014
1.2.2014
13.2.2014
15.2.2014
18.2.2014
22.22.3.2014
4.3.2014
22.3.2014
4.4.2014
4.4.2014
11.4.2014
11.4.2014
16.4.2014
5.5.2014
17.5.2014
18.5.2014
18.5.2014
19.5.2014
24.5.2014
24.5.2014
1.6.2014
20.6.2014
23.6.2014
24.6.2014
27.6.2014
29.6.2014
4.7.2014
8.7.2014
16.7.2014
19.7.2014
21.7.2014
26.7.2014
27.7.2014
3.8.2014
29.8.2014
6.9.2014
6.9.2014
10.9.2014
14.9.2014
28.9.2014
13.10.2014
18.10.2014
25.10.2014
26.10.2014
3-7.11.2014
8.11.2014
9.11.2014
13.11.2014
14.11.2014
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Mimozborová činnosť farárov v roku 2014
Názov podujatia
Miesto konania Kto

Poznámka

Služby Božie
Konferencia pre mužov
Prednáška o vzťahoch
Seniorátne stretnutie
dorastu a mládeže
Pohreb Daniel Baláž
Po stopách apoštola Pavla

Háj
Třinec
Martin-Záturčie
Skalica

Kaňuchovci
Marián Kaňuch
Kaňuchovci
Marián Kaňuch

Pozdrav

Svätý Kríž
Taliansko-Malta

Marián Kaňuch
Marián Kaňuch

Príhovor
Účasť

Pohreb Adolf Cyriak
BŠP Český Tešín
KPM
Konferencia MOS
Biblická olympiáda TUS
Turčianska mládež
Mládežnícke služby Božie
Valné ZED
Worship festival
Pamiatka posvätenia
chrámu
Stretnutia spevokolov TUS
Porada misijné dni
Dištriktuálny konvent
European leadership forum
Seniorátne stretnutie žien
Konferencia o hradoch
Stretnutie
Rada školy
Evanjelické dni
Evanjelické kostoly
Semfest
Tábor Martinskej mládeže
Rodinný tábor Klub 31
Misijné dni
Stretnutie EBF UK po 10
rokoch
Inštalácia novokňazov
Dištriktuálny deň
Rodinný tábor Bratislava –
Legionárska
Dištriktuálne presbyterstvo
Diakonia v TUS
Cestovatelia stretnutie
Teologická konferencia
Seniorátny deň
80. výročie pamiatky
posvätenia kostola
Vzdelávanie presbyterov
Futbalový turnaj o pohár
generálneho biskupa
Sobáš Šimočkovci
Služby Božie
Vzdelávanie
Rodinná konferencia
Mládežnícke služby Božie
Rada školy
Dištriktuálna pastorálna
konferencia

Kežmarok
Český Tešín
Žilina
Martin
Martin
Martin
Martin
Tále
Liptovský Hrádok
Český Tešín

Kaňuchovci
Marián Kaňuch
Marián Kaňuch
Marián Kaňuch
Marián Kaňuch
Marián Kaňuch
Marián Kaňuch
Kaňuchovci
Marián Kaňuch
Marián Kaňuch

Účasť
Prednáška
Prednáška
Prednáška
Pozdrav
Prednáška
Kázeň
Účasť
Prednáška
Kázeň

Turany
Prešov
Prešov
Wisla
Príbovce
Lietava
Martin
Martin
Spišská nová Ves
Nýdek
Necpaly
Žiar
Brestovec
Liptovský Mikuláš
Brestovec

Kaňuchovci
Marián Kaňuch
Marián Kaňuch
Marián Kaňuch
Kaňuchovci
Marián Kaňuch
Marián Kaňuch
Marián Kaňuch
Kaňuchovci
Kaňuchovci
Kaňuchovci
Kaňuchovci
Marián Kaňuch
Kaňuchovci
Kaňuchovci

Pozdrav

Prešov
Martin
Štrba

Marián Kaňuch
Kaňuchovci
Kaňuchovci

Liturgia, pozdrav
Prednášky

Prešov
Martin
Ľubietová
Žilina
Očová
Slovany

Marián Kaňuch
Kaňuchovci
Kaňuchovci
Kaňuchovci
Kaňuchovci
Olinka Kaňuchová

Prednáška
Kázeň

Oldřichovice
Strečno

Kaňuchovci
Marián Kaňuch

Prednáška
Organizácia

Prešov
Nemcovce
Chorvátsko
Stará Ľubovňa
Banská Bystrica
Martin
Predná Hora

Kaňuchovci
Kaňuchovci
Marián Kaňuch
Kaňuchovci
Marián Kaňuch
Marián Kaňuch
Kaňuchovci

Sobášenie
Kázeň a liturgia
Prednášky
Prednáška

Prednáška
Prednáška

Účasť
Účasť a príhovor
Účasť

Príhovor
Seminár
Prednáška
Prednáška
Seminár
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50.
51.
52.
53.
54.

22.11.2014
22.11.2014
27.12.2014
28.12.2014
28.12.2014

Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 8.2.2015 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom

Vzdelávanie presbyterov
DNS
ZVOLANIE
Mládež Bardejov
Služby Božie
Krst Svätý

Kalná nad Hronom

Marián Kaňuch

Prednáška

Ružomberok
Bardejov
Nemcovce
Šarišská Poruba

Marián Kaňuch
Kaňuchovci
Kaňuchovci
Kaňuchovci

Príhovor
Prednáška
Pozdrav

6b) Zborový časopis
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 – Ján Šimko, Zuzana Šimková, Ľudmila Fraňová
(korektúry), Patrik Kollár (grafika obálky). Článkami prispeli dobrovoľníci z radu členov nášho
cirkevného zboru (Marián Kaňuch, Olinka Kaňuchová, Tomáš Miroslav Niňaj, Pavol Mináč (Čadca),
Marek Hrivňák, Vlasta Jakubišinová, Katka Cisariková, Katka Svrčková, Majka Vitkovská, Anna
Lazoňová, Anna Grandtnerová, Ivan Trepáč, Matej Trepáč, Ján Šimko, Zuzana Šimková). V roku 2014
vyšli tri čísla, ktorých obálky boli vytlačené farebne. Hodnotíme to ako pozitívny posun smerom
k naplneniu vízie plnofarebnej obálky časopisu. Víziou do budúcnosti ostáva:
1. Nájsť nových členov redakčnej rady;
2. Zaviesť pravidelnosť v počte vydaných čísel v roku.
Náklad vydaní časopisu bol nasledovný: apríl – 400 ks; september – 400 ks; december – 600 ks.
V budúcom roku je potrebné náklad decembrového vydania zvýšiť a náklad septembrového vydania
znížiť.“

6c) Zborový archív, knižnica, predajňa kníh a vydávanie kníh
Knižnica zboru
Každý rok sa dokupujú nové knihy do zborovej knižnice. V roku 2015 sa plánuje nová katalogizácia kníh
a plánujeme vytvoriť efektívny spôsob možností na požičiavanie kresťanskej literatúry.
Zborový archív
V roku 2014 sa nekonali žiadne nové zmeny v oblasti zborového archívu. Stále platí úloha nájsť
vhodnejšie a dôstojnejšie miesto na zborový archív.
Predaj kníh
Som veľmi rád, že v cirkevnom zbore aj v roku 2014 pokračoval predaj kresťanskej literatúry, ktorý
zabezpečovala sestra Zuzka Šimková. O predaji kníh napísala toto: „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. Pred a po skončení pravidelných ranných služieb Božích je možné zakúpiť si rôzne
vydania Biblie, evanjelické spevníky, výklady Písma, každodenné zamyslenia, svedectvá zo života kresťanov,
knihy o manželstve, o výchove detí, atď. Ponuka kníh je priebežne dopĺňaná o nové tituly, pre veľký záujem
zo strany cirkevníkov najmä v predvianočnom období. Predaj kníh bol v roku 2014, najmä v predvianočnom
období, obohatený o ponukové balíky titulov z vydavateľstiev: Porta Libri, Návrat Domů, EVS, Advent
Orion. Knihy z týchto vydavateľstiev sú zapožičané na komis – podľa počtu predaných kníh je vyplatená
suma predajcovi. V uplynulom roku túto službu vykonávali: Jelka Zvaríková - predaj kníh na fare, Zdenka
Bakalárová a Zuzana Šimková. Zároveň je od februára 2014 z iniciatívy Vierky Czelisovej predaj vybraných
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titulov umožnený aj bratom a sestrám v Rajci. Nákup kníh je hradený cirkevným zborom. Po predaji sú
peniaze riadne vrátené formou pokladničného bloku ako príjem cirkevného zboru. V roku 2014 boli takýmto
spôsobom vyplatené peniaze z predaja v júli, v novembri a začiatkom roku 2015.“

Vydávanie kníh v cirkevnom zbore
V roku 2014 pokračovali práce na knihe o histórií evanjelikov v Žiline. Kniha by mala vyjsť v spolupráci
so Zborom Žilincov buď v roku 2016 (80 rokov kostola) alebo 2017 (500. výročie reformácie). Prípravný
tím tvoria: Miloš Kovačka, Stanislav Lajda, Katarína Záskalická, Miloš Blaho, zástupca zboru Žilincov –
Miroslav Pfliegel, Miloš Dudáš a Marián Kaňuch.

6d) Počet členov zboru
Pre lepší prehľad o členstve v cirkevnom zbore pripájam nasledovné údaje.
Podľa sčítania v roku 2011 cirkevný zbor eviduje 3512 ľudí (sčítanie 2001 – 3843 ľudí).
K 31.12.2014 cirkevný zbor eviduje 2404členov.
Do zboru sa v roku 2014 prihlásilo 18 ľudí (v roku 2013 – 23 ľudí ).
Zo zboru sa odhlásilo 7 ľudí (v roku 2013 – 1 človek).
Do ECAV prestupom vstúpilo 8 ľudí.
Z cirkevného zboru v roku 2014 nevystúpil oficiálne nikto.
Údaje o počte členov zapísaných v kartotéke CZ za posledných 8 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)
Tieto počty členov CZ rátame z údajov našej zborovej databázy členov. Preto znovu prosíme, 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 parochie nášho CZ
a má na novom mieste trvalý pobyt, aby sa odhlásil z nášho CZ a prihlásil do nového CZ.

6e) Zborová diakonia
Zborová diakonia má čoraz viac potrebnejšiu a dôležitejšiu úlohu v živote cirkevného zboru. Myslím, že
rok 2015 prinesie nové impulzy do diakonickej práce, ktorá je tak prospešná.
Diakonickú prácu konáme v dvoch rozmeroch:
Skrze profesionálnu starostlivosť n.o. Bethezda pod vedením riaditeľa Janka Szováka.
Skrze službu mnohých dobrovoľníkov pod vedením sestry presbyterky Idy Thielovej.
Správu o činnosti n.o. BETHEZDA napísal brat riaditeľ Ján Szovák.
„V roku 2014 sme vykonávali služby na základe nášho štatútu za účelom pomoci núdznym. Preukazovali
sme hlavne opatrovateľské služby týmto ľuďom. V uplynulom roku sme zamestnávali na čiastočný
úväzok 3 opatrovateľky. Podľa záverečného výkazu v roku 2014 na mzdy a daň. odvody sme
vynaložili 5.100,73 EUR, na služby a na ostatné výdavky 637,52 EUR. Výdavky celkom na našu
činnosť činili 5.738,25 EUR.
V dobrovoľníckej službe sme evidovali 10 aktívnych členov, ktorí pomáhali napĺňať obsahový zámer
našej diakonickej služby bez nároku na mzdu.
Podporili sme finančnými prostriedkami:
Zimný tábor mládeže – 130 EUR
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V roku 2014 sme obdržali 2.719,05 EUR ako výťažok z 2 % daní od našich bratov, sestier a priateľov
ECAV, za čo im patrí veľká vďaka. Taktiež ďakujeme aj za sponzorské dary vo výške 35 EUR. Celkové
ročné výdavky Bethezdy n.o. na činnosť činili 5.738,25 EUR, z toho ostatné výdavky 637,52 EUR, mzdy
a daň pre ošetrovateľky 5.100,73 EUR.
Naše poďakovanie patrí všetkým našim bratom a sestrám ECAV, aj tým, ktorí na nás mysleli či už
v modlitbách alebo povzbudzujúcim slovom a radou.“
Správnu radu n.o. Bethezda tvoria: zborový farár Marián Kaňuch, brat dozorca Ján Beňuch, brat zástupca
zborového dozorcu Ján Šimko a brat kurátor Rastislav Czelis, ktorý je zároveň predsedom správnej rady.
Správu o diakonickej činnosti napísala sestra presbyterka Ida Thielová.
Správa je súčasťou správy presbyterky za diakoniu.

6f) Personálna oblasť
Zboroví farári
V cirkevnom zbore ku 31.12.2014 pôsobia dvaja zboroví farári: Marián a Oľga Kaňuchovci.
V cirkevnom zbore je od 17.6.2014 obsadené aj kaplánske miesto bratom farárom Ivanom Mikušom.
Zborový farár spolu so zborovým dozorcom sa stali po zvolení (september 2014) seniorom a
seniorátnym dozorcom. Volebné obdobie predsedníctva TUS je 6 rokov.
V Turčianskom senioráte je pridelený námestný farár na mieste seniorátneho kaplána Marek Hrivňák.
Keďže býva v Žiline na fare, je aktívne zapojený nielen do života seniorátu, ale tiež do života
cirkevného zboru Žilina. Sme veľmi vďační za jeho požehnanú službu.
Správa námestného farára na mieste seniorátneho kaplána TUS Mareka Hrivňáka o činnosti
v CZ Žilina
V roku keď zomrel kráľ Uzija, videl som Pána sedieť na vysokom a vyvýšenom tróne a okraje Jeho rúcha
naplňovali chrám. Jeden takto privolával druhému: Svätý, svätý, svätý je Hospodin mocností, plná je
všetka zem Jeho slávy. Iz 6, 1.3
Ďakujem Pánu Bohu za Jeho požehnanie v uplynulom roku. Požehnanie, ktoré som mohol vidieť
mnohými spôsobmi v službe i osobnom živote. Pán Boh sa staral, uzdravoval, usmerňoval, napravoval,
žehnal a posväcoval. V službe v cirkevnom zbore i v osobnom živote som pociťoval Jeho blízkosť cez
Jeho slovo aj cez spoločenstvo bratov a sestier. Oslavne o Ňom vyznával prorok Izaiáš: „Svätý, svätý,
svätý je“. To vždy platilo a bude platiť, že Hospodin je dobrý, dokonalý, milostivý, spravodlivý, ten istý
a nemenný. Preto aj my sme Ho mohli takého spoznávať v uplynulý rok v súvislosti so slovami verša CZ
na rok 2014: „Zastav sa a pozoruj divné skutky Božie.“ (Job 37, 14) Bolo čo pozorovať. Ale nielen
skutky, ale aj Hospodina sme pozorovali cez Jeho skutky. Podobne Ho spoznával aj Izaiáš. Vnímal som,
že Jeho slávu sme videli v mnohých stretnutiach, táboroch, rozhovoroch, modlitbách, pastorálnych
návštevách, pohreboch, sobášoch, krstoch i Službách Božích. Keď je On na tróne, vtedy nebesá aj zem sú
usporiadané a usporadúvané do poriadku Jeho slávy.
Je to už rok a pol, čo mám milosť slúžiť v CZ Žilina. Z jeho milosti som rád poslúžil rôznym
spôsobom podľa potrieb cirkevného zboru a podľa poverenia bratom farárom – seniorom, sestrou
farárkou i bratom dozorcom. Medzi pravidelnú službu patrilo zvestovanie Božieho slova a liturgia na SB,
vyučovanie náboženstva na základných školách v Rudine a Rajci. Popri tom som rád poslúžil podľa
potrieb na mládeži i doraste, pastorálne navštívil jednotlivcov i rodiny doma i v nemocnici (31). Krsty,
pohreby a sobáše sú vzácnou príležitosťou spoznávať osobne ľudí v CZ a aj tých, ktorí prichádzajú po
dlhom čase. Zvlášť som sa rád venoval vzdelávaniu dospelých, ktorí prichádzali za účelom sobáša,
prestupu do ECAV alebo s túžbou byť krstnými rodičmi. Okrem pastorálnej služby sa neustále učím
z toho, ako zodpovedne je vedená kancelárska aj iná agenda v cirkevnom zbore. Vnímam, že popri
vysokej škole na bohosloveckej fakulte si robím ďalší typ vysokej školy v praxi na pôde Žilinského
cirkevného zboru. Veľkým požehnaním sú všetci spolupracovníci, služobníci na všetkých úrovniach
služby a vo všetkých vekových skupinách. Veľké požehnanie vnímam na stretnutiach modlitebných
skupiniek. Je to čas, kedy hovoríme s Pánom Bohom o tom, aké má s nami plány, čo je našou úlohou
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a vďačne Ho oslavujeme, že je Svätý, svätý, svätý a že napĺňa zem svojou slávou, tak ako sme to mohli
vidieť a zažiť osobne.
Zamestnanci, spolupracovníci cirkevného zboru
V cirkevnom zbore sú momentálne zamestnaní dvaja ľudia:
1. Administratívna pracovníčka farského úradu Jelka Zvaríková
2. Pracovník pre dorast a mládež Marián Lajda
Dobrovoľným spolupracovníkom farského úradu je Ján Hlas, ktorý chodí trikrát do týždňa na farský
úrad (Po, Ut, Št) a pomáha s digitalizáciou matrík, starostlivosťou a aktualizáciou údajov webovej
stránky cirkevného zboru. Jeho služba je požehnaním.
Štúdium na cirkevných školách
Počas roku 2014 sme mali na evanjelických školách na Slovensku či v zahraničí viacerých mladých
členov cirkevného zboru.
Michaela Honsová – v školskom roku 2014/2015 študuje 3. rok na EBK UK, odbor evanjelická
teológia,
Kristína Málusová – v školskom roku 2014/2015 študuje prvý rok na EBK UK, odbor evanjelická
teológia,
Matej Trepáč - v školskom roku 2014/2015 študuje prvý rok na EBK UK, odbor evanjelická
teológia,
Adam Rajčan - študuje na Saint Paul High School v USA,
Na Spojenej evanjelickej škole v Martine študujú viacerí mladí členovia nášho CZ a tiež jedna sestra
pôsobí v pedagogickom zbore.

6g) Organizácie pri cirkevnom zbore
Pri cirkevnom zbore pôsobia:
Diakonická n.o. BETHEZDA.
Na adrese farského úradu sídli nadácia JANA AMOSA KOMENSKÉHO.

6h) Filiálka Rajec
Služby Božie sa konali každú nedeľu o 9:30 hod. v modlitebni a na všetky sviatky a slávnosti. V Advente
a Pôste sa vykonali adventné a pôstne služby Božie. Približne raz mesačne sa konali v piatok o 17:00 hod.
aj biblické hodiny, ktoré zvyčajne viedol brat presbyter Milan Cisarik. Zastupoval ho brat kaplán Marek
Hrivňák.
Rok
2014
2013

Priemerná účasť na SB
31
31

Správu o živote vo filiálke Rajec pripravila sestra presbyterka Milada Golierová
Počet SB – 63 z toho 4 večerné
Priemerná účasť na ranných SB – 31
Priemerná účasť na večerných SB – 15
z toho na Štedrý večer – 70
Závierka obč. roka – 42
Večera Pánova – 3x – 90 pristupujúcich – 67 žien, 23 mužov
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Okrem zborových farárov vo filiálke poslúžili: brat farár Daniel Duraj – 1 x pohreb, tiež brat Milan
Cisarik, teologička Michaela Honsová a kaplán Marek Hrivňák. Na Vianoce a Závierku roka teologička
Eunika Devečková.
Biblická hodina – 13x, priemerná účasť 6 veriacich – viedol Milan Cisarik
Krst – 2 x - 1 dievča , 1 chlapec
Konfirmácia – 2 dievčatá, 1 dospelý / v matkocirkvi/
Pohreby – 2 ženy
Zo života filiálky v roku 2014: zborový život, zabezpečovanie správy majetku a fungovania fílie
prejednávame na stretnutiach výboru – schádzal sa podľa potreby po SB- celkovo 6x - nákupy potrebného
vybavenia, drobného spotrebného tovaru, zabezpečenie a organizovanie akcií, informácie zo zasadnutí
presbyterstva, konventov, brigády, výmena okien a maľovanie, upratovanie po výmene okien a dverí,
jubilanti.
Akcie konané vo filiálke Rajec v roku 2014:
účasť na zborovom konvente – február,
2x veľké upratovanie – 16 resp. 13 brigádnikov –apríl, december,
fašiangové posedenie - február,
účasť na Noci modlitieb – matkocirkev Žilina – máj,
účasť na celozborovom dni na Slnečných skalách – jún,
návšteva z USA + pohostenie – júl,
práce v záhrade, trávniku, predzáhradkách – 2x leto, jeseň,
turistický výlet na Lietavský hrad – účasť na akcii – september,
účasť na spomienkovej akcii v CZ Súľov – Mgr. Ondrej Pecka – september,
výmena 5 okien a 1 dverí – pomáhal zabezpečiť zborový dozorca J. Beňuch – VĎAKA–
október/november,
13x biblická hodina – viedli Mgr. M. Cisarik, Mgr. M. Hrivňák,
2x účasť na modlitebnej reťazi – matkocirkev Žilina,
celoročné zabezpečenie detskej besiedky M. Capková, od jesene aj D. Žucha a spol. – Veľká vďaka!,
návštevy u chorých , jubilantov, osamelo žijúcich.
Rok 2015
voľba kurátora,
fašiangová kapustnica,
výmena strešnej krytiny na obradnom dome – cintorín,
vlhnutie stien – riešenie,
október – 60. výročie pričlenenia fílie k CZ Žilina.

6i) Diaspóry Čadca a Bytčica
V kňazskej správe každý rok prinášame aj pohľad do života oboch našich diaspór:
Čadca
Evanjelici sa v Čadci stretávajú v zasadačke miestnej nemocnice na službách Božích 1. a 3. nedeľu
v mesiaci o 11:30 hod. Sme vďační sestre presbyterke Miroslave Minárikovej a ostatným spolusestrám
a spolubratom za ochotnú pomoc pri organizovaní bohoslužobného života. Veľkým požehnaním je aj
pôsobenie kantora Mariána Lehotského, ktorý sa s veľkým entuziazmom a láskou ujal tejto dôležitej
a potrebnej zodpovednosti. V roku 2014 sme nemali v Čadci žiaden pohreb.
Sestra presbyterka Miroslava Mináriková o živote v diaspóre v krátkej správe napísala: „Stretávali sme sa
každú 2. nedeľu v mesiaci a od septembra 2x do mesiaca. Väčšina cirkevníkov si to osvojila a sme
vďační, že je to tak. Večera Pánova bola prisluhovaná v pôstnom období a v adventnom období.
Upevnené to bolo vystúpením spevokolu zo Žiliny, za čo ďakujeme všetkým členom. Priemerná účasť na
Službách Božích sa pohybovala okolo 20 zúčastnených. Nedarí sa nám získať ďalších cirkevníkov, o
ktorých vieme a komunikujeme s nimi. Sme vďační Pánu Bohu, že sa stretávame, hoci nie v
najvhodnejších priestoroch. Dobrá spolupráca je aj s p. kaplánom Dubecom /duchovný pri nemocnici kat.
cirkvi, ktorý je s nami v kontakte - ak sa v nemocnici stretne s evanjelikmi, tak vykonáme návštevu z
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našej strany./ Navštevujeme sa aj v rodinách podľa okolností. Tešili by sme sa, keby sa naše stretnutia
rozšírili o ďalších veriacich. Ďakujeme manželom Kaňuchovcom, manželom Devečkovcom, bratovi
farárovi Marekovi Hrivňákovi za naše stretnutia vo viere.“
Rok
2014
2013

Priemerná účasť na SB
25
23 (priemer z dvoch služieb Božích konaných
v 1. a 3. nedeľu v mesiaci )

Veľkou výzvou do budúcnosti je misijné pôsobenia na Kysuciach. Jeden z plánov cirkevného zboru do
budúcnosti je výraznejšie misijné pôsobenie na Kysuciach s perspektívou založenia nového cirkevného
zboru s dvoma centrami Čadca a Kysucké nové mesto. Nádejame sa, že v roku 2015 by sme sa v tejto
veci mali posunúť ďalej.
Bytčica
Spoločný duchovný život v Bytčici bol tvorený najmä službami Božími v tretiu nedeľu o 15:00 hod.
v kaplnke na evanjelickom cintoríne. Počas roku bol v Bytčici vykonaný jeden pohreb a jedno uloženie
tela. Sme vďační všetkým ochotným bratom a sestrám za aktívnu starostlivosť o priestory a tiež za dobrú
spoluprácu.
O živote v Bytčici napísala sestra Vlasta Jakubišinová krátku správu: „Počas roku sa naše malé
spoločenstvo zišlo na službách Božích 10-krát. Stretávame sa tretiu nedeľu v mesiaci, mimo letných
prázdninových mesiacov, v priestore miestnej modlitebne pri evanjelickom cintoríne a priemerne nás
prichádzalo 14. Členovia zboru žijúci v Bytčici patria k skoršie narodeným a pre niektorých, kvôli
zdravotným problémom, sú služby Božie v mieste bydliska jediným kontaktom so zborom. Stretávalo
sa nás počtom menej ako predchádzajúci rok, ale teším sa z každého, kto s otvoreným srdcom prišiel
ďakovať za milosť nového dňa a počúvať Slovo Božie. A Pán Boh nám pridával nielen dni, ale
pridal celý rok. Stretávame sa aj pri príprave a uprataní modlitebne a jej okolia pred službami Božími.
V letných mesiacoch zabezpečila jedna sestra aj pravidelné kosenie trávnatých plôch okolia modlitebne
a vstupnej časti cintorína. Upravený priestor svedčí o vzťahu k tomuto miestu. Slovom Božím a
sviatosťou Večer Pánovej v čase Adventu nám slúžili zboroví farári, manželia Kaňuchovci a seniorátny
kaplán TUS Marek Hrivňák. Kantorskú službu vykonávali Ján Beňuch, Ľudmila Fraňová a Matej Štrbka.
Za službu, ktorú konáte pre naše spoločenstvo, vám všetkým zo srdca ďakujeme a ďakujeme Pánu
Bohu, že sme sa mohli spoločne a slobodne stretávať pri Slove Božom.“
Rok
2014
2013

Priemerná účasť na SB
14
16

6j) Ekumenické vzťahy
Ekumenický život v meste Žilina je
požehnaný a potrebný. Sme veľmi
radi, že aj v roku 2014 tento
ekumenický
život
napredoval.
Spolupráca je budovaná na základe
priateľských
vzťahov
medzi
jednotlivými
zástupcami
cirkvi,
náboženských
spoločností
a tiež
zástupcu
mesta
a židovskej
náboženskej obce.
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EKUZA (Ekuména Žilina):
Rímskokatolícka cirkev
Gréckokatolícka cirkev
Cirkev bratská
Cirkev Adventistov siedmeho dňa
Kresťanské zbory
Pravoslávna cirkev
Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku
Židovská náboženská obec
Na naše podujatia tiež pravidelne chodí zástupca mesta Žilina a zboru Žilincov.
V rámci EKUZY (ekumenického združenia cirkví v Žiline) sa v roku 2014 konali nasledovné podujatia:
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov – 18.–25.1.2014
Svetový deň modlitieb žien – 9.3.2014
Ekumenické modlitby za mesto Žilina (počas Staromestských slávností) – 31.5.2014
Smútočná tryzna (Židovský cintorín) – 29.6.2014
Týždeň kresťanskej kultúry spojený s verejným čítaním Biblie – 29.9.– 4.10.2014

7. Hospodársky život zboru
Hospodársky život v CZ je často aj odrazom duchovného života. Pozrime sa ako prebiehal hospodársky
život v minulom roku.
7a) Správa o hospodárení v roku 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015
Vyhodnotenie hospodárenia CZ za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015 spracoval na základe
podkladov predložených sestrou účtovníčkou Vierkou Herkovou a zborovým dozorcom Jánom
Beňuchom hospodársky výbor na svojom zasadnutí dňa 21.1.2015. Na zasadnutí boli prítomní okrem
sestry zbor. farárky a zb. dozorcu bratia Olszar, Brtáň, Grantner, Macek a zb. kurátor br. Czelis.
Príjmy a výdavky roku 2014 v základnom členení :
A)
PRÍJMY : 95 848,- €.
Z toho:
Cirkevný príspevok
10 869,- €
Milodary
54 915,- €
Ofery
18 413,- €
Nájomné
1 380,- €
Pôžičky
4 000,- €
Ostatné príjmy
6 271,- €
Oproti roku 2013 sa zvýšil príjem z milodarov o 76,6%, bez započítania mimoriadneho daru pre
EMŠ o 12%. Výber cirkevného príspevku sa znížil o cca 1 % a ofery sme mali vyššie o 7 %.
Pri cirkevnom príspevku konštatujeme, že v roku 2014 si ho zaplatilo 1163 členov CZ, čo je
pokles o 66 (t.j. 5%) oproti predchádzajúcemu roku. Počet platiacich predstavuje necelých 49 % z počtu
členov, z ktorého odvádzame príspevky vyšším COJ. Z celkového počtu evanjelikov žijúcich na území
CZ podľa sčítania obyvateľstva je to len 33 %.
B)

VÝDAVKY : 69 881,- €.
Z toho:
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Osobné náklady (mzdy, odvody, SF)
12 428,- €
Spotreba energií (plyn, el. en., vodné stočné)
19 941,- €
Opravy a investície
5 675,- €
Cestovné
2 611,- €
Ostatné služby, réžia(tel., poisť., čas., knihy, odpad, dane...)13 281,- €
Príspevky na vyššie COJ (VD,TUS)
2 420,- €
Príspevky iným COJ
1 195,- €
Ostatné prog. výdavky na vnútromisijné podujatia CZ
10 330,- €
Splátka pôžičky
2 000,- €
Náklady CZ v roku 2014 (bez splátky pôžičky) v grafickom členení:

Výdavky vynaložené v roku 2014 boli v súlade s rozpočtom.
Z významnejších plánovaných opráv sme zrealizovali výmenu dverí a okien v zborovom
dome vo fílii Rajec v hodnote 1 869,81 €, výmena plynového kotla a opravy v prenajatom byte na fare
v hodnote 1 989,- €, výmenu okien 1 miestnosti vo farskom byte v hodnote 1 115,59 € (túto investíciu
sme prijali ako dar), oprava strechy kostola, montáž snehových lapačov na streche fary (tiež dar) atď.
Okrem uvedených počinov bolo ochotnými členmi CZ pod vedením br. kurátora vykonaných viac ako 10
menších opráv a úprav na majetku CZ.
Celkový objem prác a investícií (mimo darov) predstavuje sumu 5 675 €. V tejto hodnote nie je
započítaných množstvo brigádnicky odpracovaných hodín.
Za tento obetavý prístup patrí všetkým ochotným bratom a sestrám úprimná vďaka.
Z programových výdavkov misijných podujatí spomenieme priamu podporu detských a
mládežníckych táborov v hodnote viac ako 5 200 €, ostatné dary a príspevky takmer 3 100 €. Organizácia
zborového dňa nás stála necelých 1 100 €.
Ostatné výdavky sú fixné alebo úzko spojené s duchovným a hospodárskym životom CZ.
Zistené väčšie medziročné rozdiely v nákladových položkách boli HV prekontrolované. Rozdiely
boli spôsobené časovým nesúladom fakturácií s vecným plnením (napr. plyn, elektrika...).
Výsledok hospodárenia v roku 2014 je kladný a predstavuje čiastku 25 967,- €. Po odčítaní
preklenovacieho úveru, ktorý bol v 01/2015 splatený : 21 967,- €.
Návrh rozpočtu ako aj plán opráv a investícií je uvedený v predloženej výročnej správe. Rozpočet
na rok 2015 predpokladá príjmy vo výške 96 000,-€, výdavky vo výške 67 000,- €. Rozdiel činí
29 000,- €.
Našetrené prostriedky na EMŠ z r.2013 a milodary r. 2014 (cca 49 tis. €) spolu s výsledkom
rozpočtovaného hospodárenia r. 2015 predstavujú sumu cca 78 tis. €. Pre pokrytie odhadovaných
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nákladov na zriadenie a prevádzku EMŠ v r. 2015 (cca 100 tis. €) bude potrebné z grantov a darov
zabezpečiť ešte cca 10 000,-€.
Zostatky finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov k 31.12.2014 predstavovali čiastku
49 245,99 € (k 31.12.2013 to bolo 23 923,35 €), po zaplatení prekl. úveru 45 245,99 €. Zostatky sú
uložené na bankových účtoch (49 245,99 €) a v pokladničných hotovostiach (644,50 €).
V roku 2014 sme splatili 2 000,- € z pôžičky n.o. Bethezda, teda k 31.12.2014 predstavuje dlžná
suma voči n.o. Bethezda sumu 12 916,35 €.
Pre vykrytie výpadkov z príjmov zabezpečovaných v minulých rokoch nájmom podkrovného bytu na fare
a tiež v očakávaní zvýšených nákladov spojených s otvorením materskej školy – hospodársky výbor
i presbyterstvo CZ navrhuje zborovému konventu - od roku 2015 navýšenie cirkevného príspevku zo 7 €
na 10 € na člena cirk. zboru. Tento počin by nám mohol priniesť do rozpočtu cca 4 tis. €. Táto skutočnosť
je v návrhu rozpočtu už zohľadnená.
Nakoniec hospodársky výbor konštatuje, že hospodárenie v roku 2014 bolo v zmysle konventom
schváleného rozpočtu a jednomyseľne sa uzniesol, že odporúča zborovému presbyterstvu, ale aj
zborovému konventu správu o hospodárení za rok 2014 prijať a predložený rozpočet na rok 2015
schváliť.
Bilancia EMŠ
Najväčším počinom roku 2015 je zriadenie, otvorenie a prevádzka EMŠ. Táto veľká udalosť bude mať
významný dopad na naše hospodárenie v roku 2015.
Našetrené prostriedky na EMŠ z r.2013 a milodary z r. 2014 (v hodnote 49 tis. €) spolu
s výsledkom rozpočtovaného hospodárenia r. 2015 predstavujú sumu cca 78 tis. €. Toto sú prostriedky
ktoré máme pripravené na financovanie EMŠ.
Bilancia spracovaná pri rozhodnutí zriadenia EMŠ bola nasledovná:
Príjmy:
Zbierka z rokov 2013-2014
78 000,- €
Príspevky od rodičov, stravné
12 000,- €
Granty a mimoriadne dary
10 000,- €
Spolu:
100 000,- €
Výdavky:

Rekonštrukcia priestorov
Osobné náklady, energie,
prevádzkové náklady, strava
prac. pomôcky, údržba
Zariadenie – nábytok, vybavenie,
pomôcky, rezerva

37 476 ,- €
33 958,- €

28 566,- €
Spolu:
100 000,- €
Bilancia je vyrovnaná a jediným neistým jej bodom v príjmoch sú granty a mimoriadne dary. Pre
splnenie tohto bodu sa budeme uchádzať žiadosťami u potenciálnych sponzorov resp. u ochotných darcov
aj z našich radov. Objem prostriedkov takto získaných bude limitujúcim faktorom pre stanovenie objemu
i kvality rekonštrukcie priestorov, osvetlenia, nábytku či hodnoty vybavenia škôlky.
V týchto dňoch bola spracovaná vykonávacia projektová dokumentácia s rozpočtom stavebných
a montážnych prác, taktiež ocenenie zariadenia a návrh rozpočtu pre nákup vybavenia nevyhnutného pre
začatie prevádzky škôlky. Tieto rozpočty sú spracované v súlade s našou túžbou a zámerom mať čo
najlepšie zariadenie i vybavenie, ktoré vytvorí tie najlepšie podmienky pre kvalitnú prevádzku. Ich sumár
prekročil stanovenú výšku výdavkov – z toho dôvodu, pokiaľ nenájdeme dodatočné zdroje na pokrytie
týchto nákladov – budeme musieť projekty prehodnotiť.
K dnešnému dňu sa nekonali výberové konania dodávateľov, aj preto nie je možné stanoviť
presnú výšku nákladov a predložiť konečný rozpočet na schválenie.
Zborové presbyterstvo odporúča preto zborovému konventu - splnomocniť presbyterstvo CZ na
schválenie dodatku ku rozpočtu roku 2015. Tento dodatok zohľadní aktuálny stav príjmov pre projekt
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škôlky a stanoví možnú výšku výdavkov na rekonštrukciu, zariadenie i vybavenie EMŠ tak – aby bilancia
príjmov a výdavkov na EMŠ v roku 2015 bola vyrovnaná.

Rozpočet
2015

Rok 2014
PRÍJMY
Príjmy z majetku
Cirkevné príspevky
Milodary
Ofery
Dotácie
Z iných COJ
Ostatné príjmy
SPOLU
VÝDAVKY
Opravy a investície
Cestovné
Osobné náklady
Ost. služby, réžia (tel., poisť.,
časopisy, knihy, dane,..)
Spotreba energií (plyn, el. en.,
vodné, stočné)
Príspevky na vyššie COJ (VD,
TUS)
Príspevky iným COJ
Ost. progr. výdavky na
vnútromisijné podujatia CZ
Splátka pôžičky
SPOLU
Výsledok hospodárenia
Príjmy - výdaje

Rozpočet
2 760
11 000
31 000
17 000
0
0
10 240
72 000

Skutočnosť

Rajec
skut.

Príjem

1 380
10 869
54 915
18 413
0
0
10 271
95 848

0
595
2 251
2 008
0
0
115
4 969

Skutočnosť

0
15 000
37 000
17 000
20 000
5 000
2 000
96 000

7 000
3 300
14 830

5 675
2 611
12 428

Rajec
skut.
1 863
594
398

12 170

13 281

303

12 590

16 000

19 941

2 834

15 550

2 400

2 420

162

2 420

1 300

1 195

0

1 200

11 000

10 330

0

11 000

4 000

2 000

0

5 000

72 000

69 881

6 154

67 000

predpoklad
0

skutočnosť
+25 967

Rozpočet

7b) Investície a opravy 2015
Návrh opráv a investícií v Žiline, Bytčici a Rajci v roku 2015
1. Oprava strechy na FÚ
2. Výmena dverí do bytu farárovcov
3. Reštaurovať lavice a vešiaky v zborovej sieni
4. Rečnícky pult do kostola
5. Opraviť položenie dlažby v altánku
6. Doplnenie oplotenia ostnatým drôtom
7. Omaľovať priestor vo vstupe z boku do zborovej miestnosti

Rajec
-1 185

Výdaj
3 000
2 700
13 540

+29 000

1 500,- €
800,- €
500,- €
bez ceny
100,- €
bez ceny
bez ceny
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8. Vyhotovenie nových informačných tabúľ vo vestibule
9. Obnovenie náteru dverí v zborovej sieni
10. Opraviť chodníky medzi farou a kostolom, kostolom a zb. sieňou
11. Zborový dom Rajec - zatepliť

100,- €
bez ceny
bez ceny

7c) Správa revíznej komisie
o ukončení revízie účtov a kontroly hospodárenia v Evanjelickom a.v. cirkevnom zbore Žilina
Na revízii účtov a kontrole hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2014 sa zúčastnila revízna
komisia v zložení: Danka Borošová, Katarína Brtáňová, Ľudmila Rajčanová, Anna Tvrdá, Zuzana
Ševčíková.
Revízia hospodárenia s finančnými prostriedkami sa robila priebežne počas roka 2014 a ukončená bola
20.1.2015. Predmetom kontroly boli:
peňažný denník za rok 2014 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 31.12.2014 nebola fyzicky skontrolovaná.
Inventarizácia majetku bola čiastočne vykonaná v priebehu roka 2009.
Doporučujeme:
zabezpečiť vykonanie kompletnej inventarizácie majetku v roku 2015, čo vyplýva aj z Cirkevného
zákona o hospodárení cirkevných organizačných jednotiek,
od začiatku roka účtovať príjmy a výdavky Evanjelickej materskej školy ako samostatné nákladové
stredisko.

8. Plány a ciele nášho zboru z roku 2014 a v roku 2015
ROK 2014
Hneď v úvode obzretia sa za plánmi a cieľmi nášho cirkevného zboru pripomínam poslanie a víziu nášho
cirkevného zboru:
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.
Aj v roku 2014 sa dialo za podpory množstva spolupracovníkov a dobrovoľníkov veľa vzácnych podujatí
v našom cirkevnom zbore.
Za rok 2014 by som chcel upozorniť na tieto výnimočné udalosti spojené so životom cirkevného zboru:
• Postup pri zriaďovaní EMŠ – spolupracovníci, postup prác, poverená riaditeľka Katka Kutlíková,
ktorá sa spolu so sestrou presbyterkou Majkou Vítkovskou s veľkou láskou pustila do všetkých prác
spojených so zriaďovaním EMŠ.
• Veľkým požehnaním boli všetky spoločné podujatia, kde mohli byť všetky generácie cirkevného
zboru (zvlášť dávam do pozornosti: zborová kapustnica, zborový deň, zborový Silvester a všetky
tábory).
• Rozvoj spolupráce s USA – detský tábor – Richard Goodwill, ev. farár, možnosti budúcej misijnej
spolupráce.
• Dar troch kantorov CZ – Matej Štrbka, Denis Dinga a Marián Lehotský (Čadca)
• Návrat zborového misionára z ročného misijného pobytu v Moldavsku (Katarína Svrčková)
• Večera Pánova v 3. nedeľu v mesiaci na službách Božích v Žiline
• Konferencia EVS v Žiline – Gemechis Buba + EVS Band
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Seniorátne stretnutie mužov – 11.10.2014
Nárast žiakov na vyučovaní evanjelického náboženstva a vyučovanie na nových školách
Vznik a rozbeh VŠ mládeže na pôde CZ
Práca s mládežou, dorastom a konfirmandmi – EXIT TOUR
Misijné výjazdy v TUS
Zvolenie predsedníctva CZ za predsedníctvo TUS
Modlitebné stretnutia – Noc modlitieb, Pôst a Advent – reťaze modlitieb a pôstu
Viaceré vystúpenia spevokolov na pôde CZ
Organizovanie ekumenických modlitieb za mesto počas Staromestských slávností
Nárast pastorálnych návštev
Pokojná, požehnaná, obetavá a tvorivá atmosféra v živote cirkevného zboru

Podujatia, slávnostné príležitosti konané v zbore, na území cirkevného zboru a súvisiace s cirkevným
zborom v roku 2014

P.č.

Dátum

Názov podujatia

1.

6.1.2014
18.-25.1.2014

Kapustnica
Týždeň modlitieb za jednotu
kresťanov
Predpremiéra TV dokumentu
o Fedorovi Ruppeldtovi
Konferencia pre mužov
Výročný zborový konvent
Národný týždeň manželstva
O5m5 (manželia Mozolovci)
Posedenie pri kapustnici
Víkendovka VŠ mládeže
Svetový deň modlitieb
Pôstna modlitebná reťaz
ProChrist – premietanie
Prezentácia – Po stopách ap. Pavla
Misijný výjazd
Pôstny organový koncert
Konfirmačná víkendovka
Cyklistický výlet
Prehliadka spevokolov TUS
Koncert – Miešaný zbor Máj
Prednáška – seniori z pohľadu
Biblie (Jarko Križan)
Ekumenické modlitby za mesto
Konfirmácia
Noc modlitieb
Koncert – Spevácky zbor
Elizabethan Madrigal Singers pri
Aberystwyth Univerzity, Wales
Zborový deň
Detský letný tábor
Misijné dni VD ECAV
Dištriktuálny deň VD ECAV
Tábor KECY
Krátky Rodinný Tábor

2.
3.

19.1.2014

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

1.2.2014
9.2.2014
10.-16.2.2014
16.2.2014
2.3.2014
7.-9.3.2014
9.3.2014
9.3-17.4.2014
10.-12.3.2014
19.3.2014
23.3.2014
30.3.2014
25.-27.4.2014
8.5.2014
18.5.2014
20.5.2014
22.5.2014

20.
21.
22.
23.

31.5.2014
1.6.2014
6.-7.6.2014
8.6.2014

24.
25.
26.
27.
28.
2.
30.

22.6.2014
5.-11.7.2014
17.-20.7.2014
27.7.2014
28.7.-3.8.2014
7.-10.8.2014

Miesto

Poznámka

Zborová sieň

Kostol
Třinec
Kostol
Kostol
Rajec
Párnica
Kostol
Zborová sieň
Zborová sieň
Ivančiná
Kostol
Párnica
Višňové
Turany
Kostol
Zborová sieň
Mariánske nám.
Kostol
Zborová sieň
Kostol
Slnečné skaly
Račkova dolina
Lipt. Mikuláš
Martin
Trstená
Račkova dolina
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

12.-17.8.2014
1.9.2014
3.9.2014
10.9.2014
19.-21.9.2014
21.9.2014
1.10.2014
4.-11.10.2014
11.10.2014
11.10.2014

40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

12.10.2014
15.10.2014
5.11.2014
15.11.2014
23.11.2014
26.11.2014
29.11.2014
30.11.23.12.2014
4.12.2014
9.12.2014
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Dorastový tábor
Turisticko – náučný výlet na hrad
Prezentácia o misijnom pobyte
Katky Svrčkovej v Moldavsku
Večer venovaný diakonii v rámci
Teologickej konferencie farárov
Konfirmačná víkendovka
Spevokol Effata z Hanušoviec
v rámci služieb Božích
Verejné čítanie Biblie
EXIT tour
Seniorátne stretnutie mužov TUS
Koncert Speváckeho zboru
slovenských učiteliek Ozvena
a Gruppo Polifonico „Claudio
Monteverdi“ di Ruda z Talianska
Vystúpenie Zvončekového orch.
Prednáška M. Bubeníkovej na
tému Život seniorov
Prezentácia Ašky Waloszkovej
z misijnej cesty v Ghane
Tvorivé dielne pre deti
Misijný výjazd
Prednáška K. Šoltésovej o zborovej
diakonii
Zadané pre dievčatá a ich mamy
Adventná reťaz modlitieb a pôstu

Vrútky
Lietavský hrad
Zborová sieň
Kostol
Párnica
Kostol
Pred Katedrálou
SŠ + zborová sieň
Kostol
Kostol

Kostol
Zborová sieň
Zborová sieň
Zborová sieň
Blatnica
Zborová sieň
Zborová sieň

Zborová sieň
Vianočná detská večernica
Zborová sieň
Večernica pre škôlkárov
Kostol
Prezentácia knihy o ev. a. v.
51.
14.12.2014
farárovi J. B. Hroboňovi
52.
17.12.2014
Zborová sieň
Večernica pre starších
53.
19.12.2014
Zborová sieň
Dorastovo-mládežnícka večernica
54.
31.12.2014
Zborová sieň
Zborový Silvester
Pravidelne sa opakujúce podujatia: detské besiedky, dorast, mládež, raňajky pre mužov, večer pre ženy,
biblická hodina, spevokoly, o5m5...
SOLI DEO GLORIA
49.
50.
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ROK 2015
Podujatia, plány, aktivity plánované na rok 2015:
• Evanjelická materská škôlka – spustenie 1.9.2015
• Voľby kurátorov (Žilina, Rajec), Účtovníčka (CZ)
• Pokračovanie misijnej práce na Kysuciach – vytvorenie dvoch misijných centier: Čadca a
Kysucké Nové Mesto - 31.10.2017
• 405. výročie Žilinskej synody
• 60. výročie pripojenia Rajca ku Žiline od Súľova (október 2015)
• 200. výročie narodenia Ľ. Štúra (28.10.2015) – v spolupráci s mestom Žilina – misijné podujatie v
meste
• Pripomenutie výročia 600 rokov od upálenia majstra Jána Husa (v koordinácii so seniorátom –
vatry...)
• Zachovanie a podpora všetkých spoločných aktivít v CZ – zborový deň, zborový Silvester,
zborová kapustnica,...
• Letné tábory – pre deti, dorast a mládež, stredoškolákov (KECY) a rodinný tábor KRT
• Modlitebné podujatia – reťaze modlitieb a pôstu, Noc modlitieb
• Premýšľanie nad pracovníkom s deťmi v CZ
• Pokračovanie prác na knihe História evanjelikov v Žiline (predpokladaný dátum vydania:
11.10.2016 – 80 rokov kostola)
• Spustenie novej webovej stránky zboru: www1.ecavza.sk (skúšobná verzia)
• NTM 2015 a Manželské večery v prípade záujmu
• Biblické hodiny – Skutky apoštolov
• Ekumenické podujatia EKUZA (Svetový deň modlitieb, Modlitby za mesto, TMZJK)
• Diakonia v ECAV ZA
• Plánovanie možného zájazdu do Nemecka – jar 2016 (po stopách Martina Luthera)
• Biblické vzdelávanie členov CZ na tému financie
• Výbory – mediálny a školský
• Seniorátne stretnutie mužov – 10.10.2015
• Hľadanie partnerského zboru v zahraničí – 2015
• Cesta niektorých členov CZ do Moldavska – júl 2015
• Detský tábor v spolupráci s partnermi z USA (Richard Goodwill, ev. farár a spolupráca s
misijnou organizáciou Mission Christ of Network)
• Misijné výjazdy – Súľov (október 2015)
• Zaujímavé aktivity a podujatia mimo CZ – Konferencia mestských zborov ECAV, EVS
konferencia, Misijné dni VD ECAV, Dištriktuálny deň VD ECAV, Rodinná konferencia VD,
Kirchentag
Navrhované podujatia a zborové aktivity na rok 2015 – doplnené zo zasadnutí VMV výboru
Trojkráľová kapustnica (6.1.2015)
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov (18.-25.1.2015)
Konferencia pre mužov – Třinec (7.2.2015)
Národný Týždeň Manželstva – modlitby za manželov, dorastovo-mládežnícky Valentín, prednáška
o gender ideológii, požehnanie manželských párov (9.-15.2.2015)
Svetový deň modlitieb žien (8.3.2015)
Pôstna modlitebná reťaz (začiatok 22.2.2015)
Seminár o hudbe s Timothy na doraste/mládeži (6.-7.3.2015)
Vysokoškolská víkendovka (13.-15.3.2015)
Organový koncert J. S. Bach (25.3.2015)
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Medzi nami dievčatami (18.4.2015)
Misijný výjazd (apríl 2015)
Prednáška pre seniorov (23.4.2015)
Zborové vyučovanie (apríl 2015)
Konfirmačná víkendovka (1.-3.5.2015)
Konferencia EVS (1.-3.5.2015)
Cyklistický výlet (16.5.2015)
Noc modlitieb (22.5.2015)
Skúška konfirmandov (31.5.2015)
Konfirmácia (7.6.2015)
Zborový deň (14.6.2015)
Detský letný tábor (5.-11.7.2015)
SEMFEST (9.-12.7.2015)
KECY tábor (15.-21.7.2015)
Misijné dni VD (16.-19.7.2015)
After party KECY (22.7.2015)
Dištriktuálny deň VD (26.7.2015)
Misijný výjazd Moldavsko (18.-28.7.2015)
CAMPFEST (6.-9.8.2015)
Krátky Rodinný Tábor (13.-16.8.2015)
Dorastovo-mládežnícky tábor (18.-23.8.2015)
Ekumenické podujatia, ktoré sa budú diať v roku 2015:

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov (18.-25.1.2015)
Svetový deň modlitieb – 8.3.2015
Ekumenické modlitby za mesto (máj)
Cyrilometodské ekumenické služby Božie (júl)
Tryzna (júl)
Verejné čítanie Biblie (október)
Pravidelne sa opakujúce podujatia:
detské besiedky
dorast
mládež (stredoškolská a vysokoškolská)
raňajky pre mužov
večer pre ženy
MaMi klub
biblická hodina
spevokoly

Kiež je nám aj v roku 2015 Pán Boh milostivý pri organizovaní všetkých týchto podujatí.
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Záverečná štatistika
Štatistické dáta 2014
Počet členov

Rok

Konfirmácia

Krsty

Sobáše

Požehnanie

spolu

schem.

kartotéka

sčítanie

deti

dospelí

spolu

deti

dospelí

spolu

evanj.

krížne

evanj.

krížne

2014

2458

2404

3512

30

2

32

12

5

17

3

5

0

1

9

2013

2458

2393

3512

27

0

27

16

0

16

0

6

0

0

6

Pohreby

Rok

Do/Zo zboru

Presbyterstvo

Do/Z cirkvi

počet

muži

ženy

deti

spolu

prihl.

odhl.

prist.

výst.

členov

zasad.

2014

17

23

0

40

18

7

8

0

15

5

2013

17

23

0

40

23

1

0

0

15

5

Bohoslužobný život 2014
Večera Pánova

Rok

chrám

Hlavné SB
doma

nemocnica-ústavy

celkom

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

spolu

počet
za rok

2014

914

1962

4

105

7

19

3011

152

2013

968

2113

4

84

9

15

3193

153

Pôstne večierne

Nešporné SB

priemerná
účasť

Večerné SB

počet
za rok

priemerná
účasť

0

0

0

0

262
(293)
257
(288)

Stredtýžd.več.SB

Advent. večierne

Rok

Mládežnícke SB

počet
za rok

Priemerná
účasť

počet
za rok

priemerná
účasť

počet
za rok

priemerná
účasť

počet
za rok

priemerná
účasť

počet
za rok

priemerná
účasť

2014

0

0

3

44

6

30

0

0

1

61

2013

0

0

6

22

6

20

0

0

3

72

počet
za rok

Stredtýžd.ran.SB

priemerná
účasť

počet
za rok

priemerná
účasť

54

50
(68)

0

0

49

51

0

0

O5m5

Biblické hodiny 2014
Deti - DB

Mládež - SEM

Dorast

Ženy - SEŽ

Dospelí

Rodiny - RoS

Rok

počet
za rok

priemerná
účasť

počet
za rok

priemerná
účasť

počet
za rok

priemerná
účasť

počet
za rok

priemerná
účasť

počet
za rok

priemerná
účasť

počet
za
rok

priemerná
účasť

počet
sk.-buniek

2014

108

8 (24)

48

30

85

24 (45)

43

35 (38)

10

25

4

8

1

2013

126

9 (25)

50

27

96

17 (34)

42

24 (39)

10

23

16

8

1

Mod.spol- MoS
Rok

Modlitebné
týždne

Stredné
generácie

Spevokol

Muži

Hud.skupiny

počet

počet

Ma-Mi klub

počet
za rok

priemerná
účasť

počet
stretnutí

priemerná
účasť

počet
za rok

priemerná
účasť

počet
za rok

priemerná
účasť

počet
za rok

priemerná
účasť

skupín

členov

skupín

členov

2014

157

4 (19)

7

43

0

0

2

35

1

8

17

9

19

15

2013

157

4 (16)

5

60

0

0

2

38

1

9

17

9

18

10
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Záver kňazskej správy
Rok 2014 bol vzácnym a požehnaným. V rámci hesla „zastav sa a pozoruj divné skutky Božie“ sme sa aj
v tejto kňazskej správe za rok 2014 zastavili a s vďačnosťou na perách pozorovali predivné Božie konanie
v našom cirkevnom zbore. Pán Boh bol opäť ku nám nezaslúžene milostivý a dobrý.
Som veľmi vďačný Pánu Bohu za všetkých vzácnych spolupracovníkov. Konkrétnejšie povedané,
ďakujeme s manželkou nášmu nebeskému Pánovi za: vedenie cirkevného zboru – brat dozorca Janko
Beňuch, zástupca zborového dozorcu Janko Šimko, brat kurátor Rasťo Czelis, pracovníčka kancelárie
farského úradu – Jelka Zvaríková, brat Marek Hrivňák - námestný farár na mieste seniorátneho kaplána,
pracovník s mládežou a dorastom Marián Lajda, sestra účtovníčka Vierka Herková, organistom,
presbyterstvu, služobníkom medzi mládežou a dorastom a všetkým vám drahí konventuáli a členovia
cirkevného zboru, ktorým záleží na účasti na Božom diele, ktoré tu Boh koná medzi nami všetkými. My
s manželkou to vyjadrujeme slovami apoštola Pavla, keď písal kresťanom v Tesalonikách v 1. Tes 2,20:
„Lebo vy ste naša sláva i radosť“. Ak sme aj v roku 2014 vykonali, povedali niečo, čo niekoho zranilo,
zarmútilo, tak prosíme o odpustenie.
Milí bratia a sestry, nech aj rok 2015 je rokom ochutnávania z Božích darov, radosti a vďačnosti z toho,
že Pán Boh je dobrý. Nech aj tento rok nám všetkým pomôže k tomu, aby sme videli a poznali, že niet
pravého, skutočného a trvalého šťastia mimo Pána Ježiša Krista. Tak poďte a okúste, že dobrý je náš Pán
Boh!

Na kňazskej správe o živote cirkevného zboru za rok 2014 spolupracovali: Marián Kaňuch (zborový farár
a senior TUS), Oľga Kaňuchová (zborová farárka), Jelka Zvaríková (administratívna pracovníčka na FÚ),
Marek Hrivňák (námestný farár na mieste seniorátneho kaplána TUS), bratia a sestry z cirkevného zboru,
ktorí prispeli jednotlivými správami za jednotlivé sekcie cirkevného zboru.
Kňazská správa je zverejnená aj na Internete 1 a k nahliadnutiu je na farskom úrade2.
1
2

http://www.ecavza.sk/dokumenty
Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina
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Výročná kňazská správa za rok 2014 ECAV Žilina

Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 8.2.2015 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom

SOLI DEO GLORIA.
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