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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!
5Blahoslavení, 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 1 J 2,6: “Kto hovorí, že zostáva v Ňom, ma žiť tak, ako žil On.”
Milé sestry, milí bratia, konventuáli,
Pred niekoľkými rokmi vydalo evanjelizačné stredisko pre masmédiá veľmi zaujímavú knihu s názvom
V JEHO ŠĽAPAJÁCH. Viacerí ste ju asi čítali.
Prináša živý príbeh cirkevného zboru, ktorý začal udalosťou, ktorá sa odohrala počas služieb Božích. Istý
muž narušil priebeh služieb Božích svojim verejným vystúpením, keď nahlas a pred všetkými povedal:
„Som povolaním tlačiar, ale pred desiatimi mesiacmi som stratil prácu. Posledné tri dni som strávil
chodením po tomto meste a hľadaním práce. A za celý ten čas som nepočul ani slovko súcitu alebo
útechy. Chápem, že nemôžete nechať všetko tak a ísť hľadať prácu pre ľudí ako som ja, a ani vás o to
nežiadam. Len mi nejde do hlavy, čo máte na mysli, keď vravíte, že nasledujete Ježiša. Ako to myslíte, keď
spievate Pôjdem s Ním, s Ním, celou cestou? Znamená to, že trpíte, zapierate sami seba a snažíte sa
zachrániť stratených, trpiacich ľudí tak, ako to robil Ježiš? Moja manželka zomrela pred štyrmi mesiacmi
a som rád, že sa jej trápenie už skončilo. Kým si nenájdem prácu, moje dievčatko je u priateľov. ... Zdá sa
mi, že vo svete je príšerne veľa utrpenia, ktoré by neexistovalo, keby všetci ľudia, ktorí spievajú také
piesne, vyšli von a žili to, čo spievajú. Asi tomu nerozumiem. Keď hovoríte, že kráčate v Ježišových
šľapajách, znamená to, že ste rozhodnutí urobiť to, čo by urobil On?”
Celý tento príbeh sa tak dotkol cirkevného zboru, že veriaci v ňom si začali klásť vo svojich životoch
jednoduchú ale veľmi dôležitú otázku: Čo by na mojom mieste urobil Ježiš!? Ako by sa v tejto situácii
zachoval Kristus? Ak sa vrátime ku knihe, tak “Charles Sheldon počas svojej služby si uvedomil, že
cirkev sa musí venovať aj tým, ktorí sú na okraji spoločnosti, tým, ktorí sú chytení do pasce
nezamestnanosti, hriechu, chudoby a diskriminácie. Román rozpráva príbeh malého mesta, ktorého
obyvatelia sú miestnym farárom nútení, aby sa pýtali túto otázku pred každým svojím činom. Táto výzva
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napokon transformuje životy týchto obyvateľov. Objavujú neočakávané dôsledky usilovania sa žiť ako
Kristus a robiť dobre ostatným”
Prečo si autor knihy, ale aj generácie kresťanov kládli túto otázku?
Lebo nasledovníci Pána Ježiša Krista, Jeho učeníci sa zákonite musia pýtať, ako nasledovať
majstra! Žiť to, k čomu nás Ježiš povolal! To je naše poslanie a úloha. Kristus nás k tomu vyzýva!
Tiež to cítime a vnímame z textov Písma Svätého, keď pozorujeme život prvých kresťanov a kresťanskej
cirkvi.
Biblický text, ktorý som vybral pre dnešný deň sú slová jedného z najbližších učeníkov Pána Ježiša Krista
- Apoštola Jána, pisateľa Jánovho evanjelia.
Pripomeňme si ho:
 Jeho matka Salome bola pravdepodobne sestrou Márie, Ježišovej matky. Bol bratrancom Pána Ježiša.
 Bol povolaný ako rybár a mal sa stať rybárom ľudí.
 Už počas života prostredníctvom svojej matky žiadal Ježiša, aby v nebi mohol so svojím bratom
sedieť po pravici a ľavici Krista.
 Patril k trom blízkym učeníkom Pána Ježiša Krista (Peter, Jakub a Ján). Počas veľkonočnej večere
ležal pri jeho boku.
 Bol svedkom viacerých udalostí, ktoré ostatní učeníci nevideli (napr. premenenie Ježiša Krista).
 Bol ochotný podľa jeho slov ako učeník pre Krista aj umrieť.
 Jemu zveril Ježiš Kristus na kríži do starostlivosti svoju matku.
 Spolu s Petrom bežali medzi prvými ku Kristovmu hrobu.
 Bol vo vyhnanstve pre svoju vieru na dnešnom gréckom ostrove Patmos, žil určitý čas v Efeze.
 Podľa starej cirkevnej tradície, vo vysokom veku, keď ho prinášali do zhromaždenia zvykol
pozdraviť ľudí vždy to istou vetou: “Dietky milujte sa vospolok!” Keď sa ho pýtali, prečo dookola
opakuje tieto slová, tak povedal, že je to Pánov príkaz a ak je skutočne dodržiavaný, tak to stačí!
Poznal Ježiša. Poznal Ho zblízka. Poznal Ho dobre a lepšie ako mnohí iní. Vedel, čo Ježiš priniesol.
Chcel ísť za Ním a plniť Jeho vôľu.
Ježišov život priťahoval jednotlivcov, ale aj veľké zástupy. Obrovské zástupy. Bola s Ním Božia
moc. Aj Ježiš hľadal a plnil vôľu Otca nebeského. Konal v moci. Bol plný odvážnej viery, poslušný voči
Otcovi nebeskému a milujúci Otca a ľudí.
To robil vtedy, to robí aj dnes skrze Ducha Svätého cez ruky, srdcia, nohy, peňaženky ľudí, ktorí
Mu vydali svoje životy! Cez svoj ľud CIRKEV.
Jeho mnohé činy sú zapísané v evanjeliách. Mnoho povedal, mnoho urobil. Ján 20,30-31 píše: “30Ešte
mnoho iných znamení učinil Ježiš pred svojimi učeníkmi, ktoré nie sú napísané v tejto knihe. 31Ale toto je
napísané, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, a - veriac - aby ste mali život v Jeho mene.”
Jeho činy, slová a konanie sú svedectvom o tom, že je Božím Synom a že každý, kto verí v Neho má
večný život! Aj toto sa ľudia môžu naučiť z poznania života a skutkov Ježiša Krista. Aj naše činy môžu
byť svedectvom, že Ježiš je Boží Syn a náš Pán a môžu smerovať ľudí ku Ježišovi, a tak môžu získať
večný život! Niekto povedal známe slová: “Ty si jediná Biblia, ktorú svet ešte dnes číta!”
Preto povzbudenie pre nasledovníkov Ježiša Krista od Jána znie v J 14,26: “Veru, veru vám hovorím: Kto
verí vo mňa, tiež bude činiť skutky, ktoré ja činím, áno, ešte väčšie bude činiť, pretože ja idem k
Otcovi.”
My máme činiť, čo On od nás chce, to čo máme zapísané vo Svätom Písme.
Aj preto o tom hovorím, lebo kresťanská cirkev musí žiť iný príbeh ako sa mnohokrát žije! Cirkev je
povolaná do sveta niesť svetlo evanjelia slovom ale aj činom.
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Tieto slová som vybral v časoch, keď sa hovorí, že kresťanstvo v Európe či na Slovensku stagnuje, upadá,
kostoly sa vyprázdňujú.
Cirkev potrebuje žiť iný príbeh ako mnohokrát žije. Žijeme v postmodernej dobe.
Verím tomu, že cirkev môže byť oslovujúca. Ako sa môžu tieto veci diať?
Jednou z nich je reálny, kresťanský život smerujúci ku Kristu. Mocné a pravdivé svedectvo pre tento
svet. Autentický život v moci Ducha Svätého. To sú slová, ktoré sú v mojej mysli.
David Jackman vo výklade Jánových listov hovorí, že činy hovoria hlasnejšie než slová! Tým chápe,
že činy lepšie charakterizujú skutočnú osobu ako jej slová. Sú oknom do duše!
Konanie je prejavom viery. Viera nás vedie k poslušnosti. A poslušnosť k láske, k činom lásky, ktoré sa
každodenne konajú.
Preto aj heslo nášho cirkevného zboru znie: v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou. Spojila a spája
nás najmä láska Pána Ježiša Krista. A v tejto láske spojení chceme slúžiť. Resp. “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).”
Sen o cirkvi, ktorá je:
 odvážna v spôsobe života,
 zakorenená v Bohu a Jeho slove, zároveň slúžiaci ľuďom v tomto svete,
 žijúca v pravde a milosti,
 vychovávajúca učeníkov,
 slúžiaca deťom a mládeži - cirkev, ktorá sa nebojí postaviť škôlku, otvoriť školu,
 kreatívna v službe, diakonii - ochotná navštevovať ľudí, vybudovať stacionár,
 oslovovať mladých, dávať im priestor,
 podporujúca kreativitu a obdarovania ľudí,
 zároveň pokorná a nesebecká,
 liturgicky odvážna - priniesť živé svedectvo o živom Bohu skrze služby Božie prinášajúce službu
Boha nám a našu službu Jemu.
Slová dnešného biblického textu vyslovil, ako sme už spomínali, evanjelista Ján, učeník, ktorý bol blízko
pri Ježišovi. V kresťanskej tradícii sa o ňom hovorí ako o evanjelistovi lásky. Moc lásky je veľká. To
je veľkým svedectvom v dnešnej postmodernej dobe.
Preto nám Ján prináša silné slová: žiť ako Ježiš. Je to otázka? Je to možné? A zároveň je to príkaz: žiť
ako Ježiš!
Ján písal v časoch, keď všeličo prenikalo do kresťanstva. Kresťanstvo sa vyprázdňovalo, napĺňalo
všelijakým obsahom, aj falošnými učeniami, aj dôrazmi nie na podstatu ale na adiaforné veci.
Ján predostrel niekoľko charakteristík pravého kresťanského života:
1. Viera, že Ježiš je Mesiáš - je Pán! (dôvera v každodennom živote). On je mojím Pánom, slovami
malého katechizmu: “Verím, že Ježiš Kristus, pravý Boh pred vekmi od Otca splodený a pravý
človek z Márie panny narodený, je mojím Pánom, ktorý mňa, zlorečeného a zatrateného človeka
vykúpil, privlastnil si a vyslobodil od všetkých hriechov, od smrti večnej a moci diabolskej; nie
zlatom ani striebrom, ale svojou svätou a drahou krvou a svojím nevinným umučením a smrťou; aby
som bol Jeho vlastným a žil pod Ním v Jeho kráľovstve a slúžil Mu v ustavičnej spravodlivosti,
nevinnosti a blaženosti; tak ako On vstal z mŕtvych, žije a kraľuje naveky. To je iste (verná) pravda”
O to viac si to potrebujeme aj v 2. pôstnu nedeľu pripomínať!
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2. Poslušnosť Kristovým slovám (činy v každodennom živote) – byť poslušným. Nielen slovami, ale
poslušnosť sa ukáže v čine, skutku. Ak rodič povie dieťaťu: je čas vypnúť počítač a ísť spať, tak
znakom poslušnosti nie je to, že dieťa povie OK a nič neurobí, ale to, že vypne počítač a ide spať.
Tak sa prejavuje poslušnosť. Poslušnosť v poslúchaní Jeho slova.
3. Láska k bratom a sestrám. (každodenné medziľudské vzťahy pretavené do činov). Skutočná láska je
čin, skutok. To nie sú iba slová, hoci slová patria k láske, sú dôležité. Najväčším činom lásky je opäť
vyjadrenie najznámejšieho verša, samozrejme od Jána - Ján 3,16: “Lebo tak Boh miloval svet, že
svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul ale večný život mal každý kto verí v Neho”
Všetky tieto tri dôrazy sa prejavujú v konkrétnych činoch. A platí to, čo som hovoril v úvode, že: “činy
hovoria hlasnejšie než slová”.
Bratia a sestry, Pán Ježiš aj dnes:
 volá za sebou skupinu ľudí, jednoduchých aj vzdelaných. Učí ich a vedie tak, aby Ho nasledovali ako
svojho majstra a Pána, aby kráčali za Ním v pokore a bázni, aby sa učili od Neho.
 buduje spoločenstvo, ktoré sa učí milovať jeden druhého. Spoločenstvo lásky a vzájomnej pomoci, či
dôvery. Spoločenstvo, ktoré vyráža dych v antickej spoločnosti.
 sa skláňa k ľuďom a dotýka sa ich v ich biede, v bolesti, v samote, v utrpení.
 prináša im potechu. Dvíha týchto ľudí ku novému životu.
 umýva im nohy, lieči ich a uzdravuje, nečisté robí čistým.
 ale aj napomína tých, ktorí sa spoliehajú na svoju náboženskosť, na svoje korene a v hrdosti a pýche
si zatvárajú oči pred okolím. Napomína tých, čo sa spoliehajú na svoju náboženskú príslušnosť.
Kiež aj rok 2016 je rokom činov. Činov viery-poslušnosti-lásky s otázkou na perách: Čo by urobil na
mojom mieste Pán Ježiš? Ako sa mám zachovať ja? Ako mám konať podľa slova Božieho? Podľa Pána
Ježiša Krista! Nech nám k tomu Pán Boh dáva silu, aby každý kto hovorí, že zostáva v Ňom, žil tak,
ako žil On aj v roku 2016. Pamätajme však, že ten záväzok znamená mnoho problémov, výziev,
komplikácií, ale omnoho, omnoho viac požehnania, sily, nového života a nádeje! My však sa môžeme
modliť a prosiť: Pane daruj nám vieru. Amen
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Výročná kňazská správa za rok 2015
Pohľad do bohatého života evanjelického cirkevného zboru v roku Pána 2015

1. Bohoslužobný život
Služby Božie
Služby Božie sú vrcholom bohoslužobného života
cirkevného zboru. Stretávame sa na nich spoločne
ako Boží ľud. Rodina cirkevného zboru sa schádza
ku oslave Pána Boha a k budovaniu vzájomného
bratsko-sesterského spoločenstva.
Aj v roku 2015 sa služby Božie konali na
zvyčajných miestach: Žilina, Rajec, Bytčica
a Čadca.
Podľa štatistík účasti nachádzame mierny pokles
návštevnosti oproti roku 2014. Je to pre nás výzva.
Už počas roka som badal rozdiely medzi obdobiami,
kedy je účasť naozaj veľká. Najmä: Adventné a
Pôstne obdobie, začiatky a závery školského roku,
obdobie Vianoc a Veľkonočných sviatkov atď. Sú však aj obdobia, kedy je účasť slabšia. O to viac máme
dnes pred očami slová z listu Židom 10,25: „Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo
zvyku, ale napomínajme sa, a to tým viac, čím viac vidíme, že sa približuje ten deň.” Povzbudenie k účasti
na službách Božích bude súčasťou našich vzájomných diskusií.
Aj v roku 2015 sme sa snažili citlivo obohacovať poriadok služieb Božích rôznymi prvkami, ktoré veríme
boli na požehnanie. Zvlášť oceňujem službu mládeže, ktorá sa v priebehu roka 2015 rozhodla každý
týždeň poslúžiť na službách Božích hudobným vystúpením. Vnímame to ako vzácny prínos našich
mladých do bohoslužobného života a podporujeme ich v tom. Reformačné služby Božie sú už pravidelne
naplnené programom mládeže: dramatické pásmo, hudobné vystúpenia či báseň.
Na pôde cirkevného zboru a potom najmä na službách Božích sme privítali viacero hostí, ktorí nám
poslúžili nielen zvesťou slova Božieho, ale aj pozdravmi, hudobnými vystúpeniami či svedectvami
o Božom konaní.
Konanie služieb Božích v roku 2015
Miesto

Čas

Druh

Perióda

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

Priemerná účasť
2015
2014

208
49
25
29
29
24

223
53
31
40
31
25

14

14

275
324

288
339

Sme opäť radi, že zvesťou slova Božieho okrem zborových farárov, zborového kaplána a seniorátneho
farára poslúžili aj mnohí vzácni hostia:
 Cisarik Milan – presbyter
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Devečková Eunika – študentka EBF UK
Devečkovci Ladislav a Eva – ev. farári v Bystřici nad Olší
Feldi Igor – ev. farár, Stará Pazova, Srbsko
Filo Július – emeritný generálny biskup ECAV
Honsová Michaela – študentka EBF UK
Húska Belo – ev. farár v Súľove (kázal v Rajci)
Klátik Miloš – generálny biskup ECAV
Rev. Machira Paul (Keňa)
Mišina Igor – emeritný biskup VD
Prihracki Pavel Andrei – študent EBF UK
Sabol Slavomír – biskup VD ECAV

Hostia:
 Dovala Roman, zborový farár CZ Badín
 Kušnír Pavel, zborový farár CZ Vysoké
Tatry
 Švehla Peter, zborový farár CZ Skalica

Službe kantorovania sa v roku 2015 venovali: sestra Ľudmila Fraňová (Žilina), sestra Miladka Golierová
(Rajec), brat Ján Beňuch (Žilina), brat Marián Lehotský (Čadca), brat Denis Dinga (Žilina) a brat Matej
Štrbka (Bytčica).
Pánu Bohu sme vďační za službu našich kantorov.
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Sviatosti, konfirmácia a kazuálie

1a) Krst Svätý
Počas roka 2015 sa na pôde nášho cirkevného zboru vykonalo 20 krstov, čo je oproti roku 2014 o 12
krstov menej. Krst Svätý sa vykonáva spravidla v nedeľu, väčšinou po službách Božích. Naša trvalá úloha
je, aby krsty boli súčasťou nedeľných služieb Božích. K tomu citlivo vedieme aj všetkých žiadajúcich
o Krst Svätý. Všetky krsty v roku 2015 boli krsty detí. Nebol ani jeden krst dospelého.
Rodiny, ktoré nie sú zosobášené povzbudzujeme, aby vstúpili do manželstva. Je to však trvalá výzva
podmienená aj dobou, v ktorej žijeme.
Aj v roku 2015 pred krstom každá rodina absolvovala pastorálnu prípravu, ktorá sa uskutočnila buď
v domácnosti žiadateľov alebo na farskom úrade. CZ pri príležitosti Krstu svätého venuje Pamätnú knihu
ku Krstu Svätému V Božom náručí.
Vzácnym doplnením priebehu krstu je spev piesne, ktorú pre túto príležitosť zložil brat kurátor Rastislav
Czelis. Pieseň je veľmi pekným symbolickým vyjadrením významu a dôležitosti Krstu Svätého v živote
človeka.
Krst Svätý
2014
Dospelí

Deti

Muži
Ženy
Spolu

2015

12
18
30

2
0
2

Spolu

14
18
32

Deti

Dospelí

10
10
20

Spolu

0
0
0

10
10
20

1b) Večera Pánova (VP)
V roku 2015 sa Večera Pánova konala zvyčajne v Žiline v prvú nedeľu v mesiaci dopoludnia na hlavných
službách Božích a tiež v 3. nedeľu v mesiaci na večerných službách Božích. Prakticky to znamená, že
v Žiline sme mávali Večeru Pánovu dvakrát v mesiaci. Na ostatných bohoslužobných miestach sa Večera
Pánova konala najmä pred Vianočnými a Veľkonočnými sviatkami. Okrem toho v Rajci tiež na Kajúcu
nedeľu. Večera Pánova sa pravidelne prisluhovala aj v domácnostiach, nemocniciach, domovoch
dôchodcov (Vlčince, Straník, Solinky), a tiež ako vyvrcholenie Noci modlitieb.
Oproti roku 2014 nastal mierny pokles účasti na Večeri Pánovej. Opäť stojí pred nami všetkými vnútorná
a osobná výzva k aktívnejšiemu využívaniu ponúkaných darov milosti.
Poznamenávame, že v Žiline s distribúciou chleba a vína pomáhajú (1. nedeľa v mesiaci) neordinovaní
spolupracovníci – poverení presbyteri.
Z časových dôvodov uvažujeme o vytvorení dvoch pravidelných distribučných stanovíšť – jedno klasicky
pri oltári a druhé na státie v blízkosti oltára.

Domácnosti
Muži
Ženy
Spolu

7
31
38

Večera Pánova v roku 2015
Nemocnica
Domov
Kostol
dôchodcov
2
884
85
1936
87
2820

Spolu

K roku 2014

893
2052
2945

925
2086
3011
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1c) Konfirmácia
Konfirmácia je každý rok vzácnym momentom povzbudenia našej viery. Vidieť mladých či starších ľudí
priznávajúcich sa ku viere v Pána Ježiša Krista je inšpirujúce.
Aj v roku 2015 sme absolvovali:
 Konfirmáciu 9 mladých ľudí,
 Konfirmáciu 3 dospelých.
Oproti roku 2014 je to mierny pokles. Každý rok je však rôzny a závisí aj od počtu pokrstených mladých
ľudí, ktorí absolvujú konfirmačnú prípravu.
Aj minulý rok bol výzvou, keď sme sa snažili mnohé deti listami, osobnými pozvaniami, telefonátmi či emailom pozývať na vyučovanie. Nie je to jednoduché, ak v rodičoch nenachádzame oporu a pomoc pri
motivovaní mladých ľudí k prihláseniu sa na vyučovanie konfirmácie.
Konfirmácia mladých ľudí
Vyučovanie konfirmácie v roku 2015:
 Konalo sa v zborovej sieni pri ev. kostole počas školského roku, a to v piatok od 15:30 hod. do 16:45
hod.
 Vyučovanie viedli zboroví farári, seniorátny kaplán v spolupráci s konfirmačným tímom, ktorý
viedol pracovník pre dorast a mládež Marián Lajda.
 Konfirmačný tím aj tento rok pripravoval spoločný predprogram pre konfirmandov, ktorý bol
zložený z piesní, hier, biblického zamyslenia a modlitieb.
 Po úvodnej časti už prebiehalo vyučovanie v dvoch skupinách. Prvý ročník pod vedením zborového
farára a druhý ročník pod vedením zborovej farárky.
 Stálou výzvou je pravidelná účasť konfirmandov na službách Božích. Deti, ktoré pochádzajú z rodín,
ktoré navštevujú služby Božie s účasťou zvyčajne nemajú problém. Horšie je to s deťmi, ktoré
nenachádzajú doma podporu.
 Počas roka sa už tradične zorganizovali aj dve víkendové sústredenia, ktoré sa konali na jar (Varín
1.–3.5.2015) a na jeseň (Rajecké Teplice 25.-27.9.2015). Víkendové sústredenia zohrávajú dôležitú
úlohu pri budovaní duchovného života konfirmandov. Boli by sme radi, keby aj všetci rodičia
podporovali svoje deti k účasti na týchto sústredeniach.
 Stretnutia rodičov sa konali: 13.5.2015 a 9.9.2015.
 Samotná slávnosť konfirmácie sa konala prvú júnovú nedeľu 7.6.2015, ktorej predchádzal písomný
test a ústna skúška na večerných službách Božích v poslednú májovú nedeľu.
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Konfirmácia dospelých
V roku 2015 konfirmáciu absolvovali 3 dospelí. Samotnej konfirmácii, podobne ako pri vyučovaní
mladých ľudí, predchádzala intenzívna niekoľkomesačná príprava pod vedením farárov. Slávnosť
konfirmácie sa potom koná na službách Božích.
Povzbudzujeme tých dospelých, ktorí z rôznych dôvodov neabsolvovali konfirmačnú prípravu, aby
využili ponúkanú možnosť. Je to vzácna príležitosť na prehĺbenie osobnej viery.
Konfirmácia
2014
Muži
Ženy
Spolu

2015

Deti

Dospelí

Spolu

Deti

Dospelí

Spolu

3
9
12

3
2
5

6
11
17

5
4
9

3
0
3

8
4
12

1d) Sobáše
V roku 2015 sa v našom cirkevnom zbore vykonalo 12 sobášov. Sme vďační, že nám vzrástol počet
sobášov. Zaujímavosťou je, že z 12 sobášov bol 1 evanjelický a 10 krížnych. Vykonali sme aj jedno
požehnanie manželstva.
Snúbenci pred svadbou absolvujú pastorálnu prípravu s farármi.
Pravidelne sa stretávame so žiadosťami o vstup do manželstva rozvedených bratov a sestier. Vnímame to
ako citlivú záležitosť. Dišpenzy vydáva biskupský úrad na základe žiadosti farára a žiadateľov
o výnimku, po predchádzajúcom pastorálnom rozhovore žiadateľov s biskupom.
V roku 2015 som badal viac a citlivejšie rôzne chvenia v manželstvách členov nášho cirkevného zboru.
Žijeme v časoch, kedy obstáť v manželstve je čím ďalej väčšia výzva. O to viac potrebujeme podporovať
rodiny a manželstvá. Jednou z ponúkaných možností je Národný Týždeň Manželstva s rôznymi
sprievodnými podujatiami, ktorý vrcholí na službách Božích požehnaním manželských párov.
Pravidelné a systematické venovanie sa strednej generácii, rodinám či manželským párom je zložité a
časovo náročné. Pre náš cirkevný zbor je to neustála výzva.
Sobáše
2014

2015

Evanjelické

Krížne

Požehnanie

Spolu

Evanjelické

Krížne

Požehnanie

Spolu

3

5

1

9

1

10

1

12

1e) Pohreby
V roku 2015 sa v našom cirkevnom zbore vykonalo 53 pohrebov. Oproti roku 2014 je to nárast o 13
pohrebov.
Pri pohreboch spevom pomáhajú ochotné sestry z cirkevného zboru. Sme Pánu Bohu vďační za ich
pomoc.
V roku 2015 sme veľkú väčšinu pohrebov vykonali bez hudobnej účasti kantorov, ktorí sa pre pracovné
povinnosti nedokázali vždy uvoľniť z práce. Hudobný sprievod je potrebnou súčasťou rozlúčok. Je to
trvalá úloha.
Prakticky by nám pomohla tiež „ekumenická verzia“ modlitby Pánovej a Viery všeobecnej kresťanskej,
pretože na pohreboch veľká väčšina účastníkov sú bratia a sestry z katolíckeho prostredia.
Dôležité pripomienky:
 Dňa 13.9.2015 sme si pripomenuli nedožité 100. narodeniny (*3.9.1915 – †24.10.1978) žilinského
farára Vladimíra Marenčiaka. Spomienka sa konala na službách Božích a po ich skončení sme
položili kvetiny na hrob na cintoríne.
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Dňa 2.12.2015 sa v Hontianskych Moravciach uskutočnila posledná rozlúčka s dlhoročným
žilinským farárom Jánom Beňuchom, ktorý zomrel 29.11.2015 vo veku 84 rokov. Zvesťou slova
Božieho na pohrebe poslúžil zborový farár Marián Kaňuch.
Pohreby
Muži
Ženy
Spolu

2014
17
23
40

2015
24
29
53

1f) Biblické hodiny
Biblické hodiny sa v roku 2015 konali 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. V Adventnom období sme začali s biblickými hodinami aj v Čadci.
Témy biblických hodín:
 Žilina – už tretí rok preberáme Skutky apoštolov
 Rajec – Ev. podľa Marka + rôzne témy
 Čadca – Veľký katechizmus Dr. Martina Luthera
Okrem pravidelných tém sme mali aj výnimočne biblické hodiny:
 Efezským 4, 17-32 – 14.1.2015 Ján Šimko
 Gender ideológia – 11.2.2015 Roman Seko
 Kto som – hodnota človeka – 8.4.2015 Majo Lajda
 Prezentácia z cesty po Iráne – 6.5.2015 Katka Brtáňová a Valika Zacharová
 Prezentácia z cesty po Iráne – 13.5.2015 Katka Brtáňová a Valika Zacharová
 Ján Ámos Komenský – muž viery – učiteľ – 3.6.2015 Olinka Kaňuchová
 Duchovné disciplíny – 30.9.2015 Majo Lajda
 Prezentácia z misijnej cesty do Moldavska – 7.10.2015 Katka Svčková
 Ev. Matúša – 14.10.2015 Jozef Havrila
 Vplyv viery na život a pôsobenie Ľudovíta Štúra – 28.10.2015 Martin Kováč
 Prezentácia z misijnej cesty v Indii – 4.11.2015 Marián Kaňuch
Biblické hodiny v Žiline viedol zborový farár Marián Kaňuch. V Rajci ich viedol brat presbyter Milan
Cisarik, ktorý sa striedal s bratom farárom Marekom Hrivňákom. Od jesene 2015 viedol biblické hodiny
v Rajci brat farár Jozef Havrila. V Čadci vedie biblické hodiny brat farár Marek Hrivňák.
Biblické hodiny v Žiline sú nahrávané a následne umiestnené na webovej stránke cirkevného zboru:
http://www.ecavza.sk/node/2383. Za službu nahrávania aj v roku 2015 ďakujeme bratovi Rastislavovi
Varmeckému. Vieme, že mnoho ľudí nielen na území cirkevného zboru využíva túto príležitosť.
Pripomíname, že biblické hodiny sú pripravované pre všetky generácie členov cirkevného zboru.
Aktuálne ich navštevuje prevažne staršia a stredná generácia, ojedinele aj mladšia.
Biblické hodiny sú vzácnym nástrojom biblického vzdelávania
V roku 2015 sme mali aj zborové vzdelávanie pre všetky vekové kategórie, ktoré sa uskutočnilo
v zborovej sieni v Žiline dňa 12.9.2015. Téma bola: Finančný kompas a bolo venované vzťahu človeka
kresťana k financiám. Prednášali manželia Vimrovci (Česká republika).
Biblické hodiny
Počet za rok

Priemerná účasť

2015

34

Žilina 29 + Rajec 7

2014

43

Žilina 32 + Rajec 6
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2. Práca vnútornej a vonkajšej misie
Rok 2015 bol tak isto bohatý na pestrú prácu v oblasti vonkajšej a vnútornej misie. Sme vďační Pánu
Bohu za všetkých ochotných pracovníkov jednotlivých sekcií. Bez nich by cirkevný zbor nemohol konať
toľko podujatí ako koná.
V tejto časti správy o živote cirkevného zboru nachádzame jednotlivé správy za rôzne sekcie, ktoré si
pripravili neordinovaní spolupracovníci.

2a) Detská besiedka
Správu za prácu detských besiedok pripravila koordinátorka sestra Katka Svrčková. „lebo na to ste boli
povolaní; pretože Kristus trpel za vás , dal vám príklad, aby ste nasledovali Jeho šľapaje.“ 1 Pt 2:10 Ako
ďalej píše Peter, všetci sme boli ako blúdiace ovce, ale teraz sme navrátení Pastierovi, poznáme Pravdu,
ktorá nás vyslobodila. A práve preto je v nás túžba navracať aj ďalšie blúdiace ovečky. Vedúci detských
besiedok dostali špeciálne povolanie slúžiť tým najmenším. Aj Pán Ježiš zdôrazňoval svojim učeníkom,
aby maličkých nechali prichádzať k Nemu. My si uvedomujeme našu zodpovednosť a túžime do detí
zasievať semienka Božieho Slova, aby raz spolu s nami mohli vyznávať verše z Micheáša 4,5 „Veď všetky
národy chodia, každý v mene svojho boha, ale my budeme chodiť v mene Hospodina, nášho Boha, na
večné veky.“

V Žiline v roku 2015 prebiehali súbežne 2 besiedky - Staršia besiedka (deti vo veku 7-12 rokov) a Mladšia
besiedka (deti vo veku 3-6 rokov). Besiedky prebiehali pod vedením viacerých tímov, ktoré sa striedali
približne v 1,5 mesačných intervaloch. Tieto tímy tvorili za Mladšiu besiedku: Majka Vitkovská, Dada
Jurková, Maťo Štrbka, Anička Filová, Katka Jurgová, Katka Lábajová, Alex Tománek, Aška Waloszková,
Maťka Závodská, Kristínka Málusová, Evka Šnegoňová, Barborka Gondžárová a Katka Svrčková. Pri
Mladšej besiedke zároveň nie raz pomáhajú mamičky detí, ktoré ju navštevujú. Za Staršiu besiedku: Jany
Šimočko, Lenka Šimočková, Alenka Vitkovská, Adam Rajčan, Rasťo Varmecký a Miško Gondžár. Celkovo
bolo odučených 32 starších besiedok a 35 mladších besiedok. Priemerný počet detí na staršej besiedke
bol 8 a na mladšej 9 detí. Výzvou a zároveň našou obrovskou túžbou do budúcnosti je, aby počet detí na
besiedkach nielen rástol, ale aby deti prichádzali na besiedku pravidelne. Mnohé z detí žiaľ chodia iba
občas alebo veľmi nepravidelne, a potom im chýbajú súvislosti medzi jednotlivými príbehmi.
V Rajci od januára do júna besiedku viedli Nika Bučková a Daniel Žucha. Pomáhali im Lili Večeríková
a Viki Hromadová. Rajecké besiedky prebiehali podľa rovnakého plánu ako žilinská staršia besiedka.
Odučených bolo 18 besiedok. Priemerný počet detí na besiedke v Rajci bol 2 deti. Od septembra 2015 sa
v Rajci besiedka nevyučovala. Vyučovanie začalo tesne pred Adventným obdobím.
Od januára do júna boli besiedky vyučované podľa materiálov Kidzana Ministries, od septembra sme
začali učiť podľa štvorročného plánu z Detskej Misie. Tento bol schválený na stretnutí vedúcich besiedok,
pretože sme túžili, aby deti prechádzali vyučovaním systematicky a zároveň jednotlivé roky nadväzovali
jeden na druhý. Materiály sú prioritne určené pre deti v predškolskom veku, preto si ho vedúci zo staršej
besiedky upravujú tak, aby bol veku primeraný. Obsah biblickej lekcie však zostáva nezmenený.
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Témy na staršej besiedke. Počet 32: Boží služobníci I., Boží služobníci II., Ježiš je Pánom církvi, Prijmi
moc Ducha svätého, Ako byť svedkom pre Ježiša, Evanjelizácia môjho mesta a mojej krajiny, Misia, Hod
Baránka, Večera Pánova a ukrižovanie, Vzkriesenie, Buď pripravený na Ježišov návrat, Hľadajte najprv
Božie kráľovstvo, Veľká hostina, Misijný príbeh – Ringu (5x), Billy Graham, Ruth Bell Graham, David
Livingstone, Katharina Luther, Stvorenie sveta I., Stvorenie sveta II., Kain a Ábel, Boh súdi a robí nový
začiatok s človekom (Nóach), Boh povoláva Abraháma, Boh plní zasľúbenia (Abrahám),Vianoce – Čo
nám daroval Boh? Ježiša, Vianoce – Čo darovali mudrci?, Vianoce – Čo darujem ďalej?, Nácvik
vianočného programu
Témy mladšej besiedky. Počet 35: Dary troch mudrcov, Boh má rád deti, Moc nad hriechom, Moc
uzdravovať, Moc nad prírodou, Moc nad démonmi, Moc nasýtiť hladných, Moc spasiť, Moc nad smrťou,
Veľkonočný príbeh, Čo je to Božie slovo?, Božie slovo potrebujeme poznať a rozumieť mu, Božie slovo
potrebujeme poslúchať, Ježiš poslúchal maminu a ocina, Boha máme poslúchať v každej chvíli, Misijný
príbeh – Odvážim sa (5x), Rozlúčková párty, Stvorenie sveta – Ďakujeme Bohu za svetlo, Stvorenie sveta
– Ďakujeme Bohu za vodu a krásu prírody, Stvorenie sveta – Ďakujeme Bohu za slnko, mesiac, hviezdy
a všetky zvieratá, Stvorenie sveta – Boh nás stvoril. Ďakujme mu za to, Kain a Ábel, Boh súdi a robí nový
začiatok s človekom (Nóach)(3x), Boh povoláva Abraháma, Boh plní zasľúbenia (Abrahám), Vianoce –
Čo nám daroval Boh? Ježiša, Vianoce – Čo darovali mudrci?, Vianoce – Čo darujem ďalej?, O chromej
ovečke
Akcie, podujatia a vystúpenia:
 Vystúpenie detí ku Dňu matiek
 Detský program počas Zborového dňa
 Detský letný tábor
 Vystúpenie detí pri príležitosti Poďakovania za úrody zeme
 Vianočná večernica pre deti
 Vystúpenie detí na 2. adventnú nedeľu
 Vystúpenie detí počas Štedrovečerných služieb Božích – Vianočný program
Detský letný tábor
Dlhodobo sme sa mohli tešiť z narastajúceho počtu prihlásených detí na tábor a hlavne z tohto dôvodu po
prvýkrát v tomto roku náš cirkevný zbor organizoval Detský letný tábor samostatne. Doteraz to bolo vždy
v spolupráci s CZ Ružomberok.
Aj tento rok, tak ako už niekoľko rokov dozadu, bol tábor konaný v spolupráci s americkým tímom. Tento
prišiel na Slovensko pod vedením evanjelického farára z Texasu Richarda Goodwilla a jeho tímu.
Témou bol Víťazný beh – príbeh apoštola Pavla. Na tábore bolo celkovo 16 vedúcich + zdravotníčka + 4
Američania a 51 detí, ktoré pochádzali nielen z rôznych kútov Slovenska, ale aj z veľmi rôznych
rodinných a duchovných prostredí. Veľmi nás teší, že náš CZ môže byť takto svetlom a soľou aj za
hranicami cirkevného zboru, ba dokonca seniorátu .
V roku 2016 plánujeme pokračovať v spolupráci s pastorom Richardom. Téma tábora bude Skúška
odvahy - Daniel.
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Záver zborový farár:
 Opätovne vnímame dôležitosť a potrebu mať do budúcnosti aj koordinátora práce s deťmi, možno aj
na plný úväzok.
 Sme vďační Pánu Bohu za všetkých ochotných bratov a sestry, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
zapájajú do tejto misijnej služby.
 Sestra Katka Svrčková bola hlavnou vedúcou na detskom tábore. Za jej službu sme vďační.
Rok

Počet za rok

Detské besiedky
Priemerná účasť

2015

89

st. 8 + ml. 9 + Rajec 3 = 20 (8 priemer)

2014

108

st. 10 + ml. 11 + Rajec 3 = 24 (8 priemer)
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Okrem štandardnej vnútromisijnej služby deťom v roku 2015 pokračovali v cirkevnom zbore ďalšie
zaujímavé misijné aktivity zamerané na deti:
1. Evanjelizačný Klub dobrej zvesti Hôrky – Evka Trepáčová
2. Služba rómskym deťom – Aška Waloszková a tím
Tu sú jednotlivé pohľady aktívnych sestier na tieto evanjelizačné podujatia:
Klub dobrej zvesti Hôrky – Evka Trepáčová
Aj v roku 2015 pokračovali stretnutia Klubu dobrej zvesti. Informáciu prináša sestra Evka Trepáčová,
ktorá ich viedla. „Klub dobrej zvesti v minulom roku navštevovalo 6 detí, ktoré bližšie študovali život a
skutky Petra, čo aj ich samých povzbudilo v živote viery.“
Sme vďační za túto misijnú aktivitu.
Služba Rómskym deťom –Aška Waloszková
Romskou osadu na Bratislavské ulici v Žilině navštěvujeme už čtvrtým rokem. Každé úterý odpoledne
hrajeme s místními dětmi fotbal a jiné venkovní hry a hlavně vyprávíme jim biblický příběh s aplikací do
jejich každodenního života. Také křesťanské dětské písničky nechybí na těchto setkáních společně s
modlitbami a učením biblického veršíku. Naše touha je, aby každé dítě slyšelo evangelium a zakusilo Boží
bezpodmínečnou lásku ve svém životě. Jako každým rokem i toto léto jsme uspořádali denní letní tábor
přímo v romské osadě, kde se děti dozvěděly starozákonní příběh o Davidovi. S hrami, kreativními
aktivitami a hudebním doprovodem nám pomáhali mládežníci. Pro děti, které známe z úterkových setkání
jsme připravili ve vánočním období dárky v podobě fotbalových a volejbalových míčů .Úžas ve tvářích
dětí, které rozbalovali dárky je nepopsatelný. To musí člověk zažít, aby pochopil. "My milujeme, neboť
on první miloval nás."1.Jana 4,19 Tento verš si připomínám, když se vyskytne těžká situace v romské
osadě, často jsou děti z neznámých důvodů agresivní. Není to tedy jednoduchá služba, ale je nádherná. Je
úžasné být tam, kde Duch Svatý působí v dětských srdcích. Tato setkání proměňuje nejen romské děti, ale
také nás sloužící. Těším se na to, co má Pán Bůh v pláně s životmi romčátek z Bratislavské ulice. Náš
tým: Aška Waloszková, Alex Tománek, Zac a jeho rodina, Sonička Papšová, Radek Slavík.

2b) Misia Moldavsko
Počas leta 2015 navštívili Moldavsko viacerí členovia nášho cirkevného zboru. Správu napísal jeden
z účastníkov cesty, Rastislav Varmecký: „Od 18. do 28. júla 2015 sa traja členovia žilinského cirkevného
zboru zúčastnili 10-dňového misijného dobrodružstva v Moldavsku. Všetci traja (Katka Svrčková, Aška
Waloszková, Rasťo Varmecký) sa pripojili k 11-člennému pražskému tímu, kde spoločne slúžili prevažne
v obci Pănăşeşti, ktorá sa nachádza asi 40 km od hlavného mesta Chişinău. Hlavná časť služby sa týkala
evanjelizačných programov pre deti. Program začínal najprv rôznymi hrami, kde sa česko-slovenský tím
snažil zblížiť s deťmi a zapamätať si ich mená. Po zoznamovacích hrách nasledovala modlitba, lekcia biblický príbeh, piesne, učenie veršíka (kto sa naučil veršík, dostal nejakú odmenu), tvorivé dielne (deti si
mohli niečo vyrobiť a zobrať domov), športové hry (futbal, volejbal, basketbal, trampolína) a všetky deti
dostali na záver zmrzlinu. Bolo vidieť, že Pán Boh koná v srdciach detí, čo bolo úžasné. Časť tímu
odchádzala na návštevy k vybraným rodinám, kde sa zaujímali o ich každodenné radosti i starosti a
snažili sa ich povzbudiť a aj prakticky im pomôcť. Dievčatá pripravili balíčky, kde bolo šatstvo,
potraviny, školské pomôcky, hračky atď a ľudia boli veľmi vďační a priateľskí. Niektorí ľudia žili na
hranici chudoby a aj v ťažkých podmienkach. Veľkým problémom je alkoholizmus, nezamestnanosť a
rozvrat v rodinách. Misijný tím sa aktívne zúčastňoval aj na živote miestneho spoločenstva, keď jednotliví
členovia tímu mali možnosť hovoriť svedectvá zo svojich životov a spoločne spievať s miestnymi veriacimi
moldavské piesne.
Členovia misijného tímu mohli pozorovať, že keď slúžili iným ľuďom, tak počas toho im samým slúžil Pán
Boh a prečisťoval ich charaktery na obraz Kristov. Pán jasne ukazoval, že nezáleží na našej sile, ale na
našej poslušnosti. A že Nebeský Otec si rád použije slabé nádoby, aby ukázal svoju slávu.“
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Aj v roku 2015 sa konali mnohé tieto vzácne podujatia zamerané na deti z prostredia mimo cirkevného
zboru. Sme vďační za službu všetkých našich misionárov.
Ich služba a zanietenie je zároveň výzvou pre nás všetkých, aby sme sa nebáli misijne konať.
Zároveň v cirkevnom zbore stojíme pred výzvou nájsť partnerský zbor v zahraničí resp. nájsť slabší
cirkevný zbor, ktorému by sme mohli misijne pomáhať.

2c) Dorast a mládež (stredoškolská a vysokoškolská)
Služba mladým ľudom v našom cirkevnom zbore prebieha veľmi pekným spôsobom. Svedčia o tom
mnohé podujatia a aktivity našich mladých ľudí. Prežívame veľa radosti a požehnania z toho, čo sa deje
medzi našou mládežou.
Aké stretnutia prebiehajú v našom cirkevnom zbore?
 Dorast (12-15 roční, dôraz na žiakov základných škôl) sa stretával každý piatok od 17:00 hod. pod
vedením brata Mariána Lajdu. Dorast sa stretával hneď po vyučovaní konfirmácie, takže konfirmandi
mohli zostať na stretnutie dorastu. Mnohí aj zostávali.
 Stredoškolská mládež sa stretávala v sobotu o 18:00 hod. pod vedením brata Dušana Tichého.
 Vysokoškolská mládež sa stretávala v utorok o 18:00 hod. v zborovej sieni pod vedením bratov
Jaroslava Šimka, Mariána Lajdu a Mareka Hrivňáka (do júna 2015).
 Mládež pre pracujúcich sa stretávala zvyčajne v pondelok o 18:00 hod. na farskom úrade. Je to
menšia skupina pracujúcich mládežníkov.
V každej sekcii okrem vedúcich fungujú aj tímy spolupracovníkov, ktorí pomáhajú s vedením
a organizáciou jednotlivých podujatí.
Správy za jednotlivé sekcie pripravili:
 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 – Marián Lajda
 Správa za mládež pre pracujúcich – Marek Hrivňák
2015
Mládež SEM

Počet za rok
Priemerná
účasť

Dorast

Stredoškolská mládež
(SŠ)

Vysokoškolská mládež (VŠ)

Celkovo mládež
SEM

46

48

23

71

25

36

23

32 (priemer VŠ a SŠ )

Dorast + konfirmačný tím – Marián Lajda
Konfirmačná príprava je pre mnohých mladých ľudí zlomovým obdobím v živote. Mnohí sú takí, ktorí
počujú jasné evanjelium prvý krát vo svojom živote. Preto je dorast pre týchto ľudí dôležité miesto kam
môžu chodiť a kde môžu duchovne rásť spolu so svojimi rovesníkmi. Biblické témy sa snažíme podávať
zaujímavým spôsobom. Chodia tam ľudia vo veku od 12 rokov až po ukončenie základnej školy. Program
stretnutí tvoria rôzne aktivity, scénky, chvály, biblický výklad a iné veci. Čas dorastu je vždy v piatok
od 17:00 do 19:00. Pred začatím programu robíme aj občerstvenie. Po doraste majú chlapci možnosť ísť
hrať športy do neďalekej telocvične a dievčatá sa môžu zapojiť do dievčenských skupiniek na fare.
Na doraste sme v roku 2015 preberali rôzne zaujímavé témy. Bližšie sme sa pozreli na niektoré príbehy zo
Starej Zmluvy, podobenstvá a cez leto sme sa bližšie pozreli na niektoré zo Žalmov. Počas roka sme mali
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aj špeciálne dorasty, alebo tiež spojené dorasty so stredoškolskou mládežou (united). Počas roka niektorí
členovia dorastového tímu pripravovali predprogram pre konfirmandov a taktiež dve víkendové
sústredenia pre konfirmandov. V auguste sme mali dorastovo-mládežnícky tábor, na ktorom sa mohli
mladí ľudia lepšie spoznať a zároveň mohli intenzívnejšie zažiť Božiu prítomnosť. Dorast v roku 2015 bol
46-krát a priemerná účasť bola 25 ľudí.

V dorastovom tíme v roku 2015 slúžili títo ľudia: Marián Lajda, Nika Bučková, Lenka Šimočková, Lýdia
Plevová, Ema Plevová, Daniel Žucha, Matej Žucha, Matej Štrbka, Filip Šimko, Paula Večeríková a
Tereza Labajová. Pán Boh nás počas roka učil mnohé veci ako byť zodpovedný v službe, v živote a aká
veľká zodpovednosť je viesť mladých ľudí. Niektorí členovia tímu sa zúčastnili konferencie pre
pracovníkov s mládežou a tiež vyučovania Detskej misie S1.
V roku 2016 sa chceme ešte viac priblížiť dnešnej mladej generácii. Chceme hľadať spôsoby a formy,
ktoré ich oslovia a takýmto spôsobom preniknúť silnou správou evanjelia do ich životov.
Dorast
Počet stretnutí za rok

Priemerná účasť

2015 - 46

25

2014 - 48

30

Vysokoškolská mládež – Marián Lajda
Rok 2015 bol už druhým rokom fungovania vysokoškolskej mládeže v našom cirkevnom zbore.
Je veľmi potrebné aby študenti, ktorí študujú na Žilinskej univerzite, mali spoločenstvo do ktorého môžu
prísť a kde môžu duchovne rásť. Našu mládež postupne nachádzajú noví ľudia, a tak toto spoločenstvo
rastie. Našou túžbou je tiež, aby mládež navštevovali aj maturanti, keďže väčšina z nich pôjde v ďalšom
roku na vysoké školy. Je dobré, keď u nás zažijú zdravé spoločenstvo, a tak si uvedomia aké dôležité je
vyhľadať kresťanov v meste, do ktorého pôjdu študovať. Vysokoškolská mládež fungovala počas letného
a zimného semestra. Stretávali sme sa vždy v utorok o 18:00 v zborovej sieni. Na stretnutiach mládeže
vždy rozoberáme Božie Slovo, spievame chvály Pánu Bohu, počas ktorých zvyčajne dávame priestor
ľuďom svedčiť o veciach, ktoré Pán Boh robí v ich živote. Tiež môžu v tomto čase hovoriť námety na
modlitby. Na začiatku stretnutí robíme aj nejaké aktivity, buď na budovanie spoločenstva, alebo na
zdôraznenie danej témy. S týmito aktivitami nám počas zimného semestra pomáhali študenti Žilinskej
univerzity zo študijneho programu Misijná práca s deťmi a mládežou. Takýmto spôsobom môžu títo
študenti nabrať praktické skúsenosti s pripravovaním mládeží. V takejto spolupráci s Biblickou školou
sme boli už aj minulý rok.
V roku 2015 sme na mládeži preberali tieto témy: v letnom semestri sme sa zamýšľali nad vecami, ktoré
sú aktuálne pre vysokoškolákov študujúcich mimo svojho mesta bývajúcich na internáte, preto sme sa
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venovali problémom, radostiam a povinnostiam, ktoré zažívajú. Tiež sme sa zamýšľali nad správnym
a zodpovedným postavením sa k vlastnej budúcnosti. Zimný semester sme začali témou o spoločenstve
a potom sme rozoberali list Galatským. Aby sme neupadli do stereotypu, ktorý často zabíja mládeže,
robili sme počas celého roka aj špeciálne stretnutia, ako napríklad modlitebnú mládež, prespávačku
v zborovej sieni, nočný výstup na Straník, grilovačku, kapustnicu a iné. Na jar sme mali aj víkendové
sústredenie vysokoškolskej mládeže v Párnici. Mládežníkov pozývame do zborového života nášho zboru
a tiež do života cirkvi v tomto meste. Počet mládeží bol 23 a priemerne chodilo na mládež 23 ľudí.
V tíme ktorý pripravoval vysokoškolskú mládež v roku 2015 slúžili títo ľudia: Jaro Šimko, Marián Lajda,
Marek Hrivňák, Lívia Brunovská a Martina Červočová. S mládežou nám však pomáhali aj mnohí ďalší
ochotní služobníci. Snažíme sa do tejto služby postupne viacej zapájať aj samotných vysokoškolákov.
V novom roku 2016 nás opäť čakajú nové semestre, noví študenti. Určite chceme pokračovať v rovnakom
duchu ako minulý rok. Tiež plánujeme ďalšie víkendové sústredenie. Uvedomujeme si, že jednou
z najdôležitejších vecí je to, aby bol Pán Boh pri nás, aby nás viedol a my aby sme boli poslušní a aby
sme mali odvahu vykročiť po tej ceste, ktorá je správna.

Vysokoškolská mládež
Rok

Počet stretnutí

Priemerná účasť

2015

23

23

2014

33

20

Stredoškolská mládež – Dušan Tichý
V novom roku 2015 sme spoločne s tímom premýšľali, ako by sme chceli nastaviť ďalšie smerovanie
mládeží na prichádzajúce obdobie a rozhodli sme sa pre štúdijum starého zákona pre 1. polovicu roka,
poznávanie starozákonných príbehov a skúmanie Božieho plánu pre Jeho ľud. V lete sme robili
evanjelizačný tábor, do ktorého sa zapojilo viacero služobníkov a uvedomujeme si stále viac a viac, že je
potrebné starať sa o ľudí po tábore. Snažíme sa preto viac zameriavať na vyučovanie, stretávanie sa v
menších počtoch v skupinkách a spoločne študovať a učiť sa aplikovať princípy z Božieho Slova do
každodenných životov.

Tábor KECY priniesol mnoho ovocia a veľa mladých ľudí začalo chodiť na sobotňajšie mládeže. Po
tábore sme prechádzali základné princípy a otázky viery. Tematické zamerania: Identita kresťana, tvorivé
série ako MythBusters (Boriči mýtov), kde sme borili mýty typu: Verím v Boha ale neverím v Cirkev.
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Tiež sme premýšľali nad biblickým veršom z listu Jakuba, 1. kapitoly, verša 27 “Čistá a nepoškvrnená
nábožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a chrániť sa pred poškvrnou
sveta.” a rozhodli sme sa zapojiť s mládežou do sociálnej práce a navšíviť, povzbudiť našich starších
bratov a sestry. Tešíme sa, čo prinesie rok 2016.
Obsah stretnutí: Štúdium Božieho slova, spoločné chvály, aktivity...
Počet mládeží v roku 2015: 48
Priemerá účasť: 35,9
Tématické zameranie: prechod starým zákonom, duchovné disciplíny, praktická aplikácia biblických
princípov do života, uctievanie, identita, vzťahy
Tím: Dušan Tichý, Alex Tománek, Denis Dinga, Patrik Mati, Anna Filová, Ivan Porubčanský, Marián
Lajda, Adam Rajčan
Špeciálne akcie: KECY evanjelizačný tábor, zimný tábor, dorastovo-mládežnícky tábor
Podujatia: letný tábor KECY, zimný tábor
Stredoškolská mládež
Rok

Počet stretnutí za rok

Priemerná účasť

2015

48

36

2014

52

25

Výročná správa pracovníka za dorast a mládež v cirkevnom zbore – Marián Lajda
Keby som mal jedným slovom zhodnotiť uplynulý rok 2015, použil by som slovo „reštart“. Pán Boh mi
pomohol znovu naštartovať niektoré veci v mojom osobnom živote ale aj v službe. Tento rok mne aj
viacerým vedúcim v našom cirkevnom zbore Pán Boh ukazoval, akú veľkú zodpovednosť nesú tí, čo vedú
druhých ľudí k Pánu Bohu, najmä deti a mládež. Pán Boh nás volal k tomu, aby sme urobili poriadok, aby
sme reštartovali prácu s dobrovoľníkmi (služobníkmi), ktorí vedú detské besiedky, konfirmačnú prípravu,
dorasty a mládeže. Nebolo to jednoduché. Museli sme zadefinovať očakávania, ktoré má cirkevný zbor od
služobníkov a tí, čo chceli pokračovať v službe museli na seba zobrať záväzok. Ak nie sú v poriadku tí,
ktorí vedú, nemôžeme očakávať, že budú v poriadku tí, ktorí sú vedení. Pre skvalitnenie práce s mládežou
sa niektorí dobrovoľníci rozhodli zúčastniť sa kurzu efektívneho vyučovania, ktorý pripravila Detská
misia. Viacerí z nás sa zúčastnili konferencie pre pracovníkov s mládežou organizovanou TC Kompas.
Počas obdobia zlepšovania dobrovoľníckej služby s mládežou v cirkevnom zbore sme zažili aj nezhody
a sváry. Verím a modlím sa za to, že si Pán Boh aj tieto ťažké a nepríjemné situácie použije a Jeho
kráľovstvo bude ešte krajšie.
Mojou túžbou je, aby mladí ľudia v tomto meste mohli spoznať Božiu lásku. Na zvesť Kristovho evanjelia
pre to využívame oficiálne evanjelizačné nástroje
našej cirkvi ako napríklad konfirmáciu, ale hľadáme
aj spôsoby ako osloviť ľudí, ktorí do cirkvi ešte
nepatria. Aj tento rok sme robili misijné tábory
(KECY), ale aj iné podujatia. Povzbudzujeme našich
mládežníkov k tomu aby svojim životom svedčili
o Pánovi, aby pozývali svojich spolužiakov
a kamarátov na stretnutia dorastu a mládeže. Chceme
aby boli svetlom aj v svojich rodinách. Cirkevný zbor
sa každú nedeľu stretáva ako jedna rodina na
službách Božích. Ľudia niekedy rozmýšľajú o mládeži
ako o budúcnosti cirkvi. Mládež však nie je
budúcnosť, mládež je už teraz v prítomnosti súčasťou
cirkvi. Preto je dôležité, aby mladí ľudia mali svoje miesto v rodine nášho cirkevného zboru. A keď sa
celý cirkevný zbor stretne spolu v nedeľu, mládež tam nemôže chýbať. Preto na všetkých stretnutiach
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dorastu a mládeže znie pozvanie na služby Božie. Výzvou pre nás všetkých je hľadať spôsoby a formy,
ktoré sú blízke dnešnému mladému človeku.
V tomto roku som sa zúčastnil aj kurzu ponúkaného našou cirkvou „Solidarita kresťana motiváciou pre
spoločnosť“. Na tomto kurze sme sa učili, ako viesť pastorálny rozhovor. Neraz sa ocitnem v situácii,
kedy mladý človek potrebuje poradiť alebo častokrát iba vypočuť.
Rok 2016 nesie so sebou viaceré výzvy. Chcem sa k nim postaviť zodpovedne s vedomím, že pri mne stojí
Pán.
Veľmi vzácnym momentom pre mňa boli pastorálne a diakonické návštevy členov mládeže spolu so
sestrou farárkou vo vopred oslovených rodinách starších členov cirkevného zboru. Naši mladí
v domácnostiach buď prakticky pomáhali, resp. trávili čas pri vzájomných spoločných rozhovoroch,
modlitbách a piesňach. Obe strany hodnotili tieto návštevy vysoko pozitívne. Návštevy sa uskutočnili
5.12.2015.

2d) Stredné generácie – rodinné spoločenstvo
V roku 2015 v našom cirkevnom zbore pokračovali viaceré podujatia zamerané na službu ľuďom
v strednom veku. Pod strednou generáciou chápeme ľudí vo veku nad 30 a do veku cca 60 rokov (rodiny
s deťmi, slobodní, slobodné, manželské páry atď...).
Podujatia a aktivity:
 Národný týždeň manželstva
 Rodinný tábor KRT, ktorý sa konal na Liptove
 Pravidelne sa v piatok od 18:30 hod. na fare konali stretnutia mladých nad 30 rokov
 Príležitostne sa stretávala aj jedna rodinná skupinka
 Účasť na Misijných dňoch ECAV
 Účasť viacerých bratov a sestier na konferencii rodín SCEAV
Služba strednej generácii nie je však rozbehnutá v takom rozsahu, ako by sme potrebovali.
Správu o Národnom týždni manželstva (NTM) na pôde cirkevného zboru napísala koordinátorka NTM
v cirkevnom zbore sestra Zuzka Šimková: Do celoslovenskej kampane „Národný týždeň manželstva“
(NTM), poukazujúcej na pravé hodnoty manželstva, sa náš cirkevný zbor zapojil už po štvrtýkrát. Týždeň
od 9. – 15. 2. 2015 sa niesol v znamení hesla „On a ona – jednota v rozdielnosti“.
Význam manželstva bol v tomto období ako obvykle zdôrazňovaný na všetkých podujatiach, ktoré sa
v rámci cirkevného zboru pravidelne konajú. NTM začal modlitebným večerom za konkrétne manželstvá
v našom zbore, ale aj za manželstvo všeobecne s prosbou, aby Pán Boh chránil a požehnával inštitúciu
manželstva. Namiesto biblickej hodiny zaznela prednáška riaditeľa sekcie pre pastoráciu rodín a mládeže
žilinskej diecézy Romana Seka s názvom „Gender ideológia – skryté nebezpečenstvo ohrozujúce
rodinu?“. Dozvedeli sme sa o skrytých a častokrát veľmi rafinovaných spôsoboch, akými sa v spoločnosti
interpretuje slobodná vôľa človeka. Spoločnosť, ktorej zriadenie je demokratická, necháva voľné pole
deštruktívnemu pôsobeniu na rodiny a rozbíja manželstvo, ktoré Pán Boh zriadil ako vzťah muža a ženy.
V gender ideológii sú úplne potláčané rozdiely medzi pohlaviami a manželstvo tým stráca svoj význam.
Kresťania pred týmto trendom nesmú zatvárať oči.
Sobotňajšie poobedie patrilo americkým manželom Ed a Wendi Rumbold žijúcim v Bardejove, ktorí
hovorili o skúsenostiach s podriadenosťou vo svojom manželstve. O svojich prvých schôdzkach a chodení
zasa rozprávali mladým počas stredoškolskej mládeže. Už tradične bol NTM zavŕšený nedeľnými
Službami Božími s požehnaním manželských párov.
Počas celého týždňa boli zároveň manželmi Martinom a Hedwigou Tkáčovými pripravené lístky
s rôznymi úlohami pre manželov a manželky. Záujemcovia si mohli lístky vziať a podľa nich mohli pre
svojho manželského partnera urobiť niečo pekné alebo mu mohli nejako pomôcť (manželia mali
napríklad za úlohu poumývať riad a manželky mali napríklad za úlohu pripraviť manželovi jeho obľúbené
jedlo).
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Stredné generácie – Rodinné spoločenstvo (RoS)
Počet za rok

priemerná účasť

počet skupiniek buniek

2015

4

8

1

2014

4

8

1

2e) Spevokoly
Správu za spevokoly napísala sestra kantorka Ľudmila Fraňová, ktorá je zároveň vedúcou spevokolov.
„Spievajte Hospodinu novú pieseň! Lebo vykonal veľké veci.“ Žalm 98,1.
S túžbou naplniť slová tohto žalmu sme sa stretávali počas minulého roka, aby sme spievali na oslavu
Hospodina, nášho Boha a aj duchovne obohatili našich poslucháčov i nás samých.
V našom cirkevnom zbore už dlhší čas pôsobia 2 spevokoly: mladší /v rozmedzí od 15 do 55 rokov/ a je
nás okolo 20 a starší /od 55 rokov nahor/ v počte 15 spevákov. Stretávame sa raz do týždňa v stredu,
podľa potreby aj v pondelok. Nacvičujeme piesne na rôzne príležitosti v zbore i na podujatia našej cirkvi
a kresťanských organizácií. Počas roka sme spievali na sviatky v cirkevnom roku: v pôste, na Veľkú noc,
v advente, na Vianoce i pri svadbách. S láskou sme išli poslúžiť v rámci misijného popoludnia aj
cirkevným zborom v Slovenskom Pravne, v Súľove a v Čadci, aby i našim spevom mohli byť povzbudení,
požehnaní i občerstvení v ich duchovnom živote. Svojím spevom sme obohatili i inštaláciu nášho
zborového farára a dozorcu za seniora resp. seniorálneho dozorcu Turčianskeho seniorátu. Zúčastnili
sme sa i prehliadky spevokolov Turčianskeho seniorátu v Necpaloch.
Našou túžbou je spievať vždy na oslavu Boha a popritom tvoriť spoločenstvo ľudí, ktorí sa z toho tešia,
rozumejú si a povzbudzujú sa. Veríme, že naším spevom potešujeme tých, ktorí nás počúvajú a zároveň aj
pre nás samotných je to radosť a požehnanie slúžiť a obohacovať druhých.
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2e) Hudobné skupiny
Chválové stretnutia
Medzi našou mládežou, ale aj strednou generáciou nám Pán Boh požehnal viacerých vzácnych
hudobníkov.
Medzi mládežou hrávajú viaceré ad hoc zoskupenia, ktoré sa tvoria podľa príležitosť, ako sú: pravidelné
stretnutia dorastu a mládeže, letné a zimné tábory, večery modlitieb a chválospevov, služby Božie,
misijné podujatia mimo cirkevného zboru atď.
Veľmi vzácnym hudobným osviežením je duo brat kurátor Rasťo Czelis a brat predseda hospodárskeho
výboru Janko Olszar, ktorí hrávajú na viacerých podujatiach. Ich prevažne vlastná tvorba je veľkým
povzbudením a duchovným osviežením pre nás všetkých. Pri viacerých príležitostiach bolo ich
vystúpenie doplnené ďalšími hudobníkmi a spevákmi.
V rámci mládeže vznikla zaujímavá iniciatíva, ktorú zaznamenáva brat Dušan Tichý: V auguste roku
2015 sme spoločne na plánovacej víkendovke premýšľali, ako prepájať staršiu a mladšiu generáciu a ako
priblížiť mladým ľuďom nedeľné služby Božie. V našom zbore máme veľa hudobne obdarovaných ľudí a
tak sme rozmýšľali, že by jeden zo spôsobov, ako priblížiť služby Božie aj mladšej generácii, mohlo byť
oživenie liturgie mládežníckymi piesňami. Od 18.10.2015 sme teda dali záväzok a každú nedeľu spoločne
spievame aj 1 mládežnícku pieseň. Počas služieb Božích povzbudzujeme ostatných, aby sa k nám pridali a
aby sme spoločne chválili nášho nebeského Otca aj mládežníckymi piesňami. Nechceme aby to bolo
nejaké vystúpenie mladých, ale pravé uctievanie, chvála smerovaná nášmu Pánovi a súčasť Služieb
Božích, kde sa stretávajú všetky generácie. Tiež by sme chceli spoločne pripravovať aj akcie ako chválové
večery, kde sa stretnú všetky generácie ľudí, kde by sme čítali Božie slovo a prostredníctvom hudby
vzdávali úctu nášmu Bohu. V roku 2015 sme sa takto stretli dvakrát: na Bielu sobotu a 17. decembra, kde
sme si pripomínali, čo Pán Boh pre nás urobil.
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Tím: Dušan Tichý, Alex Tománek, Denis Dinga, Ivan Porubčanský, Marián Lajda, Adam Rajčan, Lenka
Šimočková, Matej Trepáč, Ema Plevová, Filip Šimko, Ľubomíra Závodská, Michaela Blahová, Lenka
Palková, Rasťo Varmecký, Táňa Palková, Asia Waloszková, Jakub Hechtberger, Alex Tománek, Adrián
Marušák, Karin Loudová
Akcie: V roku 2015 bol 1 chválový večer 17. decembra, ak nerátam Bielu sobotu.
V roku 2016 plánujeme 4 chválové večery vrátane Bielej soboty.
Počet odohratých služieb Božích v roku 2015: 9

2f) Modlitebné podujatia a modlitebné skupinky
Každý rok si s bázňou viac a viac uvedomujem, že množstvo požehnania, ktoré zažívame v cirkevnom
zbore je dôsledkom vytrvalých a horlivých modlitieb mnohých ľudí.
Pripomínam pravidelné modlitebné stretnutia konajúce sa v roku 2015 na pôde cirkevného zboru:
 Modlitebná chvíľka v stredu ráno na farskom úrade o 6:00 hod.,
 Modlitebná chvíľka pred biblickou hodinou v stredu o 16:00 v zborovej sieni,
 Modlitebná chvíľka po nedeľných večerných Službách Božích na fare o 19:00 hod., kde sa
stretávajú viacerí bratia a sestry,
 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.
Téma Noci modlitieb bola: Myslíme globálne, konáme lokálne.
 Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov – 18.-25.1.2015,
 Svetový deň modlitieb – sa konal v 3. nedeľu pôstnu 8.3.2015,
 Pôstny modlitebný večer – v rámci pôstneho obdobia v stredu o 17:00 hod. v zborovej sieni,
 Adventný modlitebný večer – v rámci adventného obdobia v 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 konali od 1. adventnej nedele v roku 2010 do novembra 2015. Pravidelne
sme sa modlievali za krajiny sveta, a to na službách Božích aj v domácnostiach. Všetky modlitebné
námety 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. Po piatich rokoch sme
v modlitbách prešli celý svet.
Veľmi pekné svedectvo o modlitbách konajúcich sa v stredu o 16.00 hod. napísala sestra Ľudmila
Boldizsárová: Modlitebné stretnutia sa konali v stredu pred biblickou hodinou o 16:00 hod. Stretli sme
sa 30-krát a priemerne nás bolo prítomných päť. Každý kresťan vie, že modlitba je výsadou, danou
nám od Stvoriteľa. Modlíme sa, učíme sa dôverovať Pánovi. Veríme, že počuje naše vďaky, chvály,
prosby, príhovory a splní, o čo prosíme, ak je to podľa Jeho vôle. Námety čerpáme zo Slova Božieho, zo
životných situácií, z informačného listu nášho zboru, z prianí našich bratov a sestier. Okrem stálych
členov modlitebnej skupinky prichádzali bratia a sestry iba na určitý čas. Stretnutia sú otvorené všetkým
a pridať sa môže každý hľadajúci, bez rozdielu veku, podľa vlastného uváženia. Učíme sa plniť
povzbudenie: "Jedni druhých bremená znášajte a tak naplníte zákon Kristov ." Gal 6,2. Sme v Božej
škole. Radi privítame každého, v prípade potreby prídeme na pozvanie i do rodín. "...Neboj sa, len ver!"
tento odkaz máme od nášho Pána Ježiša Krista v evanjeliu podľa Marka 5,36 . Je to odkaz na každý deň
v roku. Aj ty si Božie dieťa a si vyvolený Boží.
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Modlitebné spoločenstvo
počet
priemerná
za rok
účasť

Modlitebné týždne
počet
priemerná
za rok
účasť

2015

123

18 (5)

8

50

2014

157

19 (4)

7

43

2g) Večer pre ženy
Správu napísala sestra farárka Olinka Kaňuchová: „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, o 17.00 v zborovej sieni pri krásne prestretých a
upravených stoloch, čaji a malom občerstvení.
Na našich stretnutiach sa spoločne zdieľame s tým, ktorá sme čo zažili v poslednej dobe, čo nás teší, za čo
ďakujeme Pánu Bohu, či za čo potrebujeme v modlitbách prosiť. Niekedy stretnutia začíname osobným
svedectvom niektorej sestry. Na každom stretnutí spievame piesne na oslavu Pána Boha a nám na
požehnanie. Hlavnou súčasťou našich stretnutí je štúdium biblických žien. Zo života každej ženy sa
snažíme poučiť a premýšľať nad prínosom do nášho osobného života. Tieto ženy sú tak povzbudením, ako
aj napomenutím pre každú z nás a aj keď žili v inej dobe, ich odkaz je živý a aktuálny aj pre nás.
Stretnutia vedie a biblický výklad Božieho slova pripravuje zborová farárka. Aj v tomto roku sme
preberali Biblické ženy. Tento rok sme sa zamerali na ženy zo starej zmluvy, konkrétne na niektoré ženy z
prvej knihy Mojžišovej a z knihy Sudcov: Pótifarova žena, Debora, Jáél, Jefteho dcéra, Achsa, Ádá a
Cillá, Lámechove ženy, Ézavove ženy, Lótove dcéry, Debora. V informačnom liste bolo mesiac dopredu
oznámené, ktorú biblickú ženy budeme na ďalšom stretnutí preberať, aj s odkazom na konkrétne miesto v
Biblii, aby si tie ženy, ktoré majú záujem, mohli doma dopredu prečítať Biblické svedectvo o tej ktorej
konkrétnej žene.
Máme milú tradíciu, že na poslednom decembrovom stretnutí vyrábame vianočné pohľadnice. Aj v
tomto roku ich pripravila sestra Evka Trepáčová. Nakúpila všetky potrebné materiály, priniesla svoje lisy
na výrobu pohľadníc, pečiatky, vyrezávačky. Spolu so svojou dcérou Gabikou sa venovali tým, ktorí
potrebovali pomôcť či poradiť pri výrobe pohľadníc. Vyrobené pohľadnice si ženy vzali domov a poslali
ich svojím blízkym. Sestra Idka Thielová si pripravila rôzne spôsoby drôtovania. Drôtovali sme vianočné
gule, zvončeky, hviezdičky. Aj keď je to náročné a chce to trpezlivosť a čas, sestra Idka s láskou všetko
vysvetlila a pomohla tým, ktoré to potrebovali. Počas výroby pohľadníc, drôtovaní, ale aj počas
spoločných rozhovorov sme si pochutnali na vianočnom punči. Bol to požehnaný čas a dobrá
predvianočná nálada.
Na každom stretnutí spievame piesne na oslavu Pána Boha a nám na požehnanie a radosť. Ďakujem
sestre Ľudke Fraňovej za jej hru na klavíri, keď nás sprevádza pri speve. Vždy je to požehnaná atmosféra,
kedy si sestry vyberajú piesne, ktoré majú rady a spoločne oslavujeme Pána Boha.
Počas večera pre ženy sedíme v zborovej sieni pri krásne prestretých a upravených stoloch, čaji a malom
občerstvení. Ďakujem sestre Vlastičke Jakubišinovej a všetkým ochotným sestrám, ktoré nám pripravujú
krásnu atmosféru s láskou a ochotou.
Večer pre ženy je požehnané stretnutie v osobnom spoločenstve žien mladších, v strednom veku, aj
starších pri štúdiu Božieho Slova. Je obohatením pre všetky zúčastnené. Mladšie dievčatá a ženy sú
povzbudením a osviežením pre staršie a staršie zasa môžu mladším odovzdať svoje skúsenosti a zážitky.
Srdečne do tohto spoločenstva pozývam ženy v každom veku. Verím, že aj ony zažijú požehnaný čas v
spoločenstve veriacich žien a pri štúdiu Božieho slova.“
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Ženy - SEŽ
Rok

Počet za rok

Priemerná účasť

2015

10

25

2014

10

25

2h) Stĺpy – raňajky pre mužov
Aj v roku 2015 pokračovalo stretávanie mužov v našom cirkevnom zbore:
 Stretávali sme sa pravidelne 1. a 3. sobotu v mesiaci o 7:00 hod. v zborovej sieni. Tematicky sme sa
zamerali na postavy biblických mužov.
 Dňa 7.2.2015 sme sa zúčastnili Konferencie mužov na Sliezsku v Třinci, ktorú organizuje SCEAV.
 Na pôde nášho cirkevného zboru sme zorganizovali 17.10.2015 už druhé seniorátne stretnutie mužov
Turčianskeho seniorátu s témou: Ohýbaj ma mamko, kým som ja Janko...“ Základným biblickým
textom boli slová z knihy Prísloví 22,6: “Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v
starobe neodchýli z nej.” Na stretnutí zazneli dve prednášky, a to od emeritného biskupa VD
a námestného farára v CZ Háj Igora Mišinu s názvom Základné princípy výchovy detí z Biblie a od
brata Michala Fraňa (riaditeľa Detskej misie na Slovensku) s názvom Výchova detí v dnešnej
spoločnosti. V rámci programu prebehla panelová diskusia s viacerými hosťami k danej téme. Počuli
sme krátke svedectvo zo stretávania mužov v Prievidzi (CZ Zemianske Kostoľany). Ich stretávanie
práve podnietilo 1. seniorátne stretnutie mužov. Zaznelo aj veľmi osobné svedectvo Bevana Steina o
výchove detí z detských domovov. Pre viac ako 70 účastníkov sme pripravili aj občerstvenie a
spoločný obed. Hudobne nás opäť sprevádzali bratia Ján Beňuch, Rastislav Czelis a Ján Olszar.
 Správu za rok 2015 z našich stretávaní napísal brat kurátor Rastislav Czelis: „Hľa, aké dobré, aké
milé je to, keď bratia spolu bývajú.“ Žalm 123,1 Ako už po viaceré roky, aj v roku 2015 sme sa
stretávali my muži, aby sme poznávali biblických mužov, ich život, poslanie a ako Pán Boh pôsobil
v ich živote (Ézav, Jákob, Jozef, Mojžiš, Jozue, Samuel, Saul, Dávid, Šalamún, Jarobeán, Acháb,
Eliáš, Elizeus). Stretnutia sa konajú každú druhú sobotu v mesiaci a veková kategória je od mladých
až po tých najstarších. Z času na čas k nám zavítajú aj bratia z iných cirkevných zborov. Tento rok
nás navštívila aj skupina Timothy. Radi spievame, a tak na začiatku stretnutia nechýbajú chvály pre
nášho Pána. Námety na modlitbu sú rôzne: hlavne čo sa nás v súčasnosti práve dotýka, za zbor,
rodiny, prácu, chorých, utrápených a iné. Spoločné zdieľanie o vlastnom kontakte s Bohom je pre
každého z nás povzbudením a posilnením vo viere. Výklad slova Božieho si vždy pripravia bratia
farári a bratia starší zboru. Čítame, rozoberáme Božie slovo a hovoríme, ako ho každý z nás vníma,
čo to pre nás znamená a čo si z toho vezmeme pre nasledujúci život. Vo februári sme sa zúčastnili
konferencie pre mužov v Třinci na Sliezsku. Okrem duchovných raňajok máme aj raňajky pre naše
telo, pri ktorých pokračujeme v rozhovoroch o všeličom a nechýba ani humor. Tento rok bola
priemerná účasť na stretnutiach 11 mužov. Veríme, že sa budeme stretávať aj v roku 2016, tak nech
sa Pán Boh k tomu prizná.“
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Stretávania mužov – Raňajky pre mužov
Rok

Počet za rok

Priemerná účasť

2015

13

11

2014

17

9

2i) o5m5
V roku 2015 sa nekonalo ani jedno misijné podujatie o5m5.

2j) Zborový deň 2015
Zborový deň sa
uskutočnil
14.6.2015 už
tradične
v
Autocampingu
Slnečné skaly.
Zúčastnilo sa
ho cez
300
členov
cirkevného
zboru ale aj
množstvo hostí.
Deň predtým
v sobotu sme
za
pomoci
viacerých
ochotných
bratov a sestier
postavili stan,
ktorý sme mali
zapožičaný od
Mládeže
pre
Krista.
Deň
sme začali spoločnými rannými službami Božími s pestrým programom ako napr. vystúpenie hudobného
hosťa Romana Dovalu s rodinou, vyslanie brata Mateja Štrbku do USA, poďakovanie za dlhoročnú prácu
bratovi Ondrejovi Mikušovi z Rajca, zamyslenie pre deti od sestry farárky, spoločné piesne a požehnané
spoločenstvo.
Po službách Božích nás čakal výborný koncert Romana Dovalu s dcérami, ktorý pritiahol mnoho ľudí.
Potom samozrejme nasledoval chutný obed (guláš), spoločná fotka a už klasické zmrzlinové prekvapenie.
Popoludní sme mali pripravených množstvo pestrých športových podujatí. K dispozícií bol vodný futbal
a nafukovací hrad pre deti z OC SEM Púchov.
V závere bol čas na zdieľanie, svedectvá, modlitby a záverečné piesne. Viacerí ešte navštívili aj večerné
služby Božie v Žiline a v Rajci.
Opäť sa nám pred očami plnili slová apoštola Pavla, ktoré sú heslom CZ: „láska Kristova totiž spája nás.“
Bolo to vidieť a cítiť.

27
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou

Výročná kňazská správa za rok 2015 ECAV Žilina

Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 21.2.2016 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom

2k) Ma-Mi klub
Správu napísala sestra farárka Olinka Kaňuchová: „Ma –
Mi klub je stretnutie pre mamičky na materskej dovolenke
a ich detičky. Ma – mamičky a Mi – miminka :).
Sú to priateľské, otvorené stretnutia, kde sa cítia
dobre mamičky aj ich detičky, pretože program flexibilne
prispôsobujeme potrebám tých najmenších. Stretávame sa
každú druhú stredu v čase od 9:00 do 11:00 hod. v
priestoroch fary v detskej miestnosti, ale k dispozícii je aj
hosťovská miestnosť na prebalenie či na kojenie dieťaťa.
Súčasťou stretnutí je téma pre deti aj pre mamičky.
V roku 2015 sa z Božej milosti stretávali mamičky a ich
detičky, ale aj staré mamy v Ma - Mi klube. Stretnutia sa
konali pravidelne v stredu, okrem prázdnin. V prvej polovici roka sme sa stretávali každú párnu stredu a
v druhej polovici každú nepárnu stredu.
Stretnutia prebiehali pod vedením zborovej farárky. Od
septembra sa Ma-Mi klubu zúčastňuje aj jedna z učiteliek z našej
Evanjelickej materskej školy (EMŠ). V septembri k nám chodila
pani učiteľka Zuzka Maceková a od októbra medzi nás chodieva
pani učiteľka Miška Blahová. Som veľmi rada, že takýmto
spôsobom môže byť prepojený Ma-Mi klub a EMŠ, pretože časť
mamičiek má svoje staršie deti v škôlke a s mladšími chodia do
Ma-Mi klubu. Je to dobré prepojenie v rámci jednotlivých aktivít
v rámci cirkevného zboru. Pravidelne medzi nás chodievajú aj
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staršie sestry z cirkevného zboru, pani učiteľky na dôchodku, Janka Novotná a Lydka Boldizsarová. Ich
účasť je obohatením, ale aj pomocou pre mamičky.
Téma pre detičky je pripravená veku primerane, názorne a kreatívne. V uplynulom roku sme s detičkami
preberali témy: Mudrci sa klaňajú Ježišovi, Malý Ježiš a jeho rodina, Ježiš si vyberá svojich pomocníkov,
Ježiš prichádza do Jeruzalema, Ježiš sa modlí v Getsemanskej záhrade, Ježiš žije!, Ježiš kráča so svojimi
priateľmi, Ježiš navštívi svojich priateľov, Boh nám dáva nový život, Duch Svätý prichádza, Boh stvoril
svet a stvoril aj mňa, Boh mi dal zrak, Boh mi dal sluch, Boh mi dal čuch, Boh mi dal ruky, Narodenie
Pána Ježiša, Anjeli zvestujú pastierom.
Počas stretnutí sa s mamičkami rozprávame o tom, aké “radosti a starosti” prežívajú. Vďaka Pánu Bohu
za to, že máme vytvorenú priateľskú a požehnanú atmosféru. Súčasťou stretnutí sú aj pripravené témy o
ktorých sa rozprávame a ktoré si môžu vytlačené zobrať so sebou domov. Témy pre mamičky v uplynulom
roku boli: Najlepšie dary, ktoré môžeme dať Ježišovi, Boh je stále s nami, Najmenší Boží pomocníci,
Milujte sa navzájom, Pomáhame najmenším modliť sa, Veľká noc s najmenšími, S deťmi o smrti a oslave
života, Pomáhame deťom poznávať, že Ježiš je skutočne živý, Vaše dieťa je Božie dieťa - je to Jeho dar
vám, Pomáhame deťom poznávať cirkevný rok, Dieťatko sa vyvíja fyzicky, Dieťatko sa vyvíja citovo,
Dieťatko sa vyvíja duchovne, Dieťatko sa vyvíja spoločensky, Staráme sa o celého človeka, Ako
oslavujeme narodenie Ježiša, Pomáhame deťom hovoriť o Ježišovi.
Na poslednom Ma-Mi klube sme si vytvorili vianočnú atmosféru nielen cez tému pre deti, ale aj pri
tvorivých dielňach s mamičkami. Tohto roku sme vyrábali vianočné pohľadnice, ktorých výrobu
pripravila Miška Blahová.
Som vďačná Pánu Bohu, že mamičky na materskej dovolenke so svojimi detičkami rady prichádzajú do
Ma-Mi klubu. V septembri sa nám začala vymieňať generácia mamičiek. Viaceré odišli do práce a detičky
nastúpili do škôlky. Prišli však nové mamičky, ktoré pozývajú svoje priateľky, a tak nám Pán požehnáva.
Som vďačná za každú mamičku aj dieťatko. Ma-Mi klub je otvorený pre všetkých, nie je určený len pre
členov nášho cirkevného zboru. Pozvanie naň prijali aj mamičky, ktorých deti navštevujú EMŠ, aj keď
patria do iných cirkví. Môžeme tak vytvárať Božiu rodinu a mať požehnané spoločenstvo. Svedčí o tom aj
to, že mamičky hovoria o Ma-Mi klube svojím priateľkám, a tak sa stávajú misionárkami vo svojom
okolí.“
Ma-Mi klub
Rok

Počet za rok

Priemerná účasť

2015

18

17

2014

19

15

2l) Médiá a webová stránka CZ
Rok 2015 bol z pohľadu zborových médií prelomový:
 Presbyterstvo cirkevného zboru zriadilo Mediálny výbor. Predsedkyňou sa stala sestra Zuzka
Šimková. Členmi výboru sú: Hedviga Tkáčová, Stanko Lajda, Patrik Kollár, Lukáš Buzek, Lenka
Šimočková, Dušan Tichý.
 V septembri bola spustená nová webová stránka www.ecavza.sk. Informáciu o celom procese zapísal
brat Janko Šimko: „V septembri bola spustená nová webová stránka cirkevného zboru. Idea o novej,
modernej, prehľadnej a funkčnej webovej stránke kolovala vo viacerých z nás. Preto sme veľmi radi,
že po niekoľkomesačných prípravách, úpravách, riešení technických problémov a napĺňaní obsahu je
dnes stránka realitou a spĺňa atribúty moderného cirkevného webu. Zásluhu na tom má najmä brat
Peter Tvarožek, ktorý celý projekt webovej stránky technicky zabezpečoval. Veríme, že nová webová
stránka bude taktiež jedným z misijných nástrojov na zdieľanie toho, čo Pán Boh koná medzi nami.
Vidíme to ako možnosť, ako pozvať ľudí aj mimo cirkevného zboru k tomu, aby prišli a okúsili aký
dobrý je Hospodin.“
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V roku 2015 bola spustená aj nová webová stránka Evanjelickej materskej školy www.emszilina.sk,
kotrú nám zriadila firma Maar Multimedia, za čo sme veľmi vďační.
O web, dopĺňanie kázní a materiálov sa starali: Peter Tvarožek, Evka Vitkovská, Rastislav
Varmecký, Janko Šimko, Patrik Kollár, Janko Hlas, Filip Šimko.
Ďakujeme aj fotografom: Patrikovi Kollárovi, rodine Šimkovcov, Lukášovi Buzekovi či Lenke
Šimočkovej a ďalším.
Rodine Buzekovcov sme vďační za kamerové záznamy z viacerých služieb Božích.

2m) ProChrist
Pro Christ sa v roku 2015 nekonal. Najbližšia evanjelizácia sa chystá v roku 2016.

2n) Krátky rodinný tábor
Správu z Krátkeho rodinného tábora napísal brat Ján Šimko: Krátky rodinný tábor je jedným z podujatí,
kde sa snažíme vytvoriť priestor na stretnutie a prepojenie viacerých generácií. V roku 2015 sa
v Čičmanoch uskutočnil rodinný tábor už s poradovým číslom 9. Aj tento ročník tábora priniesol
príležitosť spoznať sa viac navzájom, nadviazať nové priateľstvá, prežiť zábavné i vážne chvíle. Počas
tábora sme mali možnosť pozrieť sa na príbeh Dávidovho zlyhania a jeho návrat k Bohu. Z úst viacerých
účastníkov tábora sme tiež počuli niekoľko silných príbehov o tom, ako ich Pán Boh v živote viedol, menil
a vyučoval. Hovorili o svojich zlyhaniach, ale aj šanci vstať a kráčať s Bohom v živote ďalej.
Bol to síce krátky, ale inšpiratívny tábor. Tešíme na ďalší ročník a na to, čo Pán Boh pre nás pripraví
v tomto milom spoločenstve.
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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 osnov našej cirkvi na 18 školách v Žiline a okolí. Školský rok začíname spoločne
požehnaním detí, študentov a pedagógov na službách Božích v prvú septembrovú nedeľu. Podobne na
konci školského roku máme požehnanie detí, študentov a pedagógov v poslednú júnovú nedeľu. Tak ako
každý rok sme v tomto roku pozývali žiakov k účasti na vyučovaní evanjelického náboženstva aj listami,
ktoré dostala každá rodina domov.
Evanjelické náboženstvo vyučovali:
1. Marián Kaňuch, zborový farár
2. Oľga Kaňuchová, zborová farárka
3. Jozef Havrila, zborový kaplán
4. Marek Hrivňák, námestný farár na mieste seniorátného kaplána
5. Marián Lajda, katechéta
6. Katarína Svrčková, katechétka
7. Mária Vitkovská, katechétka
Vyučovanie evanjelického náboženstva v Školskom roku 2015/2016
Názov školy
Deň a čas
Počet žiakov
Vyučujúci
Gymnázium Veľká Okružná
Utorok 07:00 hod.
6
Majo Lajda
ZŠ Rajec
Utorok 13:30 hod.
5
Jozef Havrila
ZŠ Hájik
Utorok 14:00 hod.
7
Katka Svrčková
ZŠ Lichardova
Utorok 14:00 hod.
11
Majo Lajda
Obchodná akadémia
Streda 07:00 hod.
6
Majo Lajda
ZŠ Hôrky
Streda 12:30 hod. (v nep. týž.)
3
Majka Vitkovská
ZŠ Javorku
Streda 12:35 hod.
4
Marek Hrivňák
ZŠ Bytčica
Streda 12:45 hod.
7
Olinka Kaňuchová
ZŠ Gbeľany
Streda 13:50 hod.
2
Olinka Kaňuchová
Gymnázium Varšavská
Streda 14:00 hod.
15
Majo Lajda
ZŠ Gaštanová
Streda 15:00 hod.
9+10
Marián + Olinka Kaňuchovci
ZŠ Karpatská
Štvrtok 12:45 hod.
9
Majo Lajda
ZŠ Jarná
Štvrtok 14:00 hod.
8
Majo Lajda
ZŠ Višňové
Piatok 10:35 hod.
1
Olinka Kaňuchová
ZŠ Rudina
Piatok 12:25 hod.
2
Marek Hrivňák
ZŠ Závodie
Piatok 14:00 hod.
6
Majo Lajda
ZŠ Trnové
Piatok 13:45 hod.
5
Olinka Kaňuchová
Evanjelická materská škola Žilina
Štvrtok 9:00
40
Olinka Kaňuchová
116 žiakov + 40 detí
Spolu navštevuje vyučovanie náboženstva:
EMŠ = 156 detí
Štatistika návštevnosti evanjelického náboženstva z predchádzajúcich rokov – 2014/2015 (110 žiakov) – 2013/2014 (107 žiakov)
– 2012 /2013 (97 žiakov) – 2011/2012 (93 žiakov) – 2010/2011 (82 žiakov) – 2009/2010 (68 žiakov)

3b) Evanjelická materská škola (EMŠ)
Z Božej milosti sme po niekoľkoročných prípravách dňa 1.9.2015 slávnostne otvorili našu EMŠ.
Správu o činnosti napísala riaditeľka EMŠ Katarína Kutlíková: „V roku 2015 bola škola zaradená v sieti
škôl a školských zariadení, a tak nastal čas pustiť sa do posledných, najnáročnejších príprav.
V spolupráci s vedením cirkevného zboru a sestrou Majkou Vitkovskou (našou vopred vybranou pani
učiteľkou) sme rozposlali listy do rodín evanjelických detí, do cirkevných zborov a informovali sme aj
širokú verejnosť nielen mesta Žilina a okolia o otvorení školy a o realizácii zápisu. Urobili sme tak
formou novinovej tlače, ale i prostredníctvom našej webovej stránky www.emszilina.sk.
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V mesiacoch február – marec prebiehal v priestoroch fary zápis detí. K dnešnému dňu evidujeme 57
žiadostí, z nich sme mohli prijať 40 detí, nakoľko naše priestory školy takýto stav povoľujú. Pre nový
školský rok budeme môcť prijať len 7 detí (predškoláci odídu do ZŠ), nakoľko ostatné deti naše služby
plánujú využívať aj naďalej.
Nakoľko sme stav detí naplnili, bolo potrebné vykonať výberové konanie na pozíciu učiteľ/ka, pomocná
pracovná sila. Prijali sme viaceré žiadosti a úspešné v nich boli sestry Michaela Blahová a Zuzana
Maceková – naše súčasné pani učiteľky a sestra Alena Sonderlichová – pomocná pracovná sila. Za všetky
pracovníčky v našej škole ďakujeme Pánu Bohu.
32
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou

Výročná kňazská správa za rok 2015 ECAV Žilina

Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 21.2.2016 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom

Súčasne počas týchto dní prebiehala kompletná príprava celého projektu. Vedenie zboru v spolupráci
s kvalitnými odborníkmi, umelcami, profesionálmi odviedli výbornú a požehnanú prácu. Pripravená bola
vizualizácia školy, objednal sa nábytok, nakúpili hračky, didaktické pomôcky a ostatné potrebné detaily.
Komunikovali sme s mestom, s úradmi, s rodičmi detí. Spolupracovali sme s inými školami a zdieľali sme
si vzájomné skúsenosti.
Bol to čas príprav potrebných dokumentov a tlačív, plánovania školských akcií, podujatí, štúdia
legislatívy a prípravy celkovej prevádzky školy. Tiež sme umožnili podanie 2% dane z príjmu pre potreby
školy prostredníctvom občianskeho združenia Mudrland.
V priebehu letných mesiacov bola zrealizovaná kompletná rekonštrukcia priestorov, ich vyčistenie
a následné zariadenie. Ďakujeme všetkým, ktorí nám akoukoľvek formou a rozsahom pomohli.
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V prvý september boli priestory školy slávnostne posvätené bratom biskupom VD ECAV Slavomírom
Sabolom a otvorené pre rodičov a prijaté deti, členov zboru a všetkých nápomocných bratov a sestry.
Na druhý deň to celé nabralo intenzitu. Do školy začali priebežne prichádzať detičky, ktoré boli rozdelené
do dvoch tried: rybičky – staršie deti ako budúci rybári ľudí a usilovné mladšie deti – mravčeky. Začiatky
mali deti rôzne, niektorí sa adaptovali veľmi rýchlo, iní potrebovali viac času. No v súčasnosti je situácia
veľmi príjemná. Deti do školy prichádzajú radostné s úsmevom a túžbou po novom poznávaní.
Školský vzdelávací program máme týždenne tematicky zameraný na konkrétny biblický príbeh. Počas
týždňa plníme rôzne ciele a úlohy, ktoré nám stanovuje ISCED 0 - Štátny vzdelávací program pre
predprimárne vzdelávanie, ktorý dopĺňame cieľmi ISCED 0 pre Evanjelické náboženstvo. Týždenne
k nám prichádza sestra farárka a vyučuje náboženstvo v obidvoch triedach. Týmto zabezpečujeme
kompletný rozvoj osobnosti dieťaťa vo všetkých oblastiach s následnou pripravenosťou na vstup do
základnej školy.
Deti mali možnosť podstúpiť logopedickú depistáž či vyšetrenie zraku a predškoláci aj test školskej
zrelosti.
V priebehu školského roka sme sa spoločne zúčastnili Služieb Božích, počas ktorých boli deti požehnané.
Zrealizovali sme jesenné tvorivé dielne so starými rodičmi, vianočnú večernicu, s rodičmi sme boli púšťať
šarkany, navštívili sme kostol a faru, knižnicu, detské centrum Kongo, hvezdáreň, privítali sme
divadelníkov i Mikuláša. Mali sme besedu so zubárkou, zdobili sme medovníky, vyrábali darčeky do
Domova dôchodcov.
Ďalej plánujeme spoločnú sánkovačku, karneval, divadlo, výrobu veľkonočných kraslíc, deň matiek,
športový deň otcov, rozlúčku s predškolákmi, koncoročný výlet a iné podujatia a akcie.
Všetkým, ktorí nám akoukoľvek formou pomohli ďakujeme.
Veríme, že ak budeme naše plány robiť s Pánom Bohom, On si môže našu službu požehnať. Preto
s pokorou vyznávame: „Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia. Ak Hospodin nestráži
mesto, márne bdie strážnik.“ Žalm 127:1“

4. Činnosť presbyterstva a výborov (hospodársky, revízny, vnútornej a vonkajšej misie...)
4a) Presbyterstvo
V roku 2015 presbyterstvo zasadlo 3 krát, a to: 28.1.; 11.6.; 21.10.
Zasadnutia presbyterstiev pripravovalo, zvolávalo a viedlo predsedníctvo cirkevného zboru.
K 31.12.2015 má cirkevný zbor 15 presbyterov.
Aktuálny zoznam presbyterov k 31.12.2015
P.č.
Priezvisko a Meno
Funkcia
Bydlisko
1. Beňuch Ján
Zborový dozorca
Snežnica
2. Cisarik Milan
Presbyter - bohoslužobný výbor
Žilina
3. Czelis Rastislav
Zborový kurátor
Žilina
4. Fraňová Ľudmila
Presbyter - modlitebné spoločenstvo
Žilina
5. Golierová Milada
Kurátor filiálky Rajec
Rajec
6. Kaňuch Marián
Zborový farár
Žilina
7. Kaňuchová Oľga
Zborová farárka
Žilina
8. Križan Jaroslav
Presbyter - vnútorná misia (seniori)
Žilina
9. Mináriková Miroslava Presbyter Čadca
Čadca
10. Olszar Jan
Presbyter - hospodársky výbor
Žilina
11. Ševčíková Zuzana
Presbyter - revízny výbor
Žilina
12. Šimko Ján
Zástupca zborového dozorcu
Žilina
13. Vitkovská Mária
Presbyter - vnútorná misia (deti a mládež)
Žilina
14. Thielová Ida
Presbyter - diakonický výbor
Žilina
15. Trepáč Ivan
Presbyter - vonkajšia misia
Hôrky
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4b) Výbory
Presbyterstvo CZ pri výkone svojej služby má zriadené nasledovné výbory:
1. Výbor pre vnútornú a vonkajšiu misiu
2. Bohoslužobný výbor
3. Hospodársky výbor
4. Diakonický výbor
5. Revízny výbor
6. Výbor chrámovej služby
7. Výbor filiálky v Rajci
8. Školský výbor
9. Mediálny výbor
10. a iné podľa potreby
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 už niekoľko rokov stretáva v 3 termínoch (Január, Jún a September) a ani v roku
2015 tomu nebolo inak. Stretnutí sa zúčastňovali presbyteri za vonkajšiu a vnútornú misiu, brat dozorca,
zboroví farári, pracovník pre prácu s mládežou a dorastom, členovia ďalších výborov, ale tiež aj iní
dobrovoľníci, ktorí slúžia medzi deťmi, mládežou a staršou generáciou. Priemerný počet na týchto
stretnutiach bol 11 členov. Počas stretnutí sme sa vždy snažili obzrieť späť, vyhodnotiť aktivity a
podujatia za uplynulé obdobie a zdieľať sa so svedectvami, ako Pán Boh konal v živote nášho zboru.
Opätovne sme museli konštatovať, že Pán Boh nám hojne požehnáva a z Jeho milosti môžeme v
cirkevnom zbore prežívať pokoj, bohatstvo lásky a porozumenia. Mnoho krát sme mali možnosť vidieť,
ako aj nami neplánované aktivity a podujatia obohatili život zboru. Sme presvedčení, že najmä vďaka
modlitbám za cirkevný zbor môžeme toto všetko z Jeho milosti zažívať. Počas stretnutí sme spoločne
uvažovali nad tým, čo náš zbor ako spoločenstvo potrebuje a zároveň, ako by sme mohli poslúžiť a
povzbudiť iné spoločenstvá. Uvedomujeme si, že Pán Boh nás volá aj k tomu, aby sme odovzdávali ďalej
niečo z toho, čo my prijímame, čo sme sa naučili alebo len sa zdieľali s tým, čo u nás Pán Boh koná.
Cieľom stretnutí bolo plánovanie a koordinovanie aktivít a podujatí v cirkevnom zbore, ako
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 najmä preto, lebo umožňujú
stretávanie a prepojenie viacerých generácií. Patria medzi ne napríklad zborový deň, cyklistický výlet,
noc modlitieb, Večer modlitieb a chvál a pod. Ťažiskom letných aktivít sú najmä letné tábory pre deti,
dorast, mládež a rodiny. Počas adventného obdobia sú osvedčenými podujatiami „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. Modlíme sa, aby sme dokázali pozerať na potreby cirkevného zboru „Božou optikou“ a
pripravovať a organizovať aktivity, ktoré budú prinášať úžitok celému spoločenstvu, všetkým generáciám.
Vonkajšia misia
V rámci vonkajšej misie sa cirkevný zbor, či jeho členovia zapojili do nasledujúcich projektov:
 Misijná cesta Moldavsko 2015 – 18.–28.7.2015
 Návštevy v cirkevných zboroch TUS –12.4.2015 Slovenské Pravno a 18.10.2015 Súľov
 15.–21.7.2015 Misijný tábor KECY – Košický Klečenov
 Služba deťom v rómskom prostredí
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Klub Dobrej zvesti vo Hôrkach

Výbor chrámovej služby a bohoslužobný výbor
Za výbor správu napísal brat presbyter Milan Cisarik: „V roku 2015 pokračoval vo svojej činnosti

bohoslužobný výbor. Členmi výboru sú zborový farár, zborová farárka a presbyter Milan Cisarik.
Úlohou výboru je pomáhať pri organizovaní bohoslužobného života CZ. V súčasnosti sú pravidelne
oslovovaní členovia zboru, aby poslúžili čítaním starozmluvných a novozmluvných textov Písma Svätého
na ranných nedeľných Službách Božích. Do tejto služby sa aktívne zapája viacero členov CZ staršej,
strednej ako aj mladšej generácie. Chrámovú službu vykonávajú v súčasnosti presbyteri, čestní presbyteri
a mladé rodiny. Táto služba patrí už dlhšiu dobu k neodmysliteľnej súčasti Služieb Božích. Úlohami
chrámovej služby je privítanie účastníkov Služieb Božích, rozdávanie informačných listov, zistenie počtu
účastníkov ako aj pristupujúcich k Večeri Pánovej, rátanie ofery, zvonenie a ďalšie činnosti, ktoré na
prvý pohľad nie je vidieť. Účasť mladých rodín na tejto službe, konkrétne rodiny Dobrovičovej,
Gondžárovej, Heindrichovej, Kollárovej a Rokošnej bola veľkým prínosom. V nasledujúcom roku sa do
chrámovej služby zapojí aj rodina Šimočková. Počas prvej nedele v mesiaci, keď sa prisluhuje Večera
Pánova, sa do chrámovej služby zapája aj mládež. Aktívne zapojenie ďalších bratov a sestier do
chrámovej služby je stále aktuálnou výzvou. “
Hospodársky výbor
Správu o činnosti za rok 2015 napísal predseda výboru Ján Olszar:
Hospodársky výbor pracoval aj počas roka 2015 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, Rastislav Czelis a Ján Slížik.
Hospodársky výbor v roku 2015 zasadal:
21. januára 2015 / účasť 87,5%, (jeden brat ospravedlnený)
22. apríla 2015 / účasť 55,6%, (štyria bratia ospravedlnení)
19. októbra 2015 / účasť 77,8%, (dvaja bratia ospravedlnení)
Zrealizované úlohy:
 Vyčistenie a úprava zelene v celom areáli kostola
 Celoročný odvoz trávy a lístia firmou CEBA Žilina s.r.o.
 Namontovanie video-vrátnika do bytu farárovcov a výmena zámku na vstupných dverách fary
 Namontovanie nových zvončekov na fare
 Vypracovanie znaleckého posudku stavu štyroch líp v areáli farskej záhrady
 Výmena žiaroviek v miestnosti detskej besiedky na fare
 Namontovanie uzamykania dverí WC (2 ks) v zborovej sieni
 Oprava vodovodných batérií v kuchynke v zborovej sieni
 Oprava kovovej rohože pred vstupom do kostola
 Oprava ríny na zborovej sieni (výmena hákov)
 Presilikónovanie spojov na rínach zborovej miestnosti
 Doplnenie oplotenia ostnatým drôtom
 Oprava kosačiek na trávu
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
 Omaľovať priestor vo vstupe z boku do zborovej miestnosti
 Vyhotovenie nových informačných tabúľ vo vestibule
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Obnovenie náteru dverí v zborovej sieni
Zhotovenie plošiny pre ZŤP

Diakonický výbor
Dňa 5.9.2015 pod vedením zborovej farárky zúčastnili viaceré sestry Dňa zborovej diakonie v Martine,
kde zborová farárka poslúžila biblickým zamyslením.
Za diakonický výbor napísala správu o činnosti sestra presbyterka Ida Thielová: „Naša evanjelická
diakonia pri cirkevnom zbore v Žiline vykonáva hlavne návštevnú službu pre členov zboru. Svojim členom
sme počas roka zapožičali kompenzačné zdravotné pomôcky ako je polohovateľnú posteľ, hygienickú
stoličku, vozík a pomocné zariadenie do kúpeľne. Naše členky, ktorých je šesť, majú preukazy, ktoré ich
legitimujú pri vstupe do nemocničných zariadení, prípadne ak treba, aj pri návšteve domácností.“
Veľmi vzácnym momentom pre mňa boli pastorálne a diakonické návštevy členov mládeže spolu so
sestrou farárkou vo vopred oslovených rodinách starších členov cirkevného zboru. Naši mladí
v domácnostiach buď prakticky pomáhali, resp. trávili čas pri vzájomných spoločných rozhovoroch,
modlitbách a piesňach. Obe strany hodnotili tieto návštevy vysoko pozitívne. Návštevy sa uskutočnili
5.12.2015.
Revízny výbor
Za revízny výbor napísala správu sestra presbyterka Zuzana Ševčíková – správa je v sekcii 7c).
Výbor filiálky Rajec
Správu napísala sestra presbyterka a kurátorka v Rajci Miladka Golierová. Správa je zahrnutá v správe
o filiálke Rajec.
Školský výbor
Správu o činnosti školského výboru napísala zborová sestra farárka Olinka Kaňuchová: „Pánu Bohu patrí
vďaka a chvála, že do školského výboru povolal ochotných bratov a sestry, ktorí svojimi darmi slúžili ako
najlepšie vedeli. Školský výbor sa stretával podľa potreby, buď všetci členovia spoločne, alebo jednotlivé
pracovné skupiny.
Predsedníčkou školského výboru je zborová farárka. Členmi školského výboru sú: Mária Vitkovská,
Elena Bičianová, Renáta Vaváková, Michal Gondžár, Stanislav Lajda, Katarína Svrčková, Eva
Trepáčová, Miroslava Konrádová a Dagmar Jurková.
Zasadnutí výboru sa podľa potreby zúčastňovali tiež: Ján Beňuch a Marián Kaňuch – za predsedníctvo
CZ, architekt Maroš Likavčan, Hedviga Tkáčová – zodpovedná za styk s médiami; Katarína Brtáňová,
Katarína Kutlíková – poverená riaditeľka.
S Božou pomocou a cez službu jednotlivých členov školského výboru a mnohých ďalších ochotných bratov
a sestier sme 1. septembra slávnostne otvorili a požehnali priestory EMŠ.“
Mediálny výbor
Správu o činnosti mediálneho výboru napísala predsedkyňa výboru Zuzana Šimková:
„Jeho úlohou je najmä informovanie o aktivitách zboru a EMŠ smerom k zboru, verejnosti,
prostredníctvom článkov a oznamov v lokálnych médiách ako aj na web stránke zboru, web stránke
dištriktu prípadne cirkvi. Svoju činnosť začal približne v júni 2015. Významne prispel k spusteniu novej
webovej stránky zboru najmä zásluhou Petra Tvarožka a Jána Šimka. Z iniciatívy výboru vznikla aj
zborová stránka na sociálnej sieti Facebook, ktorú založila Lenka Šimočková. Dôležitým členom výboru
je aj Hedviga Tkáčová, ktorá o významných zborových aktivitách a dianí v EMŠ informuje
prostredníctvom webových stránok ECAV, dištriktu a časopisu eVýchod.
Medzi ďalších členov patrí Patrik Kollár, ktorý tvorí fotodokumentáciu zo zborového života a následne
pripravuje výstavy fotiek vo vestibule kostola. Za fotodokumentáciu, najmä z mládežníckych stretnutí, je
zodpovedný Adam Rajčan spolu s Lenkou Šimočkovou, prípadne Lukáš Buzek. Medzi nepriamych
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spolupracovníkov výboru patria Rasťo Varmecký, ktorý upravuje nahrávky biblických hodín na web
stránku zboru, a Evka Vitkovská a Filip Šimko, ktorí upravujú kázne zo služieb Božích na web stránku
zboru. Aktivity mediálneho výboru koordinuje Zuzana Šimková.
Mediálny výbor má pred sebou veľké výzvy:
- pripraviť reprezentatívny propagačný materiál o cirkevnom zbore v slovenskom a anglickom jazyku
- postarať sa o pravidelnú aktualizáciu fotiek vo vestibule kostola
- zabezpečiť lepšiu medializáciu cirkevného zboru v meste Žilina
Zároveň potrebuje do budúcnosti rozšíriť počet svojich členov o:
- zodpovedného za web stránku zboru
- grafika, ktorý by mal na starosti grafický dizajn plagátov a pozvánok na podujatia
- kronikára zboru.“
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
Aj v roku 2015 sa duchovní pastieri pôsobiaci v cirkevnom zbore Žilina venovali dôležitej a potrebnej
službe: pastorálnym návštevám a pastorálnym rozhovorom.
Pastorálne návštevy sa konali pri rôznych príležitostiach: návštevy členov cirkevného zboru, životné
jubileá, manželské krízy, starosti v rodinách, úmrtia blízkych, choroby, návštevy pred krstom, po
pohrebe. Návštevy sa konali v domácnostiach, v nemocniciach, domovoch dôchodcov a pod.
Sme vďační za návštevnú službu, ktorú vykonávajú naši neordinovaní bratia a sestry. Je to vzácny nástroj
a potrebný rozširujúci nástroj pastorálnej služby v cirkevnom zbore.
Dôležitou súčasťou života cirkevného zboru je množstvo pastorálnych rozhovorov, ktoré sa dejú pri
rôznych príležitostiach a to najmä na farskom úrade, na táboroch, víkendových sústredeniach, pri
spontánnych rozhovoroch a pod.
Pastorálne návštevy
Kaňuchovci + M. Hrivňák + J. Havrila

2015 – 229 (155+56+18)

manželia Kaňuchovci + Marek Hrivňák

2014 – 206 (175+31)
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6. Iné
6a) Mimozborová činnosť zborových farárov
Zboroví farári sa okrem služby v cirkevnom zbore zúčastňujú pestrých mimozborových aktivít. Počas
roka dostávajú mnoho pozvaní slúžiť aj za hranicami cirkevného zboru. Podľa času a možností sa ich
smažia zúčastniť. Tieto cesty mimo cirkevný zbor sú nástrojom požehnania aj pre náš cirkevný zbor.
V súčasnosti okrem služby v CZ je zborový farár:
 senior Turčianskeho seniorátu,
 dištriktuálny presbyter VD ECAV,
 synodál ECAV,
 člen Rady školy Evanjelickej spojenej školy v Martine.
V súčasnosti okrem služby v CZ je zborová farárka členkou Správnej rady nadácie Jána Amosa
Komenského v Žiline a Členka rady školy EMŠ v Žiline.
Pri aktivitách zapísaných v tabuľke nemáme poznačených množstvo podujatí, ktorých sa zúčastňuje
zborový farár z titulu funkcie seniora TUS!
Mimozborová činnosť zborových farárov v roku 2015
Miesto
P.Č. Dátum
Názov podujatia
Kto
Poznámka
konania
1.

14.1.2015

2.
3.
4.

31.1.2015
5.2.2015
7.2.2015

5.

14.2.2015

6.

20.2.2015

7.

13.3.2015

8.

15-16.3.2015

9.

22.3.2015

10.

25.3.2015

11.
12.
13.

27.3.2015
10.4.2015
11.4.2015

14.

13.4.2015

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

19-20.4.2015
24.4.2015
26.4.2015
27.4.2015
2-6.5.2015
23.5.2015
23.5.2015

22.

24.5.2015

23.
24.

30.5.2015
30.5-4.6.2015

25.

6.6.2015

26.
27.
28.
29.

7.6.2015
10.6.2015
12-13.6.2015
28.6.2015

Pohreb farára Vladimíra
Šoltésa
Téma: Nepremenný Boh
Stanička diskusia
Konferencia pre mužov
Pohreb emeritného
biskupa VD Jána
Midriaka
Dištriktuálne
presbyterstvo
Služby Božie ESŠ
Konferencia mestských
zborov
Seniorátny konvent
Prednáška Tim KimmelO manželstve
Biblická olympiáda
Konferencia o Rómoch
Prednáška
Prednáška ESŠ –
všeobecné kňazstvo
Valné ZED
Doktorandská konferencia
Prednáška o manželstve
Konferencia o exorcizme
Leadership Conference
Sobáš
Krst
Seniorátne stretnutie
spevokolov
Dištriktuálny konvent
ELF
Diskusia o odluke cirkvi od
štátu
Seniorátne stretnutie žien
Zasadnutie rady školy ESŠ
Synoda ECAV
Tryzna

Bardejov

Kaňuchovci

Účasť a služba

Púchov
Žilina
Třinec

Marián Kaňuch
Marián Kaňuch
Marián Kaňuch

Prednáška

Prešov

Marián Kaňuch

Účasť

Prešov

Marián Kaňuch

Martin
Liptovský
Mikuláš
Súľov

Kaňuchovci

Kázeň a liturgia

Marián Kaňuch

Účasť

Žilina

Marián Kaňuch

Účasť

Martin
Svätý Jur
Třinec

Marián Kaňuch
Marián Kaňuch
Marián Kaňuch

Pozdrav
Zamyslenie a účasť
Prednáška

Martin

Marián Kaňuch

Prednáška

Tále
Modra
Čelovce
Wisla
Londýn
Nemcovce
Nemcovce

Kaňuchovci
Marián Kaňuch
Kaňuchovci
Marián Kaňuch
Marián Kaňuch
Kaňuchovci
Marián Kaňuch

Účasť
Prednáška
Prednáška a seminár
Účasť
Účasť

Necpaly

Kaňuchovci

Pozdrav

Prešov
Wisla

Marián Kaňuch
Marián Kaňuch

Účasť
Účasť

Stanička Žilina

Marián Kaňuch

Diskusia

Nová Dubnica
Martin
Nové Zámky
Žilina

Kaňuchovci
Marián Kaňuch
Marián Kaňuch
Olinka Kaňuchová

Pozdrav

Účasť

Kaňuchovci

Účasť
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Ružomberok
Ružomberok
Košťany nad
Turcom
Súľov
Necpaly
Liptov
Ružomberok
Bardejov
Stará Ľubovňa
Martin

Marián Kaňuch
Kaňuchovci

Prešov

Marián Kaňuch

Prešov
Trnava
Ružomberok

Kaňuchovci
Kaňuchovci
Marián Kaňuch

Púchov

Kaňuchovci

28.9-2.10.2015
8-15.10.2015
16.10.2015

PRO CHRIST porada
Príprava Misijné Dni
Seniorátny futbalový
turnaj
Pohreb A. Žlnka
SEM-fest
UPC Mosty tábor
Dištriktuálny deň
Sobáš
Misijné Dni VD ECAV
Seniorátna diakonia
Dištriktuálne
presbyterstvo VD ECAV
Vyhodnotenie Misijné dni
Teologická konferencia
PRO CHRIST porada
Pamiatka posvätenia
kostola
Konferencia
Cesta do Indie
Galavečer RTVS

Madrid
India
Bytča

Marián Kaňuch
Marián Kaňuch
Kaňuchovci

48.

18.10.2015

Služby Božie v Súľove

Súľov

Kaňuchovci

49.
50.

22.10.2015
25.10.2015

Konferencia o Ľ.Štúrovi
Prezentácia o Indii

Bytča
Prievidza

Kaňuchovci
Kaňuchovci

51.

26.10.2015

Slávnosť Ľ. Štúra

Žilina Bôrik

Kaňuchovci

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

6.11.2015
6.11.2015
8.11.2015
10.11.2015
14.11.2015
15.11.2015
18.11.2015
20.11.2015

60.

27-28.11.2015

61.

29.11.2015

62.

2.12.2015

63.

5.12.2015

64.

5.12.2015

65.
66.
67.

17.12.2015
22.12.2015
23.12.2015

68.

27.12.2015

Čadca
Prednáška Ľ. Štúr
Třinec
Prednáška pre mládež
Vranov
Inštalácia
Martin
Návšteva u M. Kovačku
V. Slávkov
SEM konferencia
Turany
Prezentácia INDIA
Žilina
GOD zone koncert
Štrbské Pleso
DPK VD ECAV
Vzdelávanie ohľadom
Písek
zakladania nových zborov
Nemcovce
Inštalácia
Hontianské
Pohreb brata farára Jána
Moravce
Beňucha
Rajecké Teplice
Ekumenické stretnutie
Večera s klubom
Rajecké Teplice
Abstinentov
Ružomberok
PRO CHRIST porada
Martin
Služby Božie ESŠ
Bardejov
Pohreb
Prednáška Ako osloviť
Český Tešín
ľahostajných pre Krista
SOLI DEO GLORIA

30.
31.

29.6.2015
29.6.2015

32.

4.7.2015

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

7.7.2015
10.7.2015
17.7.2015
26.7.2015
8.8.2015
27-29.82015
5.9.2015

40.

11.9.2015

41.
42.
43.

14.9.2015
17-18.9.2015
23.9.2015

44.

27.9.2015

45.
46.
47.

Marián Kaňuch
Kaňuchovci
Marián Kaňuch
Marián Kaňuch
Marián Kaňuch
Kaňuchovci
Kaňuchovci
Oľga Kaňuchová

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

Prednáška
Prednáška
Účasť
Príhovor
Moderovanie
Biblický úvod

Kázeň a liturgia

60 rokov pripojenia
Rajca ku Žiline
Účasť
Príhovor a vystúpenie
detí z EMŠ
Prednáška
Prednáška
Životné jubileum

Účasť
Účasť

Marián Kaňuch
Marián Kaňuch

Peter Sekely

Kaňuchovci

Kázeň

Oľga Kaňuchová
Oľga Kaňuchová

Príhovor

Marián Kaňuch
Kaňuchovci
Kaňuchovci

Kázeň a liturgia
Jaroslava Goč-Benková

Kaňuchovci

Prednáška

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
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radu tvorí stály tím – Ján Šimko, Zuzana Šimková, Ľudmila Fraňová (korektúry), Patrik Kollár (grafika
obálky). Od leta 2015 sa ďalším členom rady stal Lukáš Buzek, ktorý má na starosti grafické spracovanie
čísla. Veľkým prínosom pre časopis je Hedviga Tkáčová, ktorá svojimi radami a skúsenosťami z práce PR na
Biblickej škole v Martine prispieva k tomu, aby sa časopis stal ucelenejším, a aby v ňom boli zaznamenané
informácie zo všetkých oblastí života cirkevného zboru. Článkami do časopisu prispeli dobrovoľníci z radu
členov nášho cirkevného zboru (Marián Kaňuch, Olinka Kaňuchová, Ján Šimočko, Majka Štefániková, Maťka
Závodská, Rasťo Varmecký, Táňa Palková, Lydka Plevová, Tomáš Miroslav Niňaj, Katka Lábajová, Gordana
Daxnerová, Janka Kaliariková, Matej Žucha, Milada Golierová, Anna Lazoňová, Anna Grandtnerová, Matej
Trepáč). V roku 2015 vyšli tri čísla, ktorých obálky boli vytlačené farebne. Tým sa čiastočne naplnila vízia –
pravidelnosť v počte vydaných čísel v roku.
Víziou do budúcnosti aj naďalej ostáva:
1. Nájsť nových členov redakčnej rady;
Novým plánom je:
2. Zaviesť pravidelné rubriky v každom čísle.
Na základe skúseností z minulého roku bol náklad vydaní časopisu nasledovný: apríl – 350 ks; september –
350 ks; december – 600 ks.“

6c) Zborový archív, knižnica, predajňa kníh a vydávanie kníh
Zborový archív
V roku 2015 sa nekonali žiadne nové zmeny v oblasti zborového archívu. Stále pokračuje úloha nájsť
vhodnejšie a dôstojnejšie miesto na zborový archív.
Knižnica zboru
Stále pokračuje úloha katalogizácie kníh. Mládežníci si vytvorili v zborovej sieni počas roka 2015 vlastný
knižničný a výpožičný archív. Oceňujeme ich aktivitu. Čítanie kníh je vždy požehnaním a obohatením
pre človeka.
Predaj kníh
Správu napísala sestra Zuzka Šimková:
Predaj kníh je situovaný do priestorov vestibulu nášho kostola. Zámerom tejto služby je sprostredkovať
členom cirkevného zboru, ale aj jeho návštevníkom, predaj kresťanskej literatúry, a zároveň pomôcť
zorientovať sa vo veľkom množstve rôznych, nie vždy kvalitných kníh. 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.
Počas roka je zároveň členom cirkevného zboru sprostredkovaný predaj kníh a CD z iných cirkevných zborov,
prípadne od jednotlivcov. Platba je riešená cez komis (predajcovi je vyplatený len finančný obnos za predané
kusy) alebo sú knihy alebo CD zakúpené farským úradom a následne, za rovnakú cenu, predané záujemcom.
Predaj kníh bol v roku 2015 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. O tieto knihy bol z radov členov cirkevného zboru
najväčší záujem v porovnaní s ostatnými mesiacmi roka.
V uplynulom roku predaj literatúry vykonávali: Jelka Zvaríková - predaj kníh na fare, Zdenka Bakalárová a
Zuzana Šimková – predaj v kostole. Zároveň od februára 2014 z iniciatívy Vierky Czelisovej predaj vybraných
titulov pokračuje aj v Rajci.
Nákup kníh je hradený cirkevným zborom. Po predaji sú peniaze riadne vrátené formou pokladničného bloku
ako príjem cirkevného zboru.
Plánom do budúcnosti je:
1. nájsť dobrovoľníka, ktorý by sa predaju kníh venoval pravidelne
2. predaj kníh umožniť v konkrétnych dátumoch roka (zaviesť „otváracie hodiny“, napr. každú prvú nedeľu
v mesiaci apod.)
3. odvod financií za predanú literatúru zaviesť pravidelne 3x do roka
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Vydávanie kníh v cirkevnom zbore
V roku 2015 pokračovali v pomalšom tempe práce na knihe o histórii evanjelikov v Žiline. 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 31.12.2015 cirkevný zbor eviduje 2396 členov.
 Do zboru sa v roku 2015 prihlásilo 25 ľudí (v roku 2014 – 18 ľudí ).
 Zo zboru sa odhlásili 2 ľudia (v roku 2014 – 7 ľudí).
 Do evanjelickej cirkvi vstúpili 2 ľudia.
 Z cirkevného zboru v roku 2015 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)
9. 2015 – ↓ 2396 členov zapísaných v kartotéke (pokles o 8 oproti roku 2014)
Pripomíname, aby tí, ktorí sa prisťahovali na územie nášho cirkevného zboru, majú tu trvalý pobyt a
zároveň sa neprihlásili do CZ, aby tak urobili. Tiež prosíme, aby každý kto sa presťahoval či presťahuje
mimo územia nášho CZ a má na novom mieste trvalý pobyt, aby sa odhlásil z nášho CZ a prihlásil do
nového CZ.

6e) Zborová diakonia
Diakonickú prácu konáme cez:
 n.o. Bethezda pod vedením riaditeľa Janka Szováka,
 službu mnohých dobrovoľníkov pod vedením sestry presbyterky Idy Thielovej.
Správu o činnosti n.o. BETHEZDA napísal brat riaditeľ Ján Szovák:
V roku 2015 sme vykonávali služby na základe nášho štatútu za účelom pomoci núdznym. Preukazovali
sme hlavne opatrovateľské služby týmto ľuďom.
Prehľad klientov
Organizácia BETHEZDA, n.o. poskytovala služby k dátumu 31.12.2015 jednému evidovanému klientovi:
Gantnerová Želmíra, Na Šefranici 22, Žilina
Prehľad opatrovateliek a dobrovoľnícka služba
V uplynulom roku sme zamestnávali na čiastočný úväzok 2 opatrovateľky:
Nataša Narkiewiczová, Na Šefranici 23, 010 01 Žilina
Helena Kožanová, Nám. Ľ. Fullu 1666/9, 010 01 Žilina
Podľa záverečného výkazu v roku 2015 na mzdy a daň. odvody sme vynaložili 1691,67 EUR a na
ostatné výdavky 187,43 EUR. Výdavky celkom na našu činnosť činili 1 879,10 EUR.
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V dobrovoľníckej službe sme evidovali 10 aktívnych členov, ktorí pomáhali napĺňať obsahový zámer
našej diakonickej služby bez nároku na mzdu.
Ďakujeme za sponzorský dar vo výške 10 EUR. Celkové ročné výdavky Bethezdy n.o. na činnosť činili
1661,21 EUR, z toho ostatné výdavky 187,43 EUR, mzdy a odvody pre ošetrovateľky 1691,67 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
Duchovní pastieri
V cirkevnom zbore k 31.12.2015 pôsobia
 dvaja zboroví farári: Marián a Oľga Kaňuchovci,
 od 1.8.2015 bol do cirkevného zboru na mieste zborového kaplána vymenovaný biskupom VD
bývalý senior TUS Jozef Havrila,
 všetky tri systematizované miesta v cirkevnom zbore sú teraz obsadené duchovnými pastiermi,
 v cirkevnom zbore pôsobí aj námestný farár na mieste seniorátneho kaplána Marek Hrivňák. Býva
v Žiline na fare. Z toho dôvodu je aktívne zapojený do života seniorátu a cirkevného zboru. Sme
veľmi vďační za jeho požehnanú službu.
Správa námestného farára na mieste seniorátneho kaplána TUS Mareka Hrivňáka o činnosti v CZ
Žilina
Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosť. Žalm 107, 1
Žalm 107 je tretí z troch po sebe nasledujúcich žalmov, ktoré opisujú históriu Božieho ľudu. Opisuje ju s
vďačnosťou, že Boží ľud je vykúpený na to, aby oslavoval Pána Boha. Pán Boh nás vykupoval
(zachraňoval) z mnohých našich strachov a obáv a dával čas na jeho oslavu po celý rok. Pri obzretí sa za
tým, čo sa udialo, mám na perách slová tohto žalmu: Ďakujem Hospodinovi, lebo je dobrý a naveky trvá
Jeho milosť. V tej milosti sme prežili uplynulý a verím, že potom aj ďalší rok, z nám tu na zemi vymeranej
časnosti, chceme prežiť v nádeji na večnosť. Zrakom upretým na nášho Záchrancu, rukami ochotnými
konať skutky, ku ktorým nás vykúpil a ku ktorým nás pripravil. Určitým spôsobom to vyjadril svojho času
T.G. Masaryk: “Náboženstvo je život pod zorným uhlom večnosti.”
Prejav radosti je vďaka. Ďakujem a teším sa v Pánu Bohu z vykúpenia v Pánovi Ježišovi Kristovi.
Obohatení požehnaním máme mnoho síl a dôvodov na opätovanie lásky Bohu. Ďakujem Pánu Bohu, že sa
nás takto dotýkal, požehnával, napĺňal radosťou, duchovne i telesne sýtil svojim slovom. A my sme mohli
vďačne slúžiť talentami. Jeho láska je tak obojstranná.
V uplynulom kalendárnom roku som mal z milosti Božej možnosť a príležitosť poslúžiť v rôznej miere vo
viacerých službách v CZ: kázaním Božieho slova a prisluhovaním sviatostí na bohoslužobných miestach
cirkevného zboru, vyučovaním náboženstva v ZŠ Rudina a ZŠ Vincenta Javorku v Žiline, z príležitostnej
služby Božím slovom na doraste, stredoškolskej aj vysokoškolskej mládeži. Podľa potreby som pomáhal s
vyučovaním konfirmandov. Požehnanie sme prežívali na víkendovkách, turistikách a výletoch. Krsty,
sobáše i pohreby sú vzácnymi pastorálnymi príležitosťami. Medzi ne patria aj pastorálne návštevy (49)
doma i v nemocnici s možnosťou prislúžiť Večeru Pánovu a tiež aj pastorálne rozhovory (7) na rôznych
miestach, keď sa človek potrebuje poradiť osamote s farárom, mimo svojho domáceho prostredia. Tohto
roku som sa aj naďalej vzdelával v praktických činnostiach a upevňoval si, čo to obnáša príležitostne
zastúpiť v kancelárii v CZ a vyskúšať si zborovú kancelársku agendu. Veľkým povzbudením pre mňa je
vnímať stretnutia tímov pred dorast a mládež, podobne ako aj tímy pre príležitostné stretnutia v CZ ako
zborový deň a iné. Služba v tímoch je omnoho efektívnejšia oproti tomu ako by ju robil rovnaký počet
jednotlivcov. Teším sa z toho, že to môžem vidieť v živote CZ. Božie požehnanie som si všímal na
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skupinkách pracujúcich, na Biblických hodinách, kde sa študujú Skutky apoštolov, a tiež aj na raňajkách
pre mužov. Spoločné štúdium, rozhovory o prežívaných osobných situáciách a spoločné modlitby
občerstvujú duše, vzťahy a posilňujú dôveru v Pána Boha. Požehnaním pre mňa boli aj nácviky a
vystúpenia spevokolu. Základným a dôležitým boli modlitebné stretnutia, na ktorých prejednávame
(prosíme, ďakujeme i oslavujeme a chválime) s Pánom Bohom, ako to s nami myslí, plánuje a k čomu nás
vystrojuje a posiela. Ďakujeme Mu, lebo je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosť.
Dôležitým pre život CZ, a tak aj moju službu, bola pozitívna zmena, keď do služby v našom CZ Pán Boh
postavil brata farára Jozefa Havrilu. Jeho služba spolu s jeho rodinou prináša mnohé požehnanie najmä
v Rajci. Tak som sa od jesene mohol viac sústreďovať na misiu na Kysuciach. V Čadci sem sa stretli prvý
krát okrem SB pred Vianocami na adventnom modlitebnom večeri. Tomu a v súvislosti s ním, povzbudení,
sa bratia a sestry rozhodli pre štúdium na Biblických hodinách v novom roku 2016. Dobrý je Pán Boh a
Jeho milosť bude pri nás i v novom roku.
Ďakujem Pánu Bohu za predsedníctvo CZ: brata farára - seniora TUS, sestru farárku, brata dozorcu,
brata nám. farára a veľký počet spolupracovníkov, ktorých som videl v aktívnej viere i službe lásky na
Božom poli. On je dobrý a naveky trvá Jeho milosť.
Zamestnanci, spolupracovníci cirkevného zboru
K 31.12.2015 má cirkevný zbor 7 zamestnancov:
1. Administratívna pracovníčka farského úradu Jelka Zvaríková
2. Pracovník pre dorast a mládež Marián Lajda
3. V Evanjelickej materskej škole sú zamestnané: Katka Kutlíková, Majka Vitkovská, Zuzka
Maceková, Miška Blahová, Alenka Sonderlichová
4. Dobrovoľným spolupracovníkom farského úradu je Ján Hlas, ktorý pomáha s digitalizáciou matrík,
aktualizáciou údajov webovej stránky cirkevného zboru a pomocnými kancelárskymi prácami.
Štúdium na cirkevných školách
Počas roku 2015 sme mali na evanjelických školách na Slovensku či v zahraničí viacerých mladých
členov cirkevného zboru.
 Michaela Honsová – v školskom roku 2015/2016 študuje 4. rok na EBK UK, odbor evanjelická
teológia,
 Matej Trepáč - v školskom roku 2015/2016 študuje 2. rok na EBK UK, odbor evanjelická teológia,
 Adam Rajčan - sa v roku 2015 vrátil z ročného štúdia 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 v Rajci konali pravidelne v nedeľu o 9:30 hod. v modlitebni a na všetky sviatky
a slávnosti. V Advente a Pôste sa vykonali adventné a pôstne služby Božie.
Správu o živote filiálky Rajec napísala sestra kurátorka a presbyterka Miladka Golierová:
Filiálka v Rajci mala v roku 2015 veľa dôvodov ďakovať Pánu Bohu za Jeho lásku a starostlivosť, za
pomoc i za ľudí, ktorých spoločenstvu poslal, aj za ľudí, ktorých si povolával k novej službe.
Bohoslužobný život:
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Nedeľné SB – 50x - priemer 29 ľudí,
Sviatočné SB doobeda - 7x - priemer 32, večer 5x - priemer 26 /Štedrý večer 63/
Stredtýždňové večerné SB – 2x - priemer 9 ľudí
SPOLU: 64 x – 1x SB neboli – účasť na SB v Súľove
Na týchto SB poslúžili farári M.Kaňuch, O.Kaňuchová, M.Hrivňák, J.Havrila, B.Húska, A.Cabadová,
študentka teológie M.Honsová, raz boli čítané SB s kurátorkou fílie M.Golierovou. 7x slúžili SB dvaja
príp. viac farárov, čo je pre malé rajecké stádočko nevídaná starostlivosť.
Od 1.augusta nastúpil do CZ na kaplánske miesto brat J.Havrila, ktorý sa prisťahoval do Rajca a hneď
sa spolu s rodinou intenzívne zapojil do zborového života, čím Pán Boh odpovedal na viacmesačné
modlitby, ktoré sa vo fílii diali pred Službami Božími, na biblických hodinách i v domácnostiach.
Kantorovala M.Golierová, raz M.Štrbka, v decembri sa 2x pridala aj Z.Lisá, čo je ďalší dar z neba pre
FZ. Večera Pánova bola prislúžená 4x, celkom pristúpilo 93 ľudí. Jedna VP bola prislúžená
v domácnosti.
Filiálka sa dočkala po veľmi dlhom čase slávnosti konfirmácie – krstnú zmluvu potvrdili traja dospelí,
pripravoval ich individuálne M. Hrivňák.
Vystúpenia detí a dospelých počas SB – R.Czelis, rodina Havrilova a Lisa, 9 detí a mládeže na Štedrý
večer, spevokol Súľov.
Ostatné činnosti:
- vyučovanie náboženstva v škole – 5 detí – M. Hrivňák a J. Havrila
- konfirmačná príprava Žilina – 2 chlapci
- detská besiedka – v nedeľu 1-6 D. Žucha + Nika pre 1 až 8 detí, 11-12 P.Večeríková - 8
- biblická hodina 4x - priemer 7 ľudí - M.Cisarik, J. Havrila
- veľké upratovanie 3x – priemerne 9 ľudí, týždenné upratovanie 12 rodín, kúrenie a údržba rodina
Mikolková, 2x upratovanie obradného domu – 3 rodiny
- predaj kresťanskej literatúry, kalendárov, CD po skončení SB – V. Czelisová
- návštevy u chorých /u sestry Kmeťovej, s.Ondrášikovej, b. E. Mikolku - zapožičanie inv. vozíka/ - 5x
- vedenie kroniky + dopĺňanie – Š. Žilinčíková
akcie vo fílii:
- zhodnotenie roku 2014 vo fílii za účasti predsedníctva CZ - 27 ľudí
- fašiangová kapustnica - 23 ľudí
- spomienkové SB +občerstvenie k výročiu pričlenenia k CZ Žilina - 80 ľudí
akcie mimo FZ:
- inštalácia seniora TUS a seniorálneho dozorcu TUS - 12 ľudí
- zborový deň na Slnečných skalách - 22 ľudí
- spomienkové SB k výročiu odčlenenia FZ Rajec v CZ Súľov - 14 ľudí
- pohreb brata farára J.Beňucha v Hontianských Moravciach - 4 ľudia
- adventné večerné SB v CZ Považská Bystrica - 4 ľudia
- kurátorka fílie sa zúčastnila stretnutia diakonie TUS, zborového a seniorálneho konventu, stretnutia
neordinovaných pracovníkov TUS, pravidelných zasadnutí zborového presbyterstva, noci modlitieb,
modlitebnej reťaze.
Kurátorka tiež navštívila primátora mesta Rajec pri príprave spomienkových SB – mesto zdarma poskytlo
priestory v Klube dôchodcov Rajec, podala písomný podnet na výrub a prierez drevín na evanjelickom
cintoríne. Tiež spolupracovala s MsÚ, oddelenie výstavby pri zabezpečení informačnej tabule na
cintoríne, priebežne s úradom riešila čistenie cintorína, odvoz odpadkov a pod.
Výbor zasadal podľa potreby vždy po skončení Služieb Božích, niektoré akútne otázky sa riešili aj
telefonicky, podnety od členov cirkvi sa riešili priebežne. Nedostali sme sa k realizácii riešenia strechy
obradného domu – výmena krytiny, vlhnutiu stien zborového bytu - navrhujeme odstránenie vlhkej
omietky a vysušenie stien – 1.fáza. Tieto úlohy zostávajú aj na rok 2016.
Ďalšie úlohy na rok 2016 – výmena svietidiel v byte a na chodbe, vyriešenie uloženia rúch na oltár –
komoda, presun skrine, pretriedenie nepoužívaného a zastaralého, príp. nefunkčného inventára –
darovanie, zber surovín, triedený odpad, vymaľovanie vnútorných stien obradného domu, natretie
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železných vrát, lavíc. Iniciovanie a koordinácia stretnutia CZ Žilina + FZ Rajec s CZ Súľov + FZ
Vrchteplá v Strážovských vrchoch. Leto v záhrade FZ – posedenie s opekačkou a gitarou.
Pravidelná detská besiedka - zatiaľ P.Večeríková
Všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k fungovaniu FZ patrí veľké ĎAKUJEME, a ešte osobitne za vedenie
účtovníctva J.Večeríkovej, za kompletizáciu kroniky fílie Š.Žilinčíkovej.
Rok
2015
2014

Priemerná účasť na SB
29
31

6i) Diaspóry Čadca a Bytčica
V kňazskej správe každý rok prinášame aj pohľad do života našich diaspór:
Čadca
Za Čadcu nám správu napísala sestra presbyterka Miroslava Mináriková: „Spoločenstvo cirkevníkov v
Čadci sa rozrástlo o 3 osoby, myslím tým, že sa zúčastňujú služieb Božích. Stretávali sme sa dvakrát v
mesiaci, priemerná účasť je 25. Navštevujeme sa v domácom prostredí, hlavne v čase choroby. Služby
Božie s Večerou Pánovou sa konajú v pôstnom a adventnom čase. Slávnostnejší ráz dodáva aj návšteva
spevokolu zo Žiliny, ktorej sa tešíme a ďakujeme. V roku 2015 sme začali so stretnutiami na duchovné
zamyslenie dvakrát v mesiaci. Začali sme s účasťou 8 prítomných. Dobrou spoluprácou s duchovným v
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katolíckej cirkvi nám povolili prostredníctvom diecézy v Žiline vykonávať tieto duchovné stretnutia v
kaplnke pri nemocnici. Verím, že veriaci z našej diaspory sa zúčastňujú aj Služieb Božích v Žiline podľa
vlastných potrieb. Bolo by na zváženie, či by sme Večeru Pánovu nezaradili aj do služieb Božích v júni a
na začiatok v septembri. To je návrh.“
Rok
2015
2014

Priemerná účasť na SB
24
25

Bytčica
Za Bytčicu správu napísala sestra Vlasta Jakubišinová: Služby Božie v prímestskej časti Bytčica sa konajú
v modlitebni postavenej na pozemku vedľa evanjelického cintorína. Je to na začiatku mestskej časti Žilina
– Bytčica. Na službách Božích sa v tomto priestore, tretiu nedeľu v mesiaci, mimo letných prázdninových
mesiacov, schádza priemerne 14 ľudí. Priestor nám slúži aj pre stretnutie na modlitbách, pri úmrtí našich
bratov a sestier. Počas pohrebnej rozlúčky v našej prímestskej časti slúžime spevom.
Upravený priestor svedčí o našom vzťahu k tomuto miestu, a preto nielen modlitebňu, ale aj okolie
pravidelne upratujeme. Slovom Božím a sviatosťou Večere Pánovej v čase Adventu a v pôstnom období
nám slúžili zboroví farári, manželia Kaňuchovci, farár vo funkcii seniorátneho kaplána TUS Marek
Hrivňák a Michaela Honsová, študentka Bohosloveckej fakulty.
Kantorskú službu vykonávali Ján Beňuch a Matej Štrbka.
Za službu, ktorú konáte pre naše spoločenstvo vám všetkým zo srdca ďakujeme.
Členovia zboru žijúci v Bytčici patria k skoršie narodeným a pre niekoľkých, kvôli zdravotným
problémom, sú služby Božie v mieste bydliska jediným kontaktom so zborom.
Ďakujeme Pánu Bohu, že sme sa mohli slobodne, aj keď v malom počte stretávať pri Slove Božom aj
v roku 2015.
Rok
2015
2014

Priemerná účasť na SB
14
14

6j) Ekumenické vzťahy
Ekumenický život v meste Žilina je požehnaný a potrebný. Sme veľmi radi, že aj v roku 2015 tento
ekumenický život napredoval. Spolupráca je budovaná na základe priateľských vzťahov medzi
jednotlivými zástupcami cirkví, náboženských spoločností a tiež zástupcu mesta a židovskej náboženskej
obce.
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.
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V rámci EKUZY (ekumenického združenia cirkví v Žiline) sa v roku 2015 konali nasledovné podujatia:
 Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov – 18.–25.1.2015
 Svetový deň modlitieb – 8.3.2015
 Ekumenické modlitby za mesto Žilina (počas Staromestských slávností) – 30.5.2015
 Smútočná tryzna (Židovský cintorín) – 28.6.2015
 Týždeň kresťanskej kultúry spojený s verejným čítaním Biblie (14.10.) – 27.9.–2.10.2015

7. Hospodársky život zboru
Správa o hospodárení v roku 2015 v evanjelickom a.v. cirkevnom zbore v Žiline a návrh rozpočtu
na rok 2016
Vyhodnotenie hospodárenia CZ za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016 prerokoval na základe
podkladov predložených sestrou účtovníčkou Vierkou Herkovou a zborovým dozorcom Jánom
Beňuchom hospodársky výbor na svojom zasadnutí dňa 3.2.2016. Na zasadnutí boli prítomní: sestra
farárka Kaňuchová, brat dozorca Beňuch, bratia kurátori Czelis a Slížik, bratia Križan, Grandtner, Macek
a sestra Brtáňová.
Príjmy a výdavky roku 2015 v základnom členení:
A)
PRÍJMY :
121 641,- €.
Z toho:
Cirkevný príspevok
14 578,- €
Ofery
17 396,- €
Milodary
63 406,- €
Podpora projektu EMŠ
16 000,- €
(ECAV zo SRN -10 tis., VD, NJAK)
Pôžičky
5 500,- €
Príjmy EMŠ
3 815,- €
(príspevok na prevádzku,...)
Ostatné príjmy
946,- €
Oproti roku 2014 sa zvýšil príjem z milodarov o 15,5%. Bez započítania mimoriadnych darov pre EMŠ
sa objem prijatých milodarov zvýšil o 3%.
Výber cirkevného príspevku sa z dôvodu zmeny príspevku v priebehu roku 2015 zo 7 na 10 € zvýšil
o 34%. Ofery oproti predchádzajúcemu roku poklesli o takmer 6%.
Pri cirkevnom príspevku konštatujeme, že v roku 2015 si ho zaplatilo 1200 členov CZ, čo je nárast o 37
členov (cca 3%) oproti predchádzajúcemu roku. Počet platiacich predstavuje necelých 49% z počtu
evidovaných členov zboru, podľa ktorého odvádzame príspevky vyšším COJ. Z celkového počtu
evanjelikov žijúcich na území CZ počtu sčítania obyvateľstva je to len 33 %.
Okrem uvedených finančných darov a brigádnicky odpracovaných hodín sme pri zriaďovaní EMŠ prijali
od 8 Pánu Bohu známych členov CZ vecné dary vo forme projektov, stavebných a pomocných prác,
dodávok nábytku a zariadenia - v celkovej hodnote prevyšujúcej 20 000,- €.
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Za všetky dary srdečne ďakujeme.
B)

VÝDAVKY : 152 435 ,- €.
Z toho:
Osobné náklady (mzdy, odvody, SF)
Spotreba energií (plyn, el.en., vodné stočné)
Opravy a investície
Investícia do prestavby a zariadenia EMŠ
Cestovné
Ostatné služby, réžia (tel., poisť., čas., knihy, odpad, dane...)
Príspevky na vyššie COJ (VD, TUS)
Príspevky iným COJ
Výdavky na vnútromisijné podujatia CZ
Splátka pôžičky

25 259,- €
9 931,- €
2 551,- €
67 400,- €
2 376,- €
21 676,- €
2 501,- €
321,- €
9 270,- €
11 150,- €

Náklady CZ v roku 2015 (bez splátky pôžičky) v grafickom členení:

Výdavky vynaložené v roku 2015 boli v súlade s rozpočtom.
Najvýznamnejším investičným počinom roku 2015 bola prestavba a zariadenie priestorov EMŠ. Okrem
týchto nákladov sa prevádzka škôlky podieľala cca 50 % aj na osobných a režijných nákladoch. Náklady
na zriadenie a prevádzku EMŠ v roku 2015 predstavujú výšku 90 272,- €.
Významnejšie opravy sme v roku 2015 nerealizovali. Najväčšou bola oprava bleskom poškodeného
elektrického ovládania zvonov. Aj v minulom roku bolo ochotnými členmi CZ pod vedením brata
kurátora vykonaných viac menších opráv a úprav na majetku CZ. 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 4 300 €, ostatné dary a príspevky viac ako 3 000 €. Organizácia zborového
dňa nás stála necelých 800 €.
Ostatné výdavky boli 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 ...).
Výsledok hospodárenia v roku 2015 je záporný a predstavuje čiastku -30 794,- €. .
Rozpočet na rok 2016 predpokladá príjmy vo výške 140 000, -, výdavky vo výške 137 500,- €. Rozdiel
príjmov a výdavkov + 2 500,- €.
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Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2015 predstavoval čiastku 19 096,21 € (k 31.12.2014
49 245,99 €) a bol uložený na bankových účtoch (18 403,68 €) a v pokladničných hotovostiach (692,53
€).
V roku 2015 sme splatili 1 650,- € z pôžičky n.o. Bethezda, teda k 31.12.2015 predstavuje dlžná suma
voči n.o. sumu 11 266,- €.
Nakoniec hospodársky výbor konštatuje, že hospodárenie v roku 2015 bolo v zmysle konventom
schváleného rozpočtu a jednomyseľne sa uzniesol, že doporučuje zborovému presbyterstvu, ale aj
zborovému konventu správu o hospodárení za rok 2015 prijať a predložený rozpočet na rok 2016
schváliť.
Rozpočet 2016

Rok 2015
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
0
15 000
64 500
17 000
500
5 000
15 975
117 975

Skutočnosť

Rajec
skut.

Príjem

0
14 578
63 406
17 396
416
5 000
20 845
121 641

0
719
1 784
2 240
0
0
119
4 862

Skutočnosť

0
15 000
35 000
17 000
60 600
0
12 400
140 000

10 500
2 770
26 260

10 400
2 376
25 259

Rajec
skut.
263
284
0

68 052

59 151

160

20 665

16 947

9 932

1 376

20 200

2 420

2 501

135

2 500

1 200

321

0

500

33 276

31 545

1 026

11 235

5 000

11 150

0

0

156 975

152 435

3 244

137 500

predpoklad
-39 000

skutočnosť
-30 794

Rozpočet

Rajec
+1 618

Výdaj
13 110
2 600
66 690

+2 500

7b) Investície a opravy 2016
Návrh opráv a investícií v Žiline, Bytčici a Rajci v roku 2016
1. Generálna oprava havarijného stavu strechy na fare – predpoklad. rozpočet cca 35 tis. €!
2. Zhotovenie plošiny pre ZŤP
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Nové dvere do farského bytu
Oprava dlažby v altánku v Žiline
Reštaurovanie lavíc a vešiakov v zborovej sieni, obnovenie náteru dverí v zborovej sieni
Nový rečnícky pult v kostole a nové informačné tabule vo vestibule
Maľovanie priestoru vo vstupe z boku do zborovej miestnosti
V Rajci postupné riešenie vlhkých stien v zborovom dome a opravy v dome smútku.

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 2015 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 2015 a ukončená bola
27.1.2016. Predmetom kontroly boli:
- peňažný denník za rok 2015 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 31.12.2015 nebola fyzicky skontrolovaná.
Inventarizácia majetku bola čiastočne vykonaná v priebehu roka 2009.
Odporúčame:
- zabezpečiť vykonanie kompletnej inventarizácie majetku v roku 2016, čo vyplýva aj z Cirkevného
zákona o hospodárení cirkevných organizačných jednotiek,
- zabezpečiť vyúčtovanie táborov, víkendoviek a všetkých akcií organizovaných v cirkevnom zbore do 1
mesiaca od ich konania.

8. Bilancia plánov z roku 2015 a plány na rok 2016
ROK 2015
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.
Za rok 2015 by som upriamil pozornosť na viaceré vzácne okamihy v živote cirkevného zboru:
1. Zriadenie a otvorenie EMŠ
2. Spustenie novej webovej stránky cirkevného zboru
3. 60. výročie pripojenia filiáky Rajec ku CZ Žilina spojené so spoločnými službami Božími v Rajci
a Súľove
4. Služby Božie počas konferencie KPM s účasťou stoviek mladých ľudí
5. Zriadenie dvoch nových výborov pri presbyterstve: mediálny a školský výbor (28.1.2015)
6. Dokončenie modlitieb za svet – po 5. rokoch modlitieb od 1. Adventnej nedele 2010
7. Spoločné podujatia pre všetky generácie cirkevného zboru ako zborová kapustnica, zborový deň,
zborový Silvester a tábory
8. Vymenovanie bývalého seniora TUS Jozefa Havrilu na miesto zborového kaplána v Žiline
9. Inštalácia predsedníctva CZ za predsedníctvo TUS
10. Seniorátny deň neordinovaných spolupracovníkov na pôde cirkevného zboru
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11. Pripomienka 600. výročia upálenia Majstra Jána Husa – hrad Lietava
12. 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra – vystúpenie detí z EMŠ a príhovor zborového farára pri
pamätníku Ľ. Štúra na Bôriku
13. Požehnaná práca s mládežou, dorastom a konfirmandmi
14. Misijné výjazdy v TUS: Slovenské Právno a Súľov
15. Zapájanie mládeže do služieb Božích
16. Viacero zaujímavých hostí na pôde CZ (generálny biskup ECAV, krajania zo Starej Pazovy, návšteva
a prezentácia z misijnej cesty Bieloruska)
17. Modlitebné stretnutia – Noc modlitieb, Pôst a Advent – reťaze modlitieb a pôstu
18. Som vďačný za pokojnú, požehnanú a tvorivú atmosférú v živote cirkevného zboru.
Podujatia, slávnostné príležitosti konané v zbore, na území cirkevného zboru a súvisiace s cirkevným
zborom v roku 2015

P.č.

Dátum

1.

6.1.2015
11.1.2015

2.
3.

18.-25.1.2015

4.
5.
6.
7.

7.2.2015
9.-15.2.2015
22.2.2015
22.2.2015
6.-7.3.2015

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

8.3.2015
19.3.2015
22.3.2015
25.3.2015
27.3.2015
12.4.2015
18.4.2015

16.

23.4.2015

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

25.4.2015
30.4.2015
1.-3.5.2015
3.5.2015
6. a 13.5.2015
16.5.2015
22.-23.5.2015
24.5.2015
30.5.2015
7.6.2015
14.6.2015
20.6.2015
4.7.2015
5.-11.7.2015
6.7.2015

31.

Názov podujatia
Kapustnica
Inštalácia seniora TUS a úvod do
služby dozorcu TUS
Týždeň modlitieb za jednotu
kresťanov
Konferencia pre mužov
Národný týždeň manželstva
Prezentácia kníh M. Klátika
Pôstna modl. reťaz - začiatok
Vyučovanie + seminár pre dorast
a mládež – Timothy
Svetový deň modlitieb (SDM)
Zbor. kolo biblickej olympiády
Spoločné SB s účastníkmi KPM
Koncert pri pr. výr. nar. J.S.Bacha
Senior. kolo biblickej olympiády
Misijný výjazd
„Medzi nami dievčatami“
Prednáška pre seniorov – Duševné
zdravie (MUDr. S. Kollár)
Prednáška – NASA
Celoslovenské kolo bibl. olympiády
Konfirmačná víkendovka
Vystúpenie spevokolu Máj
Prezentácia z cesty po Iráne
Cyklistický výlet
Noc modlitieb
Prehliadka spevokolov TUS
Ekumenické modlitby za mesto
Seniorátne stretnutie žien
Zborový deň
Seniorátne stretnutie detí
1. roč. seniorát. futbal. turnaja
Detský letný tábor
Spomienka na 600. výr. upálenia
Majstra Jána Husa

Miesto

Poznámka

Zborová sieň
Kostol

Třinec
Zborová sieň
Zborová sieň
Kostol
Zborová sieň
Kostol
Kostol
BŠ Martin
Slovenské Pravno
Zborová sieň
Zborová sieň
Zborová sieň
Banská Bystrica
Varín
Kostol
Zborová sieň
Zborová sieň
Necpaly
Mariánske nám.
Nová Dubnica
Slnečné skaly
Jasenovo
Košťany n.Turcom
Lazy pod Makytou
Hrad Lietava
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

15.-21.7.2015
19.7.2015
26.7.2015
13.-16.8.2015
18.-23.8.2015
27.-30.8.2015
1.9.2015
12.9.2015
15.9.2015
18.-20.9.2015

42.
43.

25.-27.9.2015
2.-3.10.2015

44.

7.10.2015

45.

10.10.2015
14.10.2015

46.

Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 21.2.2016 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom

KECY
História evanjelikov v Bytčici-beseda
Dištriktuálny deň
Krátky rodinný tábor (KRT)
Dorastovo-mládežnícky tábor
Misijné dni VD ECAV
SB pri otvorení EMŠ
Zborové vzdelávanie
Neformálne stretnutie
neordinovaných služobníkov TUS
Návšteva evanjelikov – krajanov zo
Starej Pazovy
Konfirmačná víkendovka
Kurz EVD S1
Prezentácia krátkodobého misijného
výjazdu do Moldavska
Zborová brigáda
Verejné čítanie biblie

Košický Klečenov
Modlitebňa Bytčica
Ružomberok
Čičmany
Biele vody
Ľubovnianske kúpele
Kostol + EMŠ
Zborová sieň
Kostol + zbor. sieň +
GVOZA
Kostol
Rajecké Teplice
Fara
Zborová sieň
Areál kostola
Pred katedrálnym
kostolom
Fara
Kostol + zbor. sieň
Súľov
Park Ľudovíta Štúra

16.-17.10.2015 Kurz EVD S1
17.10.2015
Seniorátne stretnutie mužov
18.10.2015
Misijný výjazd
Spomienkové stretnutie pri príl. 200.
50.
26.10.2015
výr. narodenia Ľudovíta Štúra
51.
30.-31.10.2015 Kurz EVD S1
Fara
52.
4.11.2015
Zborová sieň
Prezentácia z cesty do Indie
53.
14.11.2015
Zborová sieň
Girls only špeciál
30.11.Adventná
reťaz
modlitieb
a
pôstu
54.
19.12.2015
55.
4.12.2015
Zborová sieň
Dorastovo-mládežnícka večernica
56.
13.12.2015
Prezentácia z mis. cesty v Bielorusku Zborová sieň
57.
13.12.2015
Prezentácia z misijnej cesty do Indie Zborová sieň
58.
14.12.2015
Kostol + zbor. sieň
Seniorátna pastorálna konferencia
59.
14.12.2015
Zborová sieň
Večernica pre škôlkárov
60.
16.12.2015
Zborová sieň
Večernica pre starších
61.
17.12.2015
Zborová sieň
Detská večernica
62.
20.12.2015
Kostol
Spevokol z Bystřice nad Olší
63.
27.-31.12.2015 Zimný tábor
Pružina
64.
31.12.2015
Zborová sieň
Zborový Silvester
Pravidelne sa opakujúce podujatia v roku 2015: detské besiedky, dorast, mládež, raňajky pre mužov, večer
pre ženy, biblická hodina, spevokoly...
SOLI DEO GLORIA
47.
48.
49.

Výzvy z roku 2015, ktoré potrebujeme reflektovať:
• Pokles účasti na službách Božích
• Klesajúca účasť detí na pravidelných detských besiedkach
• Práca s rodinami nenapreduje
• Rozšíriť počet ochotných spolupracovníkov
• Osloviť rodiny konfirmandov a zlepšiť dochádzku konfirmandov na služby Božie
• Strata 2% pre Bethezda n.o. (2014-2015)
53
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou

Výročná kňazská správa za rok 2015 ECAV Žilina

Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 21.2.2016 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom

54
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou

Výročná kňazská správa za rok 2015 ECAV Žilina

Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 21.2.2016 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom

55
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou

Výročná kňazská správa za rok 2015 ECAV Žilina

Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 21.2.2016 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom

56
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou

Výročná kňazská správa za rok 2015 ECAV Žilina

Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 21.2.2016 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom

57
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou

Výročná kňazská správa za rok 2015 ECAV Žilina

Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 21.2.2016 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom

ROK 2016 – plány a vízie okrem každoročne opakujúcich sa:
1. Zadefinovanie kľúčových priorít práce v cirkevnom zbore
2. Denný stacionár v Žiline – preskúmanie možností a príprava možného zriadenia
3. Preskúmanie možnosti zriadenia evanjelickej ZŠ s MŠ
4. Voľby pokladníkov (Žilina, Rajec), účtovníčka (CZ Žilina)
5. Evanjelizácia PRO CHRIST 2016 – 10.-14.4.2016
6. Pokračovanie misijnej práce na Kysuciach – od januára 2016 pravidelné konanie biblických hodín
(2. a 4. streda 17:15 hod.) a vykonávanie pastorálnych návštev. Návrh sestry Minárikovej na
prisluhovanie sviatosti Večere Pánovej na službách Božích v Čadci v júni a v septembri. Vytvorenie
dvoch misijných centier: Čadca a Kysucké Nové Mesto - 31.10.2017.
7. Pokračovanie prác na knihe História evanjelikov v Žiline (predpokladaný dátum vydania:
31.10.2017 – 500. výročie reformácie)
8. Pravidelná hudobná účasť mládeže na službách Božích
9. Po stopách Martina Luthera, zájazd do Békešskej Čáby na V. evanjelické dni a 10. stretnutie
kresťanov v Budapešti
10. Hľadanie zboru, ktorý by sme podporovali, a tiež možné modlitebné hľadanie partnerského
zboru v zahraničí
11. Dve stanovišťa pri prisluhovaní večere Pánovej počas dopoludňajších služieb Božích v Žiline
(1. nedeľa v mesiaci).
Významné výročia a jubileá v roku 2016:
• 80. výročie posviacky ev. kostola v Žiline – 11.10.2016 (posviacka sa konala 11.10.1936)
• 130. rokov od narodenia Fedora Ruppeldta – 1.6.2016 (narodený 1.6.1886)
• Rok Juraja Turzu (Žilinský samosprávny kraj) – 24.12.2016 (400. rokov od úmrtia – 24.12.1616)
Navrhované podujatia a zborové aktivity na rok 2016 – doplnené zo zasadnutí VMV výboru
 Trojkráľová kapustnica (6.1.2016)
 Stretnutie tímov mládeže a dorastu (10.1.2016)
 Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov (18.-25.1.2016)
 Konferencia pre mužov – Třinec (6.2.2016)
 Národný Týždeň Manželstva – modlitebné stretnutia na podporu manželstva, prednáška Richarda
Vašečku „Recept na dobré manželstvo“, požehnanie manželských párov (8.-14.2.2016)
 Svetový deň modlitieb žien (13.3.2016)
 Pôstna modlitebná reťaz (začiatok 10.2.2016)
 Only girls prespávačka (26.–27.2.2016)
 Organový koncert J. S. Bach (16.3.2016)
 Vysokoškolská víkendovka (18.-20.3.2016)
 Husľový koncert – Kristovo utrpenie (25.3.2016)
 Misijný výjazd Košeca (15.5.2016)
 Konferencia KPM (7.–10.4.2016)
 ProChrist (10.– 14.4.2016)
 Atléti v akcii (15.–16.4.2016)
 Poznávací zájazd Izrael, Jordánsko (18. – 26.4.2016)
 Prednáška pre seniorov (21.4.2016)
 Konfirmačná víkendovka (6.–8.5.2016)
 Konferencia EVS (6.–8.5.2016)
 Noc modlitieb (13.5.2016)
 Cyklistický výlet (21.5.2016)
 Sociálna práca mládeže (28.5.2016)
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Skúška konfirmandov (29.5.2016)
Konfirmácia (5.6.2016)
Zborový deň (12.6.2016)
Spoločná mládež ECAVZA + CB (25.6.2016)
V. Evanjelické cirkevné dni, Békešská Čaba (6.–8.7.2016)
SEMFEST (7.–10.7.2016)
X. stretnutie kresťanov, Budapešť (8. – 10.7.2016)
Detský letný tábor, Prašník (10.–16.7.2016)
KECY tábor, Hronec (15.-21.7.2016)
Dištriktuálny deň VD, Poprad (24.7.2016)
Misijné dni VD, Ľubovnianske Kúpele (25.–28.8.2016)
After party KECY (22.7.2016)
CAMPFEST, Ranč Kráľova Lehota (4.–7 .8.2016)
Krátky Rodinný Tábor (11.–14.8.2016)
Dorastovo-mládežnícky tábor, Hronec (16.–21.8.2016)
Víkendovka tímov (28.–31.8.2016)

Ekumenické podujatia, ktoré sa budú diať v roku 2016:







Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov (18.-25.1.2016)
Svetový deň modlitieb – 13.3.2016
Ekumenické modlitby za mesto (máj)
Smútočná Tryzna (júl)
Verejné čítanie Biblie a Týždeň kresťanskej kultúry (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 2016 Pán Boh milostivý pri organizovaní všetkých týchto podujatí.
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Záverečná štatistika
Štatistické dáta 2015
Počet členov

Rok

Krsty

Sobáše

Konfirmácia

Požehnanie

spolu

schem.

kartotéka

sčítanie

deti

dospelí

spolu

deti

dospelí

spolu

evanj.

krížne

evanj.

krížne

2015

2458

2396

3512

20

0

20

9

3

12

1

10

0

1

12

2014

2458

2404

3512

30

2

32

12

5

17

3

5

0

1

9

Pohreby

Rok

Do/Zo zboru

Presbyterstvo

Do/Z cirkvi

počet

muži

ženy

deti

spolu

prihl.

odhl.

prist.

výst.

členov

zasad.

2015

24

29

0

53

25

2

2

0

15

3

2014

17

23

0

40

18

7

8

0

15

5

Bohoslužobný život 2015
Večera Pánova

Rok

chrám

Hlavné SB
doma

nemocnica-ústavy

celkom

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

spolu

počet
za rok

2015

884

1936

2

85

7

31

2945

156

2014

914

1962

4

105

7

19

3011

152

Pôstne večierne

Nešporné SB

priemerná
účasť

Večerné SB

počet
za rok

priemerná
účasť

0

0

0

0

245
(275)
262
(293)

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

2015

0

0

3

34

4

29

0

0

0

0

2014

0

0

3

44

6

30

0

0

1

61

počet
za rok

Stredtýžd.ran.SB

priemerná
účasť

počet
za rok

priemerná
účasť

53

49

0

0

54

50
(68)

0

0

O5m5

Biblické hodiny 2015
Deti - DB

Mládež - SEM

Dorast

Dospelí

Ženy - SEŽ

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

2015

89

8 (20)

46

25

71

32 (59)

34

30 (36)

10

25

4

8

1

2014

108

8 (24)

48

30

85

24 (45)

43

35 (38)

10

25

4

8

1

Mod.spol - MoS
Rok

Stredné
generácie

Modlitebné
týždne

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

2015

123

5 (18)

8

50

0

0

2

35

1

11

13

11

18

17

2014

157

4 (19)

7

43

0

0

2

35

1

8

17

9

19

15
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Záver kňazskej správy
V roku 2015 sme opäť cítili a vnímali, že Pán Boh je ku nám dobrý. Jeho nezaslúžená priazeň sa
každodenne prejavovala v živote cirkevného zboru. Kňazská správa je toho živým dôkazom.
Mnohá práca, ktorá sa diala, by nebola možná bez množstva ochotných spolupracovníkov - vás milí
bratia a sestry. Ďakujeme za všetku ochotnú a nezištnú spoluprácu a pomoc bratovi dozorcovi Jankovi
Beňuchovi, zástupcovi zborového dozorcu Jankovi Šimkovi, kurátorom Rasťovi Czelisovi, Miladke
Golierovej a Jankovi Slížikovi, výbornej pracovníčke kancelárie farského úradu Jelke Zvaríkovej. Sme
vďační za pomoc bratovi farárovi Marekovi Hrivňákovi, námestnému farárovi na mieste seniorátneho
kaplána, bývalému seniorovi Jozefovi Havrilovi s rodinou, a tiež pracovníkovi s mládežou a dorastom
Mariánovi Lajdovi. Sme vďační za spoluprácu so sestrou účtovníčkou Vierkou Herkovou. Aj v roku 2015
strávila nespočítateľné množstvo dobrovoľníckych hodín na farskom úrade. Ďakujeme tiež ochotnej
sestre Vlastičke Jakubišinovej za jej vernú službu. Skvelá spolupráca je s kolektívom Evanjelickej
materskej školy so sestrou riaditeľkou Katkou Kutlíkovou. Ďakujeme tiež organistom, presbyterstvu,
služobníkom medzi mládežou a dorastom a všetkým vám drahí konventuáli za pomoc a modlitby. „Lebo
vy ste naša sláva i radosť“.
Prosíme tiež o odpustenie, ak sme niekomu v roku 2015 ublížili.
Nech je nám všetkým Pán Boh milostivý aj v nastávajúcom roku 2016.

Na kňazskej správe o živote cirkevného zboru za rok 2015 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

61
v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou

Výročná kňazská správa za rok 2015 ECAV Žilina

Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 21.2.2016 zborovým farárom Mariánom Kaňuchom

SOLI DEO GLORIA.
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