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Nedeľa Deviatnik, 12. 2. 2017 Výročný zborový konvent, CZ
ECAV Žilina
Kázeň - Výročná kňazská správa za rok 2016

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Žilina
Kázeň slova Božieho

Suspírium: “Obnov nás, Hospodine, Bože mocností, a rozjasni svoju tvár, aby sme boli spasení.” Žalm
80,20
Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Dnešný kázňový text je
napísaný v Žalospevy 3,22-23: “Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo sa
nekončí; obnovujú sa každého rána, veľká je Tvoja vernosť.”
Milé sestry, milí bratia, konventuáli,
radostný a povzbudzujúci biblický verš pochádza paradoxne zo smutnej a anonymnej knihy, ktorá sa
tradične nazýva Náreky. “Autorstvo knihy je starou židovskou a kresťanskou tradíciou pripisované
prorokovi Jeremiášovi. Zvlášť pre jeho živý opis zničenia Jeruzalema, ktorého bol sám svedkom. Náreky
opisujú žiaľ ľudí na stratou chrámu a odvlečenia ľudí do otroctva zo zeme, ktorú dostali darom od Pána
Boha. Táto kniha sa zvykne čítať v deň, kedy si Židia pripomínajú zničenie Šalamúnovho chrámu v
Jeruzaleme v roku 586 pred Kristom, a tiež zničenie chrámu v roku 70 po Kristu. Mnohí Židia dodnes
čítajú Náreky každý týždeň pri západnom múre v Jeruzaleme, teda pri múre nárekov1.” Neposlušnosť
Božieho ľudu viedla k deštrukcii chrámu a odvlečeniu Božieho ľudu do zajatia. Kniha obsahuje 5 básní,
ktoré vyjadrujú smútok nad zničením Jeruzalema2.
V strede knihy vidíme paradoxne prorokovo sústredenie na Božiu dobrotu. Vidíme, že Boh je Bohom
nádeje, lásky, obnovy, zmierenia. Autor vidí aj v tejto komplikovanej situácii nádej. Slová dnešného textu
sú nádherným vyznaním: “Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo sa
nekončí; obnovujú sa každého rána, veľká je Tvoja vernosť.”
Čo nám autor prináša? Tri potrebné odkazy. Tie chcem dnes zdôrazniť:
AD1) Hospodinove skutky lásky a milosrdenstva neprestávajú!
Je to potrebné konštatovanie. Autor vidí a pozná, že skutky Hospodinove neprestávajú. Pokračujú! Vidí
to aj uprostred svojej situácie. Zničený Jeruzalem. Ľudia odvlečení. Prázdno. Pusto. Bez nádeje.
Napriek tomu vidí pokračujúce skutky Božej lásky a milosrdenstva. Mať tento pohľad uprostred
zrúcaného života, rozbitých vzťahov, odvlečenia do zajatia závislosti, nemorálnosti, prázdnoty je úžasné a
oslobodzujúce. Autor vidí, že Boh koná. Jeho skutky lásky a milosrdenstva neprestávajú.
1
2

Študjiná Biblia, str. 1315-1316
Úvod do SZ, Bándy, str.146
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Milosrdenstvo je praktický čin pomoci. Milosrdný Samaritán sa sklonil k človeku, ktorý bol dobitý na
ulici a pomohol mu. Boh sa skláňa k ľuďom, ktorí sú doráňaní životom, dobití zlom, v beznádeji a dvíha
ich k novej nádeji a perspektíve. Ukazuje lásku a milosrdenstvo. Robí tak denne.
Najväčší čin milosrdenstva Pán Boh ukázal, keď poslal svojho jediného Syna na tento svet. Týmto nám
Pán Boh ukázal ako miluje svet a čo robí pre nás. Poznáme kľúčové slová Jánovho evanjelia, sumu
evanjelia Ján 3,16: “Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale
večný život mal každý, kto verí v Neho.”
Božie skutky lásky sme mohli vidieť aj v našom CZ, v našich životoch v minulom roku. A verím, že ich
budeme vidieť aj tento rok 2017. Týmto sme zároveň pozvaní konať podobné skutky lásky a
milosrdenstva vo svete, v ktorom žijeme.
AD2) Obnovujú sa, každého rána!
Dobrá správa je, že: Jeho skutky lásky a milosrdenstva sa obnovujú! Autor vidí, že sa obnovujú každý
deň! Každé nové ráno je nová šanca a príležitosť. Je úžasné vnímať, že uprostred ruín má človek tento
vzácny pohľad! Boh na nás nezabudol. Nevymazal nás z okruhu svojich priateľov. Je to znak, že Boh
nekoná v náš prospech iba raz za čas, za nejaké obdobie. Boh koná každý deň. Jeho skutky neprestávajú.
Spomeňme si len na slová evanjelistu Matúša 5,45: “Veď On dáva vychádzať slnku na zlých aj na
dobrých a zosiela dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých.” Boh dáva slnko a dážď všetkým
ľuďom. Dobrým aj zlým. Pamätajme na slová Martina Luthera vo výklade prvého článku kréda: “Verím,
že ma Pán Boh, ako aj všetky ostatné stvorenia, ráčil stvoriť a dal mi telo i dušu, oči, uši i všetky údy,
rozum i všetky zmysly a ich doteraz zachováva; k tomu mi hojne a na každý deň dáva odev i obuv, pokrm
i nápoj, dom, dvor, manželku (manžela) i dietky, pole, dobytok a rozličný majetok so všetkými potrebami
života, mňa pred každým nebezpečenstvom chráni a od všetkého zlého ma zachováva. To všetko činí z
púhej otcovskej a božskej dobroty a milosrdenstva, bez akýchkoľvek mojich zásluh a hodností. Za to
všetko povinný (povinná) som Jemu ďakovať, Jeho chváliť, Jemu slúžiť a Jemu byť poslušný (poslušná).
To je iste (verná) pravda!” Martin Luther spoznal, že Boh dáva hojne svoje dary každý deň! Každý deň
je nová šanca od Pána Boha žiť život lepšie a viac na Božiu slávu!
Keď On koná každý deň, aj my sme povolaní denne obnovovať skutky lásky voči všetkým okolo nás.
Každý deň obnovovať vieru, nádej, lásku, vzťahy, manželstvá. Slovo roka 2017 v reformačnom roku,
kedy si pripomíname 500. výročie reformácie pre nás všetkých by malo byť slovo: OBNOVA! Aj my
máme denne obnovovať to, čo je potrebné a nutné!
Boh každý deň obnovuje svoje skutky lásky a milosrdenstva. Prečo?
AD3) Božia vernosť je veľká!
Pán Boh neopúšťa svoj ľud. Tieto slová si v problémoch a zajatí pripomína samotný autor Nárekov.
Veľká je Bože Tvoja vernosť voči nám! Nezabudol si na nás, na neverný svoj ľud. Aj keď my zabúdame
a spreneverujeme sa ti, Ty nezabúdaš. Boh je verný, aj keď sme my neverní. Apoštol Pavol napísal v 2.
Tim 2,13: “Ak sa Mu spreneverujeme, On zostáva verný, lebo seba samého nemôže zaprieť.” Pán zostáva
vo svojej láske verný. Aj keď dôsledkom hriechu a hriešneho konania sa nevyhneme, predsa však Boh
zasľúbil, zostáva nám verný! Pred očami nám rezonujú slová Pána Ježiša, ktorý pred vstúpením na nebesá
jasne povedal svojim učeníkom: “Ajhľa ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta.” Skrze Ducha
Svätého je Pán Boh s nami a pri nás až do konca dejín! On je verný!Tieto slová sú a budú pre nás
všetkých povzbudením do každého dňa života. Zároveň nás pozývajú k obnove toho, čo je v ruinách.
Nech je nám Pán Boh milostivý. Volajme k nemu každý deň slovami Žalmu 80,20: “Obnov nás,
Hospodine, Bože mocností, a rozjasni svoju tvár, aby sme boli spasení.” Amen
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Výročná kňazská správa za rok 2016
Pohľad do bohatého života evanjelického cirkevného zboru v roku Pána 2016

1. Bohoslužobný život
Služby Božie

Ak sa dívame na život kresťanskej cirkvi, tak už v biblickej knihe Skutky apoštolov čítame známe slová
“Keď sme sa v prvý deň po sobote zišli na lámanie chleba (Sk 20,7)...” Prvotní kresťania sa schádzali na
službách Božích, spoločnej oslave Pána Boha, pravidelne, prvý deň po sobote - deň radosti, deň
vzkriesenia, deň nového života, deň Božej moci. Bol to pre nich dôležitý moment. Túto dôležitú
kresťanskú tradíciu vykonáva kresťanská cirkev už dve tisícročia, náš cirkevný zbor nevynímajúc.
Považujeme za dôležité stretnúť sa minimálne raz týždenne všetky generácie cirkevného zboru, domáci,
hostia na spoločnej radostnej oslave Pána Boha.
Určitým zrkadlom nášho duchovného života je ja účasť na každotýždňovom spoločenstve. Ak sa dívame
na účasť ľudí na nedeľných službách Božích, tak vidíme prevažne stabilné čísla, avšak za minulý rok s
mierne klesajúcou účasťou. Vidíme, že pribudli viacerí noví účastníci, ale klesla účasť klasických členov
cirkevného zboru. Vidíme, že viac starších ľudí zo zdravotných dôvodov prestalo navštevovať služby
Božie. Sme však radi, že na službách Božích vidíme viac a viac všetky generácie (zvlášť v Žiline) a je to
dobrým svedectvom aj pre budúcnosť cirkevného zboru.
Služby Božie sa konali na tradičných miestach, a to v Žiline, Rajci, Čadci a Bytčici.
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V roku 2016 sa pravidelne do služieb Božích v Žiline zapájala aj mládež spevom duchovnej piesne.
Každý týždeň, sme sa tak ako veľká rodina učili, spievali v rámci služieb Božích aj pieseň mládeže.
Vytváral sa tým priestor aj pre piesne, ktoré spieva naša mladá generácia. Sme vďační za ich službu.
Služby Božie sme podľa potreby a charakteru nedele citlivo dopĺňali rôznymi vystúpeniami, básňami,
svedectvami, pozdravmi hostí a pod.
Aj v roku 2016 sme na pôde cirkevného zboru privítali viacero hostí, ktorí poslúžili zvesťou slova
Božieho.
Konanie služieb Božích v roku 2016
Miesto

Čas

Druh

Perióda

Priemerná účasť
2016
2015

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; Bytčica 15:00)
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

204
52
22
24
27
23

208
49
25
29
29
24

14

14

268
320

275
324

Zvestovatelia slova Božieho, okrem domácich duchovných pastierov:
● Slavomír Sabol – biskup VD ECAV
● Ladislav a Eva Devečkovci – ev. farári v Bystřici nad Olší
● Michaela Prihracki – študentka EBF UK
● Pavel Andrei Prihracki – študent EBF UK
● Michal Fraňo - riaditeľ Detskej misie
● Tomáš Vítek - ev. farár v Hradci Králové
● Miloš Lisý (Rajec) - služby Božie konané neordinovaným
● Erika Sukovská - CZ Považská Bstrica
● Ľubica Štefanidesová - študentka EBF UK

Hostia:
● Roman Dovala - zborový farár CZ Badín - hudobné vystúpenie pri 80. výročí kostola
Službe kantorovania sa v roku 2016 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). V priebehu roka medzi nás pribudla nová pomocníčka v službe kantorovania, sestra
Miroslava Maková. Pánu Bohu sme vďační za doterajšiu službu našich kantorov a vypočuté modlitby.
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Sviatosti, konfirmácia a kazuálie
1a) Krst Svätý
V roku 2016 sa v našom cirkevnom zbore vykonalo 33 krstov, čo je o 13 viac ako v roku 2015. Sme
vďační za všetkých rodičov, ktorí svoje deti vkladajú do Božích rúk aj vzácnou sviatosťou Krstu Svätého.
Krsty sa snažíme konať najmä počas služieb Božích.
Aj v roku 2016 sme vykonávali pastorálnu prípravu ku krstom, ktorá sa konala buď v rodine alebo na
farskom úrade. Pri Krste Svätom venuje cirkevný zbor pokrstenému pamätnú knihu ku krstu: V Božom
náručí. V Žiline počas krstu na službách Božích zvykneme spievať peknú tematickú pieseň, ktorú pre
danú príležitosť zložil a hrá brat zborový kurátor.
V roku 2016 sme krstili iba deti a mladých ľudí do 18 rokov. Krst dospelého sme nemali.
Krst Svätý
2015
Deti

Muži
Ženy
Spolu

10
10
20

2016

Dospelí

0
0
0

Spolu

10
10
20

Deti

15
18
33

Dospelí

0
0
0

Spolu

15
18
33

1b) Večera Pánova (VP)

V roku 2016 sme zaznamenali nárast komunikantov pristúpujúcich ku Sviatosti Večere Pánovej.
Večera Pánova sa pravidelne koná v našom cirkevnom zbore nasledovným spôsobom:
● Žilina - 1. nedeľa v mesiaci počas ranných služieb Božích o 9:00 hod.
● Žilina - 3. nedeľa v mesiaci počas večerných služieb Božích o 18:00 hod.
● Rajec - pred výročitými sviatkami (Vianoce a Veľká Noc) a 10. nedeľu po Sv. Trojici, kedy si
pripomíname zničenie mesta Jeruzalem.
● Čadca - pred výročitými sviatkmi (Vianoce a Veľká Noc) ale v roku 2016 sme na požiadanie členov
diaspóry v Čadci vykonali VP aj po letných prázdninách.
8
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● Bytčica - pred výročitými sviatkami (Vianoce a Veľká Noc).
● Večera Pánova sa prisluhovala podľa potreby aj v domácnostiach, nemocniciach, domovoch
dôchodcov (Vlčince, Zástranie, Solinky), a tiež na záver Noci modlitieb.
Pravidlom v Žiline na hlavných dopoludňajších službách Božích najmä z praktických a časových
dôvodov je prisluhovanie večere Pánovej na dvoch stanovištiach. Jedno je na kľaknutie pri oltári a druhé
na státie pred oltárom. Pri distribúcii darov pomáhajú určení členovia z radov presbyterov či naši
teológovia.

Muži
Ženy
Spolu

Večera Pánova v roku 2016
Nemocnica
Domácnosti
Domov
Kostol
dôchodcov
2
2
1013
11
63
2048
13
65
3061

Spolu

Rok 2015

1017
2122
3139

893
2052
2945

1c) Konfirmácia

Konfirmačná príprava a následná konfirmácia sú dôležitými medzníkmi v živote veriacich ľudí aj na pôde
nášho cirkevného zboru.
V roku 2016 boli konfirmovaní 14 členovia cirkevného zboru:
● 12 mladí ľudia
● 2 dospelí ľudia
Konfirmačná príprava mladých ľudí prebiehala tradičným spôsobom, ktorý v našom cirkevnom zbore
s malými obmenami funguje už niekoľko rokov.
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● Ešte počas letných prázdnin posielame do všetkých rodín pozývacie listy na vyučovanie, a tiež
oznamujeme začiatok prípravy v oznamoch na službách Božích. Listy sú dobrým pozývacím
nástrojom.
● Konfirmačná príprava prebiehala v zborovej sieni pri ev. kostole v Žiline počas školského roku, a to
v piatok od 15:30 hod. do 16:45 hod.
● Vyučovanie viedli zboroví farári a spolupracoval s nimi konfirmačný tím, ktorý viedol pracovník pre
dorast a mládež Marián Lajda.
● Konfirmačný tím aj tento rok pripravoval spoločný predprogram pre konfirmandov, ktorý bol
zložený z piesní, hier, biblického zamyslenia a modlitieb.
● Následne vyučovanie prebiehalo v dvoch skupinách. Prvý ročník viedol zborový farár a druhý ročník
viedla zborová farárka.
● Stále zápasíme s pravidelnou dochádzkou konfirmandov na služby Božie. Zvlášť sa jedná deti z
rodín, ktoré nenavštevujú pravidelne služby Božie.
● Pre konfirmandov sme zorganizovali dve víkendové sústredenia, ktoré sa konali v Párnici 6.8.5.2016 a v Liptovskom Trnovci 23.-25.9.2016. Víkendové sústredenia zohrávajú dôležitú úlohu pri
budovaní duchovného života konfirmandov. Boli by sme radi, keby aj všetci rodičia podporovali
svoje deti k účasti na týchto sústredeniach. Na víkendových sústredeniach sú pre nás veľkou
pomocou naši mladí bratia a sestry z dorastu a mládeže, ktorí pripravujú program týchto stretnutí v
spolupráci so zborovými farármi.
● Stretnutia rodičov konfirmandov sa konali: 4.5.2016 a 14.9.2016.
● Samotná slávnosť konfirmácie sa konala prvú júnovú nedeľu v Žiline na dopoludňajších službách
Božích 3.6.2016. Predchádzal jej písomný test a ústna skúška na večerných službách Božích v Žiline
v poslednú májovú nedeľu.

Konfirmácia dospelých
V roku 2016 sme konfirmovali dvoch dospelých členov cirkevného zboru.
Konfirmácii predchádzala niekoľkomesačná intenzívna, osobná príprava, ktorú viedli zboroví farári.
Stále platí pozvanie pre všetkých dospelých členov cirkevného zboru, ktorí doposiaľ neabsolovovali
konfirmačnú prípravu a majú záujem o prehĺbenie kresťanskej viery, aby sa prihlásili na farskom úrade.
Konfirmácia
2015
Muži
Ženy
Spolu

2016

Deti

Dospelí

Spolu

Deti

Dospelí

Spolu

5
4
9

3
0
3

8
4
12

7
5
12

1
1
2

8
6
14

1d) Sobáše
V roku 2016 sa v cirkevnom zbore vykonalo 5 sobášov. Oproti roku 2015 je to o 7 sobášov menej. 5
sobášov je málo na tak veľký cirkevný zbor.
Snúbenci vždy absolvujú pastorálnu prípravu na manželstvo, ktorú vedú zboroví farári.
V rámci roka, zvlášť v čase Národného týždňa manželstva sa v cirkevnom zbore pripravuje viacero
podujatí, ktoré slúžia na upevňovanie manželských vzťahov, a tiež na osvetu medzi mladými ľuďmi.
Tak isto zborový rodinný tábor je vhodnou príležitosťou pre manželské páry. Škoda, že nie všetci túto
ponuku cirkevného zboru aj využívajú.
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Žijeme v časoch, kedy je inštitúcia manželstva ako vzťahu medzi mužom a ženou z rozličných dôvodov
pod zvýšeným tlakom. Cítime to aj my na pôde cirkevného zboru. O to viac modlitieb, záujmu,
pastorálnej prípravy potrebujeme. Je dôležité, aby páry, ktoré prežívajú krízové obdobie o tom hovorili a
riešili to. Neskrývali, nezatvárali sa pred problémami, ktoré majú radikálny dopad na rodiny, a tiež na
životy ich blízkych, zvlášť detí. Tie sa mnohokrát stávajú rukojemníkmi neriešených problémov svojich
rodičov.
Sobáše
2015

2016

Evanjelické

Krížne

Požehnanie

Spolu

Evanjelické

Krížne

Požehnanie

Spolu

1

10

1

12

3

2

0

5

1e) Pohreby
V roku 2016 sa v našom cirkevnom zbore vykonalo 53 pohrebov. Je to rovnaký počet ako v roku 2015.
Aj v roku 2016 väčšina pohrebov bola bez hudobného sprievodu. Chýba to. Ale nie je jednoduché stále
volať kantora, pretože všetci naši kantori sú riadne pracujúci a je zložité sa uvoľniť z pracovného procesu
na vykonanie pohrebu.
Sme vďační sestrám, ktoré chodia spievať na pohreby, a tak napomáhajú k dôstojnej pohrebnej rozlúčke.
Je ich však málo a veľmi by nám pomohlo keby aj ďalší bratia a sestry, zvlášť v dôchodkovom veku,
chodievali pomáhať so spevom piesní. Zároveň by to bol aj priestor na uplatnenie osobných darov, ktoré
nám všetkým Pán Boh zveruje. Je to úloha všetkých nás vykonať pohreb tak, aby kresťanská viera bola
posilnená.
Dôležité výročia v roku 2016:
● Dňa 1.6.2016 sme si pripomenuli na službách Božích nedožité 130. narodeniny (*1.6.1886 –
†25.8.1979) Žilinského farára, biskupa ZD Fedora Ruppeldta.
Pohreby
Muži
Ženy
Spolu

2015
24
29
53

2016
23
30
53

1f) Biblické hodiny
Biblické hodiny sa v roku 2016 konali v Žiline, Rajci a Čadci. V Žiline v stredu od 17:00 hod., v Rajci v
piatok tiež od 17:00 hod. a v Čadci v stredu od 17:15 hod. Konali sa počas školského roku okrem
adventného a pôstneho obdobia, kedy boli nahradené službami Božími.
Na biblických hodinách sme v roku 2016 preberali:
● Žilina – Skutky apoštolov, ktoré sme dokončili v júni 2016 a od septembra 2016 sme začali preberať
biblickú knihu Ester
● Rajec – Skutky apoštolov
● Čadca – Veľký katechizmus Dr. Martina Luthera
Okrem pravidelných tém sme mali v Žiline aj mimoriadne biblické hodiny - prednášky:
● Prezentácia z misijnej cesty v Ghane (MedicalHelp) - Aška Waloszková a Daniel Horský
● Prezentácia z cesty do Izraela a Jordánska
● Prezentácia z misijnej cesty v USA – Marián Kaňuch
● O manželstve - Richard Vašečka
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● Seniori a právne nástrahy - Danka Falckrábová
● Prezentácia z cesty: Po stopách Martina Luthera - Zuzka Ševčíková a Katka Brtáňová
● Prezentácia štúdia na UBF UK - Ľubomír Batka a študenti
Biblické hodiny v Žiline viedol prevažne zborový farár Marián Kaňuch, v Rajci brat farár Jozef Havrila a
v Čadci pripravoval biblické hodiny brat farár Marek Hrivňák.
Biblické hodiny v Žiline sú nahrávané a následne umiestnené na webovej stránke cirkevného zboru:
http://www.ecavza.sk. Za nahrávanie v roku 2016 ďakujeme najmä bratovi Rastislavovi Varmeckému.
Biblické hodiny sú určené pre všetky generácie členov cirkevného zboru. Reálne ich navštevuje prevažne
staršia a stredná generácia, ojedinele aj mladšia.
Sú vzácnym nástrojom biblického vzdelávania a ich návštevu či počúvanie odporúčame všetkým členom
nášho cirkevného zboru.
V roku 2017 začneme v Žiline študovať knihu Genesis (1. kniha Mojžišova)

Biblické hodiny
Počet za rok

Priemerná účasť

2016

35

Žilina 27 + Rajec 6

2015

34

Žilina 29 + Rajec 7
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2. Práca vnútornej a vonkajšej misie
Nesmierne dôležitá a potrebná je každodenná práca v cirkevnom zbore - služba domácim viery.
Nazývame ju vnútromisijná práca. Ochotní spolupracovníci sa venujú všetkým generáciám ľudí
cirkevného zboru. Sme vďační Pánu Bohu za každé oddané srdce a ochotné ruky. Nasledujúca časť
farárskej správy zachytáva vnútorný život cirkevného zboru. Do tejto časti samozrejme patrí aj vonkajšia
misia, ktorá je znakom zdravosti a vyspelosti každého cirkevného spoločenstva. Jednotlivé správy
zapísali konkrétni zodpovední bratia a sestry, ktorí vedú jednotlivé sekcie života cirkevného zboru.

2a) Detská besiedka

Správu za prácu detskej besiedky pripravila koordinátorka sestra Martina Závodská: Počas celého roka
prebiehalo vyučovanie detských besiedok v Žiline v dvoch skupinách: Mladšia besiedka (deti vo veku 3-6
rokov) a Staršia besiedka (deti vo veku 7-12 rokov), a to v dvojmesačných cykloch podľa materiálov pre
deti predškolského veku – 1. a 2. ročník od Detskej misie. V tíme bolo veľké množstvo ochotných
pracovníkov, ktorí počas celého roka slúžili na detských besiedkach:
Mladšia besiedka – Barborka Gondžárová, Romanka Lajdová, Aška Waloszková, Alex Tománek, Maťka
Závodská, Katka Svrčková, Katka Jurgová, Terezka Šimková, Gabika Trepáčová
Staršia Besiedka – Rasťo a Vierka Czelisovci, Alenka Vitkovská, Adam Rajčan, Rasťo Varmecký, Miško
Gondžár, Jany a Lenka Šimočkovci, Ľubko Závodský, Tánička Palková
Koordináciu medzi jednotlivými tímami zabezpečovala v prvom polroku Katka Svrčková, v druhom
polroku Maťka Závodská v spolupráci s Majkou a Alenkou Vitkovskými.
Obsah stretnutí
Obsah stretnutí na mladšej aj staršej besiedke vychádzal z rovnakých materiálov a tém.
Počas celého roka sme preberali život Pána Ježiša.
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Počet stretnutí za rok
● Mladšia besiedka: 34
● Staršia besiedka: 35
Priemerná účasť
● Mladšia besiedka: 11 detí
● Staršia besiedka: 9 detí
Akcie, podujatia, vystúpenia
● Vystúpenie detí ku Dňu matiek
● Vystúpenie detí ku Dňu otcov
● Detský program počas Zborového dňa
● Detský letný tábor
● Vystúpenie detí pri príležitosti Poďakovania za úrody zeme
● Vianočná večernica pre deti
● Vystúpenie detí počas adventu
● Vystúpenie detí počas Štedrovečerných služieb Božích – Vianočný program
Výzvy a vízie na rok 2017
V budúcnosti by sme sa veľmi radi zamerali aj na deti a rodiny, ktoré besiedku navštevujú sporadicky.
Našou túžbou je nadviazať s nimi osobnejší kontakt a pozývať ich na udalosti v našom spoločenstve.
Chceli by sme sa zamerať aj na stretávanie sa detí mimo besiedok a letných táborov – kluby, dielne,
výlety, popoludňajšie aktivity.
Rok 2016 bol požehnaním, o ktorom sme sa častokrát mohli rozprávať na spoločných modlitbách pred
každou besiedkou. Naozaj sme mohli vidieť, ako Pán Boh vstupuje do sŕdc detí aj služobníkov. Pre mňa
osobne bolo veľkým povzbudením, keď sa do tímu učiteľov besiedky pridala už slečna, ktorú som aj ja
sama učila v čase, keď bola malým dieťaťom. Dokonca uverila na detskom zimnom tábore, ktorý bol
usporiadaný naším cirkevným zborom.
Verím, že Pán Boh má pre nás na ďalší rok veľa pripraveného, preto chceme prosiť aby vstupoval do
života každého jedného z nás, učiteľov aj detí, aby cez nás ukazoval pravdu o Božej láske celému svetu.
Detské besiedky
Priemerná účasť

Rok

Počet za rok

2016

69

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

2015

89

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

Služba Rómskym deťom –Aška Waloszková a tím
“Pátým rokem navštěvujeme romskou osadu na
Bratislavské ulici v Žilině. Úterní odpoledne trávíme s
místními dětmi hraním fotbalu a jiných venkovních her.
Biblický příběh je nejdůležitějším bodem setkání. Také
křesťanské dětské písničky nechybí na těchto klubech,
společně s modlitbami a učením biblického veršíku. Naše
touha je, aby každé dítě slyšelo evangelium a zakusilo
Boží bezpodmínečnou lásku ve svém životě. Pro děti,
které známe z úterkových setkání jsme připravili ve
vánočním období dárky v podobě rukavic a čepic. Jelikož
sociální situace se po nedávném požáru v osadě rapidně
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zhoršila, děti byly vděčné i za tento malý, praktický dárek. Služba romským dětem není jednoduchým
posláním, ale verše z evangelia Matouše 18-té kapitoly nás povzbuzují v této službě: „Dejte si pozor,
abyste nepohrdali žádným z těchto maličkých. Říkám vám totiž, že jejich andělé v nebesích neustále hledí
na tvář mého nebeského Otce. Co myslíte, kdyby nějaký člověk měl sto ovcí a jedna z nich by zabloudila,
nenechá těch devadesát devět na horách a nepůjde hledat tu bloudící? A když ji konečně najde, amen,
říkám vám, že se z ní raduje více než z těch devadesáti devíti, které nezabloudily. Právě tak není vůle
vašeho Otce v nebesích, aby zahynul jediný z těchto maličkých." Toužíme být poslušní Bohu, kéž jsme
Jeho rukama, které obejmou, povzbudí a ukážou romským dětem Jeho lásku. Náš tým: Aška Waloszková,
Alex Tománek, Zac a jeho rodina, Sonička Papšová, Radek Slavík.”

2b) Dorast a mládež (stredoškolská a vysokoškolská)
Môžeme spokojne napísať, že najviac rozbehnutá služba v našom cirkevnom zbore je práca s mladými
ľuďmi.
Čo sa deje v našom cirkevnom zbore?
● Dorast (12-15 roční, najmä žiaci základných škôl) sa stretával každý piatok od 17:00 hod. pod
vedením brata Mariána Lajdu. Stretnutia začínali po vyučovaní konfirmácie, takže konfirmandi mohli
zostať na stretnutie dorastu. Boli by sme radi, keby viac konfirmandov využívalo túto možnosť.
● Stredoškolská mládež sa stretávala v sobotu o 18:00 hod. pod vedením brata Dušana Tichého.
● Vysokoškolská mládež sa stretávala do júna v utorok o 18:00 hod. v zborovej sieni pod vedením
bratov Jaroslava Šimka, Mariána Lajdu a VŠ tímu. Od jesene 2016 sa vedúcim VŠ mládeže stal
Adam Rajčan.
V každej mládežníckej oblasti okrem hlavných vedúcich sú zapojení aj zanietení spolupracovníci, ktorí
pomáhajú s vedením a organizáciou.
Správy za jednotlivé sekcie:
● Správa pracovníka s dorastom a mládežou v cirkevnom zbore – Marián Lajda
● Správa za dorast – Marián Lajda
● Správa za stredoškolskú mládež – Dušan Tichý
● Správa za mládež pre vysokoškolákov – Adam Rajčan

2016
Mládež SEM

Počet za rok
Priemerná
účasť

Dorast

Stredoškolská mládež
(SŠ)

Vysokoškolská mládež (VŠ)

Celkovo mládež
SEM

32

46

26

72

26

34

16

45 (priemer VŠ a SŠ )
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2c) Dorast + konfirmačný tím

Správu napísal pracovník s dorastom a mládežou Marián Lajda: “Konfirmačná príprava trvá dva roky,
počas ktorých mladí ľudia môžu spoznávať Pána Boha a vierou môžu potvrdiť krstnú zmluvu. Viesť
mladých ľudí k viere je nesmierne dôležitá úloha. Okrem vyučovania konfirmačných tém, cez ktoré
konfirmandi prechádzajú so zborovými farárovcami, vytvárame s mládežníkmi konfirmačný
predprogram, víkendové sústredenia a dorast. Tieto stretnutia slúžia pre konfirmandov na to, aby videli
živú vieru v Ježiša Krista na ďalších mladých ľuďoch, aby si vytvárali zdravé vzťahy medzi svojimi
rovesníkmi a aby sa im dostalo biblického vedenia. V roku 2016 sme sa snažili o to, aby mal každý
možnosť počuť tú dobrú správu, evanjelium, aby ich konfirmácia nebola iba nejakou povinnosťou,
bezduchým obradom. Verím tomu, že pre mnohých konfirmácia bola úprimným vyznaním viery v živého
Boha. Dôkazom bolo aj to, že mnohí mladí, ktorí konfirmovali na jar v tomto roku, priložili pomocnú ruku
k príprave jesennej konfirmačnej víkendovky v Liptovskom Trnovci.
Prirodzeným pokračovaním pre mladých ľudí, ktorí sa rozhodnú ísť za Ježišom sú dorastové stretnutia.
Dorastenci tu môžu duchovne rásť, preto na žiadnom z týchto stretnutí nikdy nechýba zvesť Slova
Božieho. Za prípravu konfirmačného predprogramu a dorastov je zodpovedný dorastový tím, ale často
pomáhajú aj mnohí ďalší. Tieto stretnutia sa snažíme robiť kreatívne, tak aby sme čo najzrozumiteľnejšie
komunikovali Božie pravdy. Dôležitou súčasťou práce s dorastom je tiež letný dorastovo-mládežnícky
tábor a zimný tábor. Mnohí dorastenci sú zapojení aj do vyučovania v menších skupinkách, kde môžu ísť
hlbšie v diskusiách a v zdieľaní svojich životov, spoločne môžu za seba modlitebne bojovať a spoločne
kráčať po Božích cestách.
Dorastový tím sa okrem piatkových stretnutí pravidelne stretáva počas týždňa na poradách, kde sa
hodnotí predchádzajúce stretnutie, pripravuje sa nasledujúci dorast a v budúcnosti by sme chceli aj
spoločne študovať Písmo. Na jar sa členovia dorastového tímu zúčastňujú konferencie pre pracovníkov s
mládežou KPM, ale aj iných podujatí kde môžu duchovne prijímať a rásť. Byť členom dorastového,
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mládežníckeho alebo vysokomládežníckeho tímu je zodpovedná a čas pohlcujúca služba, ktorá je
vykonávaná dobrovoľníckym spôsobom, za čo patrí jej členom veľká vďaka.
Cez témy na dorastoch v roku 2016 sme sa snažili ukázať na to, čo to znamená veriť a nasledovať Pána v
každodennom živote. Preto sme mali témy ako instagram a snapchat na ktorých zrelší ľudia z mládeže
hovorili svoje príbehy ako uverili a ako svoju vieru žijú dnes. V sérii faktor strachu sme sa snažili za
pomoci príbehov z knihy Daniel čeliť rôznym nepríjemným situáciám, v ktorých sa mladý človek môže
ocitnúť. Pred Vianocami sme chceli dorastencom priblížiť evanjelium za pomoci tzv. knihy bez slov.
Dorast v roku 2016 bol 32-krát a priemerná účasť bola 26 ľudí. V dorastovom tíme v roku 2016 slúžili
títo ľudia: Marián Lajda, Lenka Šimočková, Lýdia Plevová, Ema Plevová, Matej Žucha, Filip Šimko a
Miška Hanáková. S prácou s konfirmandmi nám pomáhali Peťa Výbochová, Terezka Šimková, Mirka
Uhrinová.
V roku 2017 sa tešíme na to, čo má Pán Boh pre nás pripravené.”
Dorast
Počet stretnutí za rok

Priemerná účasť

2016 - 32

26

2015 - 46

25

2d) Vysokoškolská mládež
Správu za VŠ
mládež pripravil
nový
zodpovedný
vedúci za prácu
medzi
VŠ
mládežou Adam
Rajčan. V tejto
nie jednoduchej
službe
mu
prajeme
veľa
Božieho
požehnania.
Jeho
správa:
“Naše
spoločenstvo
tvoria
najmä
vysokoškoláci zo
Žilinskej
univerzity alebo
jej
čerství
absolventi. Na stretnutia chodieva v priemere okolo 20 ľudí, avšak často vídame aj nové tváre. Mládeže
sú miesto, kde spolu študujeme písmo alebo biblické princípy, chválime Pána Boha, ale aj jednoducho
tvoríme spoločenstvo a trávime spolu čas pri rozhovoroch a zábave. Keďže väčšina vysokoškolákov nie je
zo Žiliny a žijú tu na internátoch, mládeže tomu prispôsobujeme a stretávame sa len počas semestrov,
teda od konca februára do konca mája a od konca septembra do konca decembra. Všetci sú však u nás
samozrejme vítaní aj mimo semestrov, a to na akciách, ktoré robíme spoločne s dorastom a
17
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stredoškolskou mládežou. V letnom semestri sme spoločne študovali najmä biblické postavy ako Pavla,
Rút, Ozeáša či Nehemiáša a zamýšľali sa nad tým, v čom si z ich života máme brať príklad a v čom by
sme si asi príklad brať nemali. V zimnom semestri sme sa v prvej časti zamerali na Ježišov život a učili
sa, ako byť ako On v konkrétnych oblastiach života ako je misia či služba. V druhej časti sme sa zas
zamýšľali nad tým, čo to znamená byť ako kresťan zodpovedný v rôznych oblastiach života. Počas celého
roka nám slovom, chválami alebo iným spôsobom slúžilo aj mnoho zaujímavých hostí. Občas sme však
vyšli zo stereotypu a spravili naše stretnutia výnimočné. Boli sme spoločne na jarnej víkendovke, letný
semester sme zakončili grilovačkou a zimný zas kapustnicou. Okrem toho sme z času na čas vyrazili na
výlet, napríklad na kopec nad mesto, kde sme spoločne chválili Pána Boha a modlili sa za Žilinu. Od
zimného semestra na Vysokoškolskej mládeži slúžime v úplne novej zostave. Vedúci je Adam Rajčan a
vysokoškolskú mládež vedú spoločne s Mariánom Lajdom, Patrikom Matim a Táňou Palkovou. Našou
hlavnou víziou je tvoriť spoločenstvo veriacich ľudí, kde môžeme spoločne rásť a kde hlavou a príkladom
života a misie je Kristus. Druhou víziou a zároveň výzvou na nasledujúci rok je pomáhať vysokoškolákom,
ktorí prišli z rôznych kútov Slovenska nájsť si svoje miesto v našom zbore a získať tak spoločenstvo
veriacich ľudí, s ktorými môžu zdieľať to, čo nás všetkých spája - láska Ježiša Krista.”
Vysokoškolská mládež
Rok

Počet stretnutí

Priemerná účasť

2016

26

16

2015

23

23

2e) Stredoškolská mládež

Za mládež napísal správu vedúci mládeže Dušan Tichý: “V roku 2016 sme s mládežou v prvej polovici
roka preberali témy, ktoré sme vnímali ako potrebné popri pozorovaní smerovania spoločenstva. Hovorili
18
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sme o hriechu, pokušení, bázni pred Bohom, o živej viere aj duchovných disciplínach. Našou túžbou je ísť
hlbšie do vzťahu a umocnenia poznania Ježiša Krista a túžime mať dopad na našich priateľov,
spolužiakov a rodinu, pretože hovoriť o milosti a činiť učeníkov pokladáme za dôležité a je to niečo, do
čoho nás Kristus volá.
Zorganizovali sme aj udalosti ako chválové večery (3x), kde spoločne môžme rásť v sile prostredníctvom
spoločného uctievania, alebo sociálnu prácu, kde sme mohli odovzdať, ale aj mnoho požehnania prijať,
cez službu našim starším bratom a sestrám.
Tento rok v júni, sme nanovo sformovali víziu pre spoločenstvo mládeže, aby sme si vedeli viac
uvedomovať a pripomínať, akým smerom sa chceme uberať. Vízia pre mládež: “Byť milujúcou rodinou,
ktorá si pomáha duchovne rásť a ktorej hlavou a príkladom života a misie je Kristus”.
Po evanjelizačnom tábore KECY sme sa mohli tešiť z toho, že sa k nám pridalo niekoľko mladých ľudí,
ktorí sa rozhodli nasledovať Ježiša Krista. Vzniklo aj niekoľko nových skupiniek, kde môžu jednotlivci
rásť, napomínať sa, zažívať užšie spoločenstvo a pripravovať sa na dielo služby.
Obsah stretnutí: Štúdium Božieho slova, spoločné chvály, aktivity...
Počet mládeží v roku 2016: 46
Počet soc. práca: 2
Počet chvál. večerov: 3
Priemerá účasť: 34
Tématické zameranie: Živá viera, list apoštola Pavla Efezským, 1. Jánov list, aplikácia biblických
princípov do každodenného života, uctievanie, identita, vzťahy, duchovné disciplíny, spoločenstvo...
Tím: Dušan Tichý, Alex Tománek, Denis Dinga, Patrik Mati, Anna Filová, Ivan Porubčanský, Marián
Lajda, Veronika Ďurošková, Andrej Jurga
Špeciálne akcie : KECY - evanjelizačný tábor, zimný tábor, dorastovo-mládežnícky tábor, chválové
večery, sociálna práca, B70 a Only girls (stretnutia chlapcov a dievčat zvlášť)
Vnímame, že rok 2017 bude opäť niečím výnimočný.“
Stredoškolská mládež
Rok

Počet stretnutí za rok

Priemerná účasť

2016

46

34

2015

48

36

2f) Výročná správa pracovníka za dorast a mládež v cirkevnom zbore – Marián
Lajda
“Pevné základy sú dôležité pre každú stavbu.
Podobne je to aj v živote človeka, tak ako nás to učí
aj podobenstvo o staviteľoch. Ja som sa tiež mohol
v roku 2016 presvedčiť o tejto pravde. Slová verša
pre uplynulý rok v našom cirkevnom zbore boli:
Kto hovorí, že zostáva v Ňom, má žiť tak, ako žil
On. Tieto slová boli pre mňa smerodajné a snažil
som sa aj v svojej službe pracovníka s mládežou
upriamovať pozornosť ľudí na Ježiša. Pán Boh ma
viedol a vyučoval v mnohých oblastiach. Zúčastnil
som sa niekoľkých kresťanských konferencií, bolo
mi umožnené osobne navštíviť a spoznať krajinu
Izrael, zapojil som sa do vyučovania v skupinke o Kristovom živote, službe a stratégii. Tieto a mnohé
ďalšie požehnania som mohol od Pán Boha prijať. Všetky veci, ktoré som sa naučil som následne
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implementoval do svojej služby. V roku 2016 sa však udialo aj niekoľko ťažkých vecí a skúšok. Najviac
som smutný z toho, keď vidím ľudí, ktorí chodievali na dorasty a mládeže, dokonca niektorí aj slúžili a
teraz ich životy a slová, ktoré hovoria, nesvedčia o Kristovi. Uvedomil som si, že nikto nie je imúnny.
Veci, ktoré tak často opakujeme ako potreba spoločenstva, čítanie a štúdium Božieho Slova, modlitba,
vykázateľnosť, posväcovanie, ale najmä pevný základ v Ježišovi Kristovi, tieto veci nie sú iba nejaké
poučky, alebo básničky. Ak chcem mať zdravý vzťah s manželkou nejde to bez toho, aby som s ňou trávil
čas, aby som sa o ňu zaujímal, rozprával sa s ňou, vytváral s ňou zdravé vzťahy aj s ostatnými ľuďmi, no
a podobne je to aj vo vzťahu s Pánom Bohom. Ježiš by mal byť v živote človeka aj Pánom, a to znamená,
že ho máme nechať sedieť na tróne v našom živote. Až príliš veľakrát som videl ako nielen mladí ľudia
zosadili Pána z tohto trónu a nahradili ho svojimi vlastnými túžbami po "šťastí". Práca s mládežou je
preto veľmi dôležitá, pretože práve v tomto období si ľudia formujú základy pre svoj budúci život.
Často sa hovorí, že mládež je budúcnosť cirkvi. Tento výrok je aj pravdivý, ale na druhú stranu je
aj veľmi mylný. Pravdivý je preto, lebo v budúcnosti to budú práve tí dnešní mladí, ktorí budú
rozhodovať a viesť. Budúci farári, dozorcovia, presbyteri a misionári sedia na našich dorastoch a
mládežiach. Mylný je tento výrok v tom, že mládež nie je iba budúcnosť cirkvi, ale mládež je už teraz
cirkev! Je jej neoddeliteľnou súčasťou a dôležitým prvkom a preto jej musíme dať aj dostatočný priestor
v rámci cirkvi a tiež cirkevných zborov. V roku 2016 sme urobili v našom cirkevnom zbore v tomto
ohľade veľký posun, keď sme začali rozmýšľať, ako urobiť nedeľné Služby Božie miestom nielen pre
starších, ale naozaj pre všetky generácie. Pritom sme nechceli k Službám Božím iba niečo prilepiť, ale
podarilo sa nám vytvoriť priestor pre mládežnícke piesne, cez ktoré môžu byť obohatení nie len mladí
ľudia. Mladí sa zapájajú do života zboru a nie sú nejakou oddelenou bunkou mimo. Preto sú dôležité
akcie v cirkevnom zbore, kde sa stretnú rôzne generácie, a tak vytvárajú zdravé spoločenstvo.
Na všetkých mládežníckych stretnutiach v roku 2016 odznievala verne zvesť slova Božieho. Od
vyučovania konfirmandov, cez dorasty, stredoškolské mládeže až po vysokoškolskú mládež som sa snažil
aj s ostatnými vernými služobníkmi ukazovať na Krista. Naša zvesť však nebola iba vyučujúca, ale bola
aj evanjelizačná. O tom svedčia aj nové tváre, ktoré sa počas uplynulého roku pripojili do našej rodiny
cirkevného zboru. Tábory, víkendovky, špeciálne stretnutia iba pre dievčatá GO (girls only) a tiež iba pre
chlapcov B70, športové akcie, skupinky a mnohé iné podujatia, ktoré sme organizovali v roku 2016
prispievali k tomu, aby práca s mládežou pokračovala a rozvíjala sa. Ja osobne sa snažím na všetkých
týchto akciách slúžiť svojimi darmi. Niekedy si ma však Pán Boh používa inými spôsobmi ako by som
predpokladal. Napríklad na jednom z táborov som rozmýšľal, ako by som mohol poslúžiť tým novým
ľuďom, ktorí prišli na tábor a nakoniec som zistil, že ma potrebujú ľudia, ktorí slúžili. Rozhovory o tom,
ako si pripraviť svedectvo, čo je dobré povedať v Biblickom zamyslení a niektoré rozhovory až na
pastoračnej úrovni boli tým, do čoho ma Pán Boh volal.
Súčasťou mojej práce a služby je okrem vedenia práce s mládežou v cirkevnom zbore aj
vyučovanie náboženstva na niektorých základných a stredných školách v Žiline. Táto služba je pre mňa
náročná najmä preto, že vyučovanie náboženstva býva poobede, v čase keď už sú deti roztržité a unavené.
Nevýhodou tiež je, že pre nižší počet evanjelikov v meste bývajú všetky evanjelické deti z danej školy
spojené do jednej skupiny, čo vytvára častokrát veľké vekové rozdiely a tak to vyžaduje aj rôzny prístup k
týmto deťom. Snažím sa v tejto službe byť kreatívny a tiež sa učím trpezlivosti. Ukazovať na Boha,
hovoriť Biblické príbehy, poučiť sa z cirkevnej histórie, či prechádzať so staršími cez etické a
religionistické témy je veľmi zodpovedná a zaujímavá práca. Záujem niektorých detí je viditeľný aj na
výsledkoch z Biblických olympiád, ktoré dosahujeme v cirkevnom zbore, už niekoľko rokov.
Uvedomujem si však, že jedna hodina do týždňa strávená s týmito deťmi je veľmi málo. Dôležitá je
výchova v rodinách. Preto som rád, že sa moja manželka pustila spolu s ďalšími do organizovania
stretnutí pre strednú generáciu 25+. Taktiež prínosné pre zdravý vývoj nášho cirkevného zboru sú
podujatia ako zborový deň, rodinný tábor KRT a zborový Silvester. Nebolo by v poriadku, keby celý zbor
ťahali iba mládežnícke akcie, ale v cirkevnom zbore musí byť vytvorená silná stredná generácia. To je
spojené aj s veľkým modlitebným námetom pre náš cirkevný zbor, ale aj pre celú cirkev.
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Pred nami je rok 2017, kedy si pripomíname reformáciu a potrebu reformácie v našich životoch.
Mám nádej a modlím sa za to, aby v tomto roku bol Pán Boh pri nás, aby sme mohli zakúšať jeho
požehnanie a vedenie.”

2g) Stredná generácia – rodinné spoločenstvo
Pod strednou generáciou chápeme ľudí vo veku nad 30 a do veku cca 60 rokov (rodiny s deťmi, slobodní,
slobodné, manželské páry atď...).
Nesmierne dôležitým momentom v roku 2016 bol vznik stretnutia 25+. Po rokoch hľadaní, modlitieb,
prosieb, skúšania rôznych modelov sa podarilo vytvoriť jedno dôležité a potrebné podujatie pre ľudí
strednej generácie. Sme veľmi Pánu Bohu vďační za sestru Romanku Lajdovú, ktorá prežila osobné
povolanie do organizovania tejto služby. Stretnutia sa pekne rozbehli od októbra 2016.
Podujatia a aktivity konané pre strednú generáciu:
● Národný týždeň manželstva - 8.-14.2.2016
● Rodinný tábor KRT - 11.-14.8.2016
● Stretnutia 25plus - od jesene 2016 - 6.10.2016
● Skupinka pracujúcich pondelok 18:00 hod. na fare
Národný týždeň manželstva (NTM) - správu 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 piatykrát. Týždeň od 8. –
14. 2. 2016 sa niesol v
znamení hesla „Recept na
dobré manželstvo“.
Význam manželstva bol v
tomto období ako obvykle
zdôrazňovaný na všetkých
podujatiach, ktoré sa v rámci
cirkevného zboru pravidelne
konajú. Počas celého týždňa v
podvečerných hodinách bolo
možné
zapojiť
sa
do
modlitebných stretnutí, ktoré
sa konali na fare. Namiesto
biblickej hodiny odznela
prednáška Richarda Vašečku
s názvom „Recept na dobré manželstvo“. Účastníci sa dozvedeli rôzne tipy na „dobré“ manželstvo, rady,
ako urobiť svojho manželského partnera šťastným, ako sa viac zaujímať o jeho potreby.
Počas celého týždňa boli zároveň manželmi Martinom a Hedvigou 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). NTM
vyvrcholil požehnaním manželských párov počas nedeľných doobedňajších Služieb Božích.”
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Stretnutia 25plus.

Správu napísala koordinátorka Romana Lajdová: “V októbri 2016 začali v našom cirkevnom zbore
stretnutia 25+, ktoré sú určené pre všetkých ľudí v aktívnom veku (cca. 25-55 rokov). Stretnutia sú
zamerané na budovanie vzťahu s Pánom Bohom a budovanie priateľstiev medzi bratmi a sestrami v
našom spoločenstve. Obsahom stretnutí je vždy zoznamovacia aktivita, chvály, téma a na záver rozhovory
a príjemné posedenie pri občerstvení. Stretávame sa 2x mesačne, vždy 1. a 3. štvrtok v mesiaci, a teda za
rok 2016 sme sa spolu stretli presne 6-krát.
Téma, ktorú sme na týchto stretnutiach preberali bola 5 jazykov lásky, a to sú: slová uistenia, pozornosť,
prijímanie darov, skutky služby a fyzický dotyk. Postupne sme odkrývali, akými rôznymi jazykmi lásky
môžu ľudia okolo nás rozprávať. Naučili sme sa tak lepšie rozumieť prejavom lásky našich blízkych a
taktiež im lásku prejaviť spôsobom, ktorému budú rozumieť.
Na stretnutia 25+ chodí priemerne 23 ľudí a o kvalitný program sa stará tím v zložení: Alenka Vitkovská,
Majka Vitkovská, Rasťo Varmecký, Kaňuchovci, Lajdovci a Šimočkovci.
V roku 2017 chceme na stretnutiach 25+ naďalej prinášať priestor pre duchovný rast a hlboké
rozhovory. Veríme, že časom si tieto stretnutia obľúbia mnohí ďalší bratia a sestry v aktívnom veku a nám
pribudne milá povinnosť zložiť deliacu stenu v zborovej sieni a rozložiť pár ďalších stolov navyše.”
Skupinka pre pracujúcich
Správu napísal Ján Hlas: “Skupinka bývala pravidelne v pondelok od 18:00 do približne 20:00, ale občas
bola aj dlhšie. Stretávali sme sa aj počas letných prázdnin.
Bolo nás zvyčajne od 3 do 7-8, výnimočne aj trochu viac.
Preberali sme evanjelium podľa Lukáša - na každom stretnutí jedna-dve podkapitoly.
22

v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou

Výročná kňazská správa za rok 2016 ECAV Žilina
Mariánom Kaňuchom

Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 12.2.2017 zborovým farárom a seniorom TUS

Väčšiu časť v porovnaní so štúdiom Biblie zaberali zdieľania a potom aj spoločné modlitby - keďže nás
nebývalo veľa, tak sme sa pri modlitbách skoro vždy prestriedali všetci. Účastníci až na pár výnimiek
mali od 30 do 40 rokov.”
Stredné generácie – Rodinné spoločenstvo (RoS) 25+
Počet za rok

priemerná účasť

počet skupiniek buniek

2016

5

23

0

2015

4

8

1

2h) 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 (vo veku od 18 do 55 rokov) a je nás
okolo 20 a starší (od 55 rokov) v počte 10 - 15 spevákov. Stretávame sa raz do týždňa, mladší v stredu,
starší v pondelok, podľa potreby aj spoločne. 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, na slávnosti pri 80. výročí posvätenia nášho chrámu, v
rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov i pri svadbách. S láskou sme išli poslúžiť i do cirk. zboru
Písek u Jablunkova pri ich výročí posvätenia chrámu. Svojím spevom sme obohatili i inštaláciu nášho
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rodáka a bývalého člena nášho spevokolu Daniela Beňucha za zborového farára v Sučanoch. Zúčastnili
sme sa i prehliadky spevokolov Turč. seniorátu v Turanoch.
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.”

2i) Hudobné skupiny
Sme vďační za službu našich mladých bratov a sestier, ktorí svojimi darmi prispievajú k radostnej a
vďačnej oslave Pána Boha. Hrávajú rôzne ad hoc zoskupenia, samostatne resp. podľa potreby. Dôležitou
vecou je pravidelný spev mládeže na nedeľných službách Božích v Žiline.
Medzi mládežou hrávajú viaceré ad hoc zoskupenia, ktoré sa tvoria podľa príležitosti, ako sú: pravidelné
stretnutia dorastu a mládeže, letné a zimné tábory, večery modlitieb a chválospevov, služby Božie,
misijné podujatia mimo cirkevného zboru atď.
Sme povzbudení hudobnou službou brata kurátora Rasťa Czelisa a brata predsedu hospodárskeho výboru
Janka Olszara, ktorí doprevádzajú viaceré naše podujatia. Ich prevažne vlastná tvorba je veľkým
povzbudením a duchovným osviežením pre nás všetkých. Pri viacerých príležitostiach bolo ich
vystúpenie doplnené ďalšími hudobníkmi a spevákmi.
Dušan Tichý: “Chvály ECAVZA 2016
V zbore máme veľa obdarovaných ľudí, ochotných používať tento dar. Stretávame sa priemerne raz za 2
mesiace s chválovým tímom a premýšľame, ako by sme mohli používať tento dar a ako by sme mohli
prispieť k službám Božím. Premýšľame aj do budúcna o svedectvách v kostole, kedy by ľudia mohli prísť
a povedať, čo zažili s Pánom Bohom a tak povzbudiť ostatných vo viere.
Pokračujeme v hudobnom sprevádzaní Služieb Božích počas každej nedele jednou mládežníckou piesňou.
Máme viacero menších hudobných zoskupení, ktoré sa pri tejto službe striedajú. Občas hrávame aj popri
večeri Pánovej. Veríme, že týmto spôsobom môžeme prepájať jednotlivé generácie ľudí na spoločných
zborových stretnutiach a robiť Služby Božie atraktívnejšie pre mladých ľudí. Taktiež robíme spoločné
chválové večery, kde sú pozvané všetky generácie.”

2j) Modlitebné podujatia a modlitebné skupinky
Svedectvom o zrelosti cirkevného zboru je
aj modlitebný život spoločenstva. Sme radi,
že v našom cirkevnom zbore sa stretávame
na mnohých modlitebných podujatiach.
Pravidelné a nepravidelné modlitebné
stretnutia v roku 2016:
● 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,
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● Modlitby v domácnostiach – osobné modlitby jednotlivých členov CZ,
● Noc modlitieb – býva vždy pred Svätodušnými sviatkami. Začínala sa o 20:00 hod. a končila ráno
o 8:00 hod. Večerou Pánovou. Tohto stretnutia sa zúčastňujú všetky vekové kategórie členov CZ.
Téma Noci modlitieb v roku 2016 bola: Kto hovorí, že zostáva v Ňom, má žiť tak ako žil On.
● Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov – 18.-25.1.2016
● Svetový deň modlitieb – sa konal v 5. nedeľu pôstnu 13.3.2016, tieto modlitby pravidelne
pripravujú ženy z kresťanských cirkví pôsobiacich v Žiline. Modlitebné stretnutie sa pravidelne koná
v našom evanjelickom kostole.
● 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 reťaz modlitieb a pôstu
● Večery modlitieb a chválospevov pod vedením našich mladých bratov a sestier - konali sa v
adventnom období a vo veľkonočnom období na Bielu sobotu.

Rok

Modlitebné spoločenstvo
počet
priemerná
za rok
účasť

Modlitebné týždne
počet
priemerná
za rok
účasť

2016

130

18 (5)

8

48

2015

123

18 (5)

8

50

Informácie zo života modlitebného spoločenstva nám do správy o živote cirkevného zboru priniesli sestry
Ľudmila Fraňová a Vlasta Jakubišinová. Koordinátorkou modlitebného spoločenstva cirkevného zboru je
sestra kantorka Ľudmila Fraňová.
Ľudmila Fraňová: “Neprestajne sa modlite! 1. Tes. 5,17. Verní slovám ap. Pavla túžime sa v našom
cirkevnom zbore modliť za potreby jednotlivých ľudí, ale i celého spoločenstva, za rodiny, za cirkev i za
národ. Pravidelne každú stredu ráno i v stredu a nedeľu večer sa stretávajú menšie skupinky
modlitebníkov. V uplynulom roku modlitebné spoločenstvo pripravilo pôstnu i adventnú modlitebnú reťaz
spojenú s pôstom, ukončenú nepretržitými 24 resp. 48 hod. modlitbami v priestoroch fary. Okrem toho
sme pomáhali pri príprave Noci modlitieb (od 20.00 do 8.00 hod.) v čase Svätodušných sviatkov.
Keďže veríme, že každé požehnanie je vybudované na modlitbách, našou túžbou je, aby sa v presne
určenom čase – jednu hodinu týždenne – mohli všetky generácie nášho zboru zapojiť vo vlastných
domovoch do modlitebného zápasu za prebudenie v rodinách, zbore i v spoločnosti a takto spojení niesť
vďaky a prosby pred Boží trón. “
Vlasta Jakubišinová: “Bez modlitby nemôžeme budovať vzťah so Stvoriteľom a Posvätiteľom. Nechceme
byť vlažní. V modlitbe nás Pán Boh formuje na svoju podobu. Stretávali sme sa v stredu o 16 hod. v
zborovej sieni a priľahlých priestoroch. Prichádzalo nás priemerne päť. Na dvadsiatich šiestich
modlitebných stretnutiach sme prosili, ďakovali a vzájomne budovali, podporovali a konali svoje
spasenie, ako hovorí apoštol Pavol. Námety na modlitby sme vyberali z našich životných situácií, zo
zborových potrieb a z prianí našich blížnych. Dostali sme tento život, aby sme všetci našli Božiu blízkosť
a pokoj v Bohu. Dostali sme dar viery a máme nádej na večný život. V Jak 5,15 je napísané „..modlitba z
viery zachráni chorého a Pán ho pozdvihne....“ V tomto presvedčení môžeme chodiť všetci, čo
vyznávame, že naším Pánom je Ježiš Kristus. A skúmajme svoje modlitby vo svetle Slova Božieho,
prosme Ducha Svätého, ktorý sa spolu s Ježišom Kristom prihovára k Otcovi nebeskému za nás, nech nás
vedie a dáva Božiu múdrosť. Modlitebné stretnutia sú otvoreným priestorom pre modlitby každého člena
zboru.”

25

v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou

Výročná kňazská správa za rok 2016 ECAV Žilina
Mariánom Kaňuchom

Prečítaná na zborovom konvente v Žiline dňa 12.2.2017 zborovým farárom a seniorom TUS

2k) Večer pre ženy
Správu za rok 2016 napísala sestra farárka Olinka Kaňuchová: „V cirkevnom zbore sa stretávajú sestry,
ktoré túžia po spoločenstve, každý posledný štvrtok v mesiaci a od októbra aj každý druhý štvrtok, na
stretnutiach s názvom: Večer pre ženy. Stretnutia sa konajú o 17.00 hod. v zborovej sieni.
Súčasťou stretnutí je zdieľanie, spievanie piesní, modlitby a štúdium Božieho Slova. Spoločne študujeme
biblické ženy a z ich života sa snažíme poučiť a premýšľame nad prínosom do osobného života každej z
nás. Tieto ženy sú povzbudením a napomenutím aj pre nás. Žili síce v inej dobe, ale ich odkaz je živý a
aktuálny aj pre nás. Stretnutia vedie a biblický výklad Božieho slova pripravuje zborová farárka.
Rok 2016 sme začali témou Welcome to my life. Pri príležitosti 35. narodenín, sestra farárka pripravila
večer, počas ktorého dala “nahliadnuť” ostatným do svojho osobného a duchovného života. Pripravila
prezentáciu s fotkami a o každej životnej etape vydala svedectvo, ako ju Pán Boh viedol až doposiaľ. Vo
februári prišli do nášho spoločenstva učiteľky z našej EMŠ. Predstavili sa nám a pripravili prezentáciu
škôlky. Potom sme bližšie spoznali pani učiteľku Mišku Blahovú, ktorá nám ukázala niekoľko fotiek zo
svojho života a bližšie sa nám predstavila. Na jednom stretnutí sme pozerali film Noc s králem - zmenila
nielen svoj osud - príbeh kráľovnej Ester. Tento rok sme prebrali série tém: Ženy pri vzkriesení Pána
Ježiša, Ženy, ktoré sa stretli s Ježišom, Pán Ježiš a Jeho matka, a poslednou ženou bola Kyria (2J).
Od októbra sme sa začali stretávať aj v druhý štvrtok v mesiaci, čo bola iniciatíva sestry Evky
Trepáčovej. Inšpirovali ju k tomu naše decembrové stretnutia, kde sme boli kreatívne a tvorivé. Vyrábali
sme si vianočné pohľadnice, opletali gule, či tvorili iné vianočné drobnosti. Bol to požehnaný čas. Sestra
Evka, ktorá je obdarovaná aj v tomto smere, si preto zobrala na starosť vyrábanie rôznych kreatívnych aj
praktických predmetov. Na každé stretnutie si pripraví námety, zabezpečí materiál a ochotne usmerňuje a
pomáha sestrám pri výrobe. Tak sme aj v tomto roku vyrábali vianočné pohľadnice a iné drobnosti pre
radosť. Niektoré sme použili ako darčeky pri návštevách v DSS keď sme išli na pastorálne návštevy a
prislúžiť Večeru Pánovu, iné si zobrali ženy a použili ich ako vianočné darčeky pre svojich blízkych.
Na každom stretnutí spievame piesne na oslavu Pána Boha a nám na požehnanie a radosť. Ďakujeme
sestre Ľudke Fraňovej za jej hru na klavíri, keď nás sprevádza pri speve. Sestry vyberajú piesne, ktoré
majú rady, ale aj nové, ktoré sa chcú naučiť a spoločne oslavujeme Pána Boha.
Počas večera pre ženy sedíme v zborovej sieni pri krásne prestretých a upravených stoloch, čaji a malom
občerstvení. Ďakujeme sestre Vlastičke Jakubišinovej a všetkým ochotným sestrám, ktoré nám pripravujú
krásnu atmosféru s láskou a ochotou.
Večer pre ženy je požehnané stretnutie v osobnom spoločenstve žien pri Božom Slove. Je obohatením pre
všetky zúčastnené. Srdečne do tohto spoločenstva pozývam ženy v každom veku.”

Ženy - SEŽ
Rok

Počet za rok

Priemerná účasť

2016

12

25

2015

10

25
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2l) Stĺpy – raňajky pre mužov
Rok 2016 nebol výnimkou v
pravidelnom
stretávaní
mužov
v našom cirkevnom zbore:
● Raňajky pre mužov sa konali
pravidelne v 1. a 3. sobotu
v mesiaci o 7:00 hod. v zborovej
sieni.
Tematicky
sme
pokračovali
postavami
biblických mužov.
● Dňa 6.2.2016 sme sa zúčastnili
Konferencie mužov na Sliezsku
v Třinci, ktorú organizuje
SCEAV.
● Seniorátne stretnutie mužov sa
konalo dňa 15.10.2016 v
Prievidzi. V roku 2016 sme
zmenili miesto. Rozhodli sme sa vycestovať zo Žiliny a navštíviť iný cirkevný zbor. Naši muži mali
na starosti programovú štruktúru a muži z domáceho cirkevného zboru pripravili všetko ostatné. Bolo
to dobré rozhodnutie.
● Správu zo stretávania mužov za rok 2016 napísal brat kurátor Rastislav Czelis: “Už niekoľko rokov
trvá v našom cirkevnom zbore stretávanie mužov, ktorí majú túžbu aby spoznávali “mužov Biblie“,
ich prístup k Bohu, proroctvá a zachovávanie Božích zákonov v živote. V roku 2016 sa uskutočnilo 16
stretnutí, preberali sme ďalších mužov svätého písma, do vyučujúcej knihy Jób. Zdieľanie sa všetkých
zúčastnených (v priemere 10 bratov) prináša posilnenie vo viere. Modlíme sa za naše starosti a
problémy a v neposlednej rade ďakujeme Pánu Bohu za milosť, ktorá sa nám dostáva každý deň. Aj
touto formou sme bližšie k Bohu. Nechýbajú ani spoločné raňajky, ktoré pripravia ochotní bratia, i
spoločná diskusia o mnohých veciach, ktoré sa nás práve dotýkajú. Zúčastnili sme sa aj konferencie
pre mužov v Třinci pod názvom „Quo Vadis“ zameranej na výcvik zbožného muža. Významným
stretnutím pre Turčiansky Seniorát a náš cirkevný zbor bolo stretnutie mužov v Prievidzi. Všetky
akcie boli skvelé a tešíme sa na opätovné podobné stretnutia.”

Stretávania mužov – Raňajky pre mužov
Rok

Počet za rok

Priemerná účasť

2016

16

10

2015

13

11
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2m) Zborový deň 2016

Už tradičnou a vzácnou udalosťou pre náš cirkevný zbor je Zborový deň. Uskutočnil sa na tradičnom
mieste v Autocampingu Slnečné skaly dňa 12.6.2016. Zúčastnilo sa ho viac ako 300 ľudí. Program už
tradične pozostával zo spoločných služieb Božích, výborného detského programu, občerstvenia,
spoločného času na budovanie vzájomného spoločenstva. Zborový deň je určite jeden z najvzácnejších
dní pre náš cirkevný zbor. Hosťami boli Atléti v akcii a manželia Birnerovci s ich priateľmi a
pripraveným programom pre deti. Počas zborového dňa sa konali dva semináre. Jeden bol venovaný misii
cez šport. Viedli ho naši hostia z organizácie Atléti v akcii. Druhý seminár bol svedectvom brata farára
Jozefa Havrilu o svojich skúsenostiach počas 40 rokov služby na vinici Pánovej.

2n) Ma-Mi klub
Správu napísala sestra farárka Olinka Kaňuchová: “Od novembra roku 2009
sa v CZ stretávajú mamičky na materskej, rodičovskej dovolenke so svojimi
detičkami. Ma – Mi klub je pre Ma – mamičky a Mi – miminká :). Snažíme
sa, aby to boli priateľské, otvorené stretnutia, kde sa cítia dobre mamičky aj
ich detičky. Stretávame sa každú druhú stredu v čase od 9:00 do 11:00 hod.
v priestoroch fary v detskej miestnosti. K dispozícii je aj hosťovská
miestnosť na prebalenie alebo na kojenie dieťaťa.
V roku 2016 sme sa stretávali pod vedením zborovej farárky. S prípravou
stretnutí pomáhala aj jedna z mamičiek - Baška Birnerová a učiteľka z
našej EMŠ Miška Blahová. Súčasťou Ma - Mi klubu sú aj staré mamy,
učiteľky na dôchodku, Lydka Boldizsarová a Janka Novotná, ktoré
pomáhajú s prípravou občerstvenia, starostlivosťou o detičky, ale radi sa aj
rozprávajú s mamičkami. Som veľmi rada, že Ma-Mi klub je prepojený aj s
EMŠ, pretože časť mamičiek má svoje staršie deti v škôlke a s mladšími
chodia do Ma-Mi klubu.
Na našich stretnutiach vytvárame spoločenstvo pri Božom slove, zdieľaní
každodenných malých aj veľkých radostí aj starostí, spievame, spolu
stolujeme… Téma pre detičky je pripravená veku primerane, názorne a
kreatívne. V uplynulom roku sme s detičkami preberali témy: Ježiš si vyberá
svojich pomocníkov, Ježiš prichádza do Jeruzalema, Večera Pánova, Ježiš sa modlí v Getsemanskej
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záhrade, Ježiš žije, Ježiš kráča so svojimi priateľmi, Ježiš hovorí choďte a zvestujte, Ježiš odchádza do
neba, Ježiš a deti, Ježiš je náš dobrý pastier, Ja som Chlieb života, Cesta, Pravda, Život, Dvere, Vínny
kmeň, Dobrý pastier, Svetlo sveta, Advent, Narodenie Pána Ježiša.
Sme vďační Pánu Bohu za to, že máme vytvorenú priateľskú a požehnanú atmosféru. Súčasťou stretnutí
sú aj pripravené témy, o ktorých sa rozprávame. Témy pre mamičky v uplynulom roku boli: Najmenší
Boží pomocníci, Milujte sa navzájom, Pomáhame najmenším modliť sa, Veľká noc s najmenšími, S deťmi
o smrti a oslave života, Pomáhame deťom spoznávať, že Ježiš je skutočne živý, Vaše dieťa je Božie dieťa je to Jeho dar vám, Pomáhame deťom ísť a zvestovať Ježiša, Ježiš je stále s nami, Pomáhame deťom
poznávať cirkevný rok, Pomáhame deťom chápať, že Božia láska je pre všetkých, Pomáhame deťom, aby
vedeli, že sa Ježiš o nich stará, a na posledných stretnutiach boli voľné témy.
Som vďačná Pánu Bohu, že mamičky na materskej dovolenke so svojimi detičkami rady prichádzajú do
Ma-Mi klubu. V septembri sa nám začala vymieňať generácia mamičiek. Viaceré odišli do práce a detičky
nastúpili do škôlky. Prišli však nové mamičky. Ma-Mi klub je otvorený pre všetkých, nie je určený len pre
členov nášho cirkevného zboru.”
Ma-Mi klub
Rok

Počet za rok

Priemerná účasť

2016

20

20

2015

18

17

2o) Médiá a webová stránka CZ
Pohľad na rok 2016::
● Cirkevný zbor používa dve webové adresy: www.ecavza.sk a www.emszilina.sk
● Krátku reflexiu o fungovaní webu napísal brat poddozorca Janko Šimko: “Internetová stránka
cirkevného zboru prešla ešte v roku 2015 zmenou. Zmenil sa nielen jej dizajn, ale aj obsahovo bola
prispôsobená tomu, aby čo najviac vyjadrovala, že sme ľudia, ktorí spoznali Božiu lásku vyjadrenú
skrze život, smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista. Na web stránke sa snažíme uverejňovať aktuálne
informácie z prostredia rôznych skupín, ktoré sa v cirkevnom zbore stretávajú, obohatené
fotografiami a nahrávkami kázní, biblických hodín a rôznych vystúpení. Veríme, že web stránka je aj
misijným nástrojom a dokazuje, že sme otvoreným a prijímajúcim spoločenstvom pre ľudí, ktorí
hľadajú Krista”
● O web, dopĺňanie kázní a materiálov sa starali: Evka Vitkovská, Rastislav Varmecký, Janko Šimko,
Patrik Kollár, Janko Hlas, Filip Šimko a iní.
● Ďakujeme aj fotografom: Patrikovi Kollárovi, rodine Šimkovcov, Adamovi Rajčanovi, Lenke
Šimočkovej a ďalším ochotným spolupracovníkom za dokumentáciu života cirkevného zboru.
● Výzvou pre nás zostáva nájdenie ochotného správcu webu a počítačov pre cirkevný zbor.

2p) ProChrist
V roku 2016 sme sa zapojili do evanjelizácie Pro Christ, ktorá sa konala v dňoch 10.-14.4.2016 v
Ružomberku. Bol to pilotný projekt, Pro Christ evanjelizácia zo Slovenska. Prenosy sa konali cez
Internet. Zborový farár bol jedným z rečníkov. Myslíme, že to bol veľmi dobrý a užitočný projekt, ktorý
priniesol duchovné obohatenie pre našu cirkev.
Cirkevný zbor sa rozhodol premietať niektoré večery na troch miestach: Žilina, Rajec a Čadca.
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2q) Krátky rodinný tábor

Správu z Krátkeho rodinného tábora napísal brat Ján Šimko: “Krátky rodinný tábor sa aj v roku 2016
uskutočnil v Čičmanoch a bol to jubilejný 10. ročník. Opäť to bolo prostredie pre rôzne vekové skupiny,
kde sme sa mohli spoznať viac, nadviazať nové priateľstvá, prežiť zábavné i vážne chvíle. Téma tábora
bola „Moja milosť stačí“ a počas prednášok brata farára sme si mohli uvedomiť, čo nám Pán Ježiš
vybojoval na kríži a aký nám dal príklad. Bol to taktiež priestor na to, aby sme si uvedomili, ako my sami
„narábame“ s milosťou voči iným ľuďom, či už svojim blízkym alebo v našich širších vzťahoch. Bol to
inšpiratívny tábor, plný povzbudenia a impulzov do našich životov, aby sme svoj život žili tak, ako žil sám
Pán Ježiš. Tešíme sa na ďalší ročník a príležitosť vzájomne sa povzbudiť a načerpať.”
Sme radi, že tohto tábora sa zúčastnilo doposiaľ najviac ľudí, okolo 70. A prišlo aj viacero bratov a
sestier, ktorí sa takéhoto tábora zúčastnilo prvýkrát.
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3.Školstvo na území CZ
3a) Vyučovanie náboženstva
Vyučovanie náboženstva je veľmi vzácny nástroj formovania viery v živote mladých ľudí. Sme vďační,
že každým rokom môžeme vyučovať viac a viac mládeže.
Niekoľko poznámok k vyučovaniu:
● Vyučujeme podľa platných osnov našej cirkvi na 19 školách v Žiline a okolí.
● Školský rok začíname spoločne požehnaním detí, študentov a pedagógov na službách Božích v prvú
septembrovú nedeľu.
● Na konci školského roku máme požehnanie detí, študentov a pedagógov v poslednú júnovú nedeľu.
● Každý rok pozývame žiakov k účasti na vyučovaní evanjelického náboženstva listami, ktoré dostala
každá evanjelická rodina domov.
● Povzbudzujeme rodičov k tomu, aby svoje deti prihlasovali na vyučovanie náboženstva a motivovali
ich k pravidelnej účasti. Ak je dieťa prihlásené, je to riadna hodina v rámci vyučovacieho procesu.
Evanjelické náboženstvo v roku 2016 vyučovali:
1. Marián Kaňuch, zborový farár
2. Oľga Kaňuchová, zborová farárka
3. Jozef Havrila, zborový kaplán
4. Marek Hrivňák, námestný farár na mieste seniorátneho kaplána
5. Marián Lajda, katechéta
6. Katarína Svrčková, katechétka (do júna 2016)
7. Katarína Jurgová, katechétka (od septembra 2016)
8. Mária Vitkovská, katechétka
Vyučovanie evanjelického náboženstva v školskom roku 2016/2017
Deň a čas
Počet žiakov
Vyučujúci
ZŠ Hôrky
pondelok (nepárny) 12:30
2
Majka Vitkovská
Gymnázium Veľká Okružná
utorok 07:00
3
Majo Lajda
ZŠ Višňové
utorok 1130
1
Olinka Kaňuchová
ZŠ Rudina
utorok 12:25
3
Marek Hrivňák
ZŠ Karpatská
utorok 12:45
11
Majo Lajda
ZŠ Mojšová Lúčka
utorok 13:15
4
Olinka Kaňuchová
ZŠ Rajec
utorok 13:30
3
Jozef Havrila
ZŠ Lichardova
utorok 14:00
16
Majo Lajda
Katka Jurgová
ZŠ Hájik
utorok 14:00
9
Olinka Kaňuchová
ZŠ Trnové
utorok 14:30
5
ZŠ Bytčica
streda 11:50
7
Olinka Kaňuchová
Olinka Kaňuchová
ZŠ Gbeľany
streda 13:15
5
Gymnázium Varšavská cesta
streda 13:45
12
Majo Lajda
M + O Kaňuchovci
ZŠ Gaštanová
streda 15:00
11+10
Olinka Kaňuchová
ZŠ Lietava
štvrtok 13:10
3
Majo Lajda
ZŠ Jarná
štvrtok 14:00
6
Majo Lajda
Obchodná akadémia
piatok 07:50
5
ZŠ Závodie
piatok 13:55
6
Majo Lajda
Olinka Kaňuchová
EMŠ
utorok 09:00
40
122 žiakov + 40 detí
Spolu navštevuje vyučovanie náboženstva:
EMŠ = 162 detí
Štatistika návštevnosti evanjelického náboženstva z predchádzajúcich rokov – 2015/2016 (116 žiakov) - 2014/2015 (110 žiakov)
– 2013/2014 (107 žiakov) – 2012 /2013 (97 žiakov) – 2011/2012 (93 žiakov) – 2010/2011 (82 žiakov) – 2009/2010 (68 žiakov)
Názov školy
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3b) Evanjelická materská škola (EMŠ)
Sme veľmi vďační Pánu Bohu,
že už druhý rok cirkevný zbor
prevádzkuje
evanjelickú
materskú školu v meste Žilina.
Správu o jej činnosti napísala
riaditeľka
EMŠ
Katarína
Kutlíková:
Evanjelickú
materskú školu v školskom roku
navštevuje 40 detí vo veku od 3
do 6 rokov. Z toho je 7
predškolákov.
Pedagogické
zamestnankyne sú Michaela
Blahová a Mária Vitkovská v
triede
Rybičky,
Iveta
Dobrovičová
a
Katarína
Kutlíková v triede Mravčeky.
Pomocná pracovná sila je Alena
Sonderlichová.
Spolupráca
so
zákonnými
zástupcami je na výbornej úrovni. Zapájajú sa do školských akcií, podporujú nielen deti, ale aj pani
učiteľky a celú prevádzku školy.
Spolupracujeme aj s cirkevným zborom. Priebežne sa podieľame na Službách Božích počas adventných a
pôstnych sviatkov, na začiatku i na konci školského roka. Sestra farárka Oľga Kaňuchová učí v našej
škole náboženstvo, vždy v utorok v obidvoch triedach.
V priebehu roka sme zorganizovali, či plánujeme zorganizovať rôzne podujatia a akcie. Pre ilustráciu
uvádzam niekoľko z nich: požehnanie detí, noc predškolákov v EMŠ, tvorivé dielne so starými rodičmi,
čítanie rozprávok starými
rodičmi,
deň
matiek,
Vianočná
večernica,
šarkaniáda a sánkovačka s
rodičmi, deň rodiny, školský
výlet, rodinný letný tábor.
Ponúkame
logopedickú
depistáž, očné screeningové
vyšetrenie,
test
školskej
zrelosti, otvorenú hodinu pre
rodičov o činnostiach s
predškolákmi či plavecký
výcvik.
Ďakujeme
za
akúkoľvek
podporu, hlavne modlitebnú.
Z vďačnosti vás pozývame
medzi nás na spomínaný DEŇ
RODINY,
lebo
si
uvedomujeme, že ste súčasťou našej rodiny EMŠ a spoločne tvoríme Božiu rodinu. Tešíme sa na stretnutie
25. júna v popoludňajších hodinách v priestoroch EMŠ.
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4. Činnosť presbyterstva a výborov (hospodársky, revízny,
vnútornej a vonkajšej misie...)
4a) Presbyterstvo
V roku 2016 presbyterstvo zasadlo 4 krát, a to: 3.2.; 10.2.; 11.5.; 28.9.
Zasadnutia presbyterstiev pripravovalo, zvolávalo a viedlo predsedníctvo cirkevného zboru.
K 31.12.2016 má cirkevný zbor 15 presbyterov.
Aktuálny zoznam presbyterov k 31.12.2016
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

4b) Výbory
Presbyterstvo CZ pri výkone svojej služby má zriadené nasledovné výbory:
1. Výbor pre vnútornú a vonkajšiu misiu
2. Bohoslužobný výbor
3. Hospodársky výbor
4. Diakonický výbor
5. Revízny výbor
6. Výbor chrámovej služby
7. Výbor filiálky v Rajci
8. Školský výbor
9. Mediálny výbor
10. a zriaďuje iné podľa potreby
Výbor vnútornej a vonkajšej misie (vnútromisijný výbor - VMV)
Práca VMV výboru je veľmi dôležitá, pretože koordinuje praktický život cirkevného zboru.
Správu o činnosti napísal predseda výboru, brat zástupca zborového dozorcu, Ján Šimko: ”Výbor
vonkajšej a vnútornej misie sa aj v roku 2016 stretol v 3 termínoch (január, jún a september). Stretnutí sa
zúčastňovali presbyteri za vonkajšiu a vnútornú misiu, zboroví farári, pracovník pre prácu s mládežou a
dorastom, členovia ďalších výborov, ale tiež aj iní dobrovoľníci, ktorí slúžia medzi deťmi, mládežou a
staršou generáciou. Priemerný počet na týchto stretnutiach bol 11 členov. Stretnutia sme vždy začínali
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zamyslením nad Božím Slovom a ďakovali sme za hojnosť požehnania, ktoré môžeme zažívať v našom
zbore pri organizovaní rôznych podujatí a aktivít.
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. Jeho milosť sa prejavuje v tom, že
môžeme v cirkevnom zbore prežívať pokoj, lásku a porozumenie medzi všetkými generáciami. Modlitby za
cirkevný zbor vnímame ako veľmi dôležité nielen pri plánovaní aktivít, ale počas celého roku. Na
stretnutiach sme spoločne uvažovali nad tým, čo náš zbor ako spoločenstvo potrebuje a zároveň, ako by
sme mohli poslúžiť a povzbudiť iné spoločenstvá. 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 dištriktom, či mládežníckymi organizáciami v ECAV. Výsledkom každého stretnutia
misijného výboru bol už tradične kalendár aktivít nášho cirkevného zboru na nadchádzajúce obdobie s
určením zodpovedných služobníkov za ich prípravu a vedenie.
Modlíme sa, aby sme dokázali vnímať potreby ľudí rôznych generácií v cirkevnom zbore, aby sme boli
služobníkmi, ktorí sa pridajú k Božiemu dielu, ktoré veríme, že Pán Boh chce konať aj cez aktivity a
podujatia nášho cirkevného zboru.“
Vonkajšia misia
V rámci vonkajšej misie sa cirkevný zbor či jeho členovia zapojili do nasledujúcich projektov:
● PRO CHRIST 2016 v termíne 10.-14.4.2016 - zapojenie sa do evanjelizačného projektu
● Návštevy v cirkevných zboroch – 23.10.2016 SCEAV Písek
● 15.–21.7.2016 Misijný tábor KECY – Hronec
● Služba deťom v rómskom prostredí
● Premýšľanie nad možnou podporou vznikajúceho evanjelického cirkevného zboru v
Bielorusku
Výbor chrámovej služby a bohoslužobný výbor
Za výbor správu napísal brat presbyter Milan Cisarik: “Bohoslužobný výbor, ktorého členmi sú zborový
farár, zborová farárka a presbyter Milan Cisarik, pokračoval vo svojej činnosti aj v roku 2016. Úlohou
výboru je pomáhať pri organizovaní bohoslužobného života CZ. V súčasnosti sú pravidelne oslovovaní
členovia zboru, aby poslúžili čítaním starozmluvných a novozmluvných textov Písma Svätého na ranných
nedeľných Službách Božích. Do tejto služby sa aktívne zapája viacero členov CZ staršej, strednej ako aj
mladšej generácie.
Pri prisluhovaní Večere Pánovej prvú nedeľu v mesiaci počas hlavných Služieb Božích, bolo zriadené aj
druhé stanovisko pod kazateľnicou, kde sa Večera Pánova prisluhuje v stoji. Táto zmena prispela ku
skráteniu hlavných Služieb Božích, počas ktorých sa prisluhuje Večera Pánova. Odozva členov CZ bola
priaznivá a obidve stanoviská sú rovnomerne využívané.
Pravidelnou súčasťou hlavných Služieb Božích sa stala pieseň mládeže. Týmto spôsobom sa podarilo
aktívne zapojiť mladšiu generáciu. Zároveň aj mnohí starší členovia CZ si radi zaspievajú mládežnícke
piesne.
Občerstvenie po skončení Služieb Božích je príjemnou bodkou za časom stráveným v kostole. Umožňuje
využiť čas po skončení Služieb Božích na priateľské rozhovory a vzájomné zdieľanie. Viacerí
dobrovoľníci sa pravidelne aktívne zapájajú do prípravy občerstvenia.
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Chrámovú službu vykonávajú v súčasnosti presbyteri, čestní presbyteri a mladé rodiny. Táto služba patrí
už dlhšiu dobu k neodmysliteľnej súčasti Služieb Božích. Úlohami chrámovej služby je privítanie
účastníkov Služieb Božích, rozdávanie informačných listov, zistenie počtu účastníkov ako aj
pristupujúcich k Večeri Pánovej, rátanie ofery, zvonenie a ďalšie činnosti, ktoré na prvý pohľad nie je
vidieť. Účasť mladých rodín na tejto službe bola veľkým prínosom. Počas prvej nedeli v mesiaci, keď sa
prisluhuje Večera Pánova, sa do chrámovej služby zapája aj mládež.”
Hospodársky výbor
Správu o činnosti za rok 2016 napísal predseda výboru Ján Olszar: “Hospodársky výbor pracoval aj
počas roka 2016 na úlohách, ktoré vyplývali z rozhodnutí zborových orgánov (konvent, presbyterstvo) a
tiež na úlohách, ktoré bolo nutné priebežne riešiť počas roka.
Členovia hospodárskeho výboru: Beňuch Ján, Brtáň Daniel, Olszar Ján, Križan Jaroslav, Macek Milan,
Grandtner Milan, Szovák Ján, Czelis Rastislav a Slížik Ján.
Hospodársky výbor v roku 2016 zasadal: 03. februára 2016 / účasť 88,9%, (jeden brat ospravedlnený)
22. júna 2016 / účasť 55,6%, (štyria bratia ospravedlnení)
Zrealizované úlohy:
● Výmena elektroniky na plynovom kotle – farský úrad
● Výmena závesného kotla - kostolnícky byt
● Realizácia kondenzačného komína - kostolnícky byt
● Výmena stacionárneho kotla – farský úrad
● Oprava elektronickej brány
● Výmena osvetlenia vitráže
● Výmena všetkých žiaroviek v kostole (oltár, lustre, bočné svietniky, vstupný vestibul)
● Prečistenie odpadového potrubia WC v zborovej sieni a opätovné namontovania mís a
zasilikonovanie
● Oprava garníží v zborovej sieni
● Vyčistenie a úprava zelene v celom areáli kostola
● Celoročný odvoz trávy a lístia firmou CEBA Žilina s.r.o.
Rozpracované úlohy:
● Oprava strechy na farskom úrade
● Realizovať úpravy priestorov v areáli kostola v zmysle projektovej dokumentácie
● Výmena okna v kuchyni – byt farárovcov
● Zabezpečiť novú vstavanú skriňu – byt farárovcov
● Výmena dverí do bytu farárovcov
● Zabezpečiť nové skrinky na oznamy pri vstupe do kostola – 2 ks
● Rekonštruovať zariadenie farského úradu
● 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 (formou plagátu)
● Zhotovenie plošiny pre ZŤP
Diakonický výbor
Diakonický výbor pracoval pod vedením sestry presbyterky Idy Thielovej. Viaceré sestry sa spolu s
bratom farárom Marekom Hrivňákom zúčastnili dňa 10.9.2016 Dňa zborovej diakonie TUS v Martine
Sestra presbyterka napísala o činnosti nasledovné: “V roku 2016 naša pomoc v rámci diakonie sa
zamerala hlavne na návštevy členov nášho zboru v ich domácom prostredí a aj počas pobytu v nemocnici.
Cez rok sme pomáhali pri opatere a drobných prácach v domácnosti podľa potreby jedného brata a
sestry. Upratovali sme aj sirote (zdravotne postihnutej) jeho priestory v byte. Všetky tieto návštevy boli
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naplnené láskou a duchovným povzbudením. Požičiavame aj zdravotné pomôcky (polohovateľné postele,
hygienické stoličky, vozíky na pomoc pri chôdzi, sedátko do vane) a niektoré z nich už využívajú naši
členovia zboru. Veríme, že aj tohto roku sa naša činnosť rozšíri o pomoc, pri ktorej potrebujeme vašu
súčinnosť pri jej nahlasovaní v našom cirkevnom zbore. Kontakt nájdete v informačnom liste.”
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: “Školský výbor
bol zriadený najmä kvôli zriadeniu a otvoreniu EMŠ. Z Božej milosti sme 1.septembra 2015 slávnostne
otvorili a požehnali EMŠ. V roku 2016 sa preto výbor pravidelne nestretával. Predsedkyňa výboru,
zborová farárka, však bola v kontakte s riaditeľkou EMŠ a s učiteľkami pravidelne každý týždeň. Víziou
CZ je v budúcnosti zriadiť aj Evanjelickú ZŠ, aby sme mohli kontinuálne pokračovať v evanjelickej
výchove detí, ktoré končia EMŠ. Veríme, že školský výbor sa teda začne opäť pravidelne stretávať."
Mediálny výbor
Správu o činnosti mediálneho výboru napísala 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. Medzi najdôležitejšie informačné kanály patrí webová stránka zboru.
Termíny aktuálnych podujatí na nej upravuje Janko Hlas. O fotogalériu a celkový obsah webu sa stará
Janko Šimko. Kázne z nedeľných Služieb Božích vkladajú mladí zboru, ktorí sa starajú o ozvučenie
Služieb Božích, prípadne iných zborových podujatí (Evka Vitkovská, Filip Šimko, Juraj Zvarík a Rasťo
Varmecký, ktorý zároveň na stránku vkladá aj aktuálne výklady z biblických hodín). Nemenej dôležitou je
aj facebooková stránka zboru, ktorá ma viacerých administrátorov (Marián Kaňuch, Lenka Šimočková,
rodina Šimková, Adam Rajčan, Majo Lajda). Fotodokumentáciu zo zborového života zabezpečujú viacerí,
najmä mladší členovia: Adam Rajčan, Lenka Šimočková, Filip Šimko, Patrik Kollár, Ján Šimko, Lukáš
Buzek. Fotky zo zborového života sú pravidelne aktualizované vo vestibule kostola a následne
archivované (Patrik Kollár a Zuzana Šimková). V októbri 2016 sa mediálny výbor zapojil do osláv 80.
výročia postavenia žilinského evanjelického kostola: tvorba plagátov (Patrik Kollár), fotodokumentácia
všetkých sprievodných podujatí (Adam Rajčan, Tomáš Ladecký, Zuzana a Ján Šimko). Na návrh
zborového dozorcu Janka Beňucha boli vytvorené perá s logom zboru a krátkym veršom, a prvý stolový
zborový kalendár. Kalendár obsahuje fotky zo zborového života a zároveň termíny podujatí a
pravidelných aktivít, ktoré sa v zbore konajú. Zabezpečenie a prípravu pier a kalendárov mala na starosti
Zuzana Šimková, ktorá zároveň koordinuje aktivity mediálneho výboru.
Úlohy mediálneho výboru do budúcnosti:
- pripraviť reprezentatívny propagačný materiál o cirkevnom zbore v slovenskom a anglickom jazyku
- nájsť spôsob ako zabezpečiť medializáciu cirkevného zboru v meste Žilina
- nájsť kronikára zboru.”
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 viacerých.
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5. Pastorálna činnosť
Aj v roku 2016 duchovní pastieri vykonávali
množstvo
pastorálnych
návštev
a pastorálnych rozhovorov.
Pastorálne
návštevy sa konali pri rôznych príležitostiach
ako napr.: pravidelné 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
sú pastorálne rozhovory, ktoré sa dejú pri
rôznych príležitostiach (rôzne životné
situácie, krsty, sobáše, pohreby), a to najmä
na farskom úrade, na táboroch, víkendových
sústredeniach, pri spontánnych rozhovoroch
a pod.

Pastorálne návštevy
Kaňuchovci + M. Hrivňák + J. Havrila

2016 – 257 (216+21+20)

Kaňuchovci + M. Hrivňák + J. Havrila

2015 – 229 (155+56+18)
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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. Rok 2016 bol cestovateľský
zvlášť pre zborového farára.
V reformačnom roku 2017 sa plánuje zborový farár venovať najmä zboru a dokončeniu dizertačnej
práce. Z tohto dôvodu bude minimalizovať cesty a pozvania mimo cirkevného zboru okrem tých, ktoré
mu vyplývajú z jeho funkcií a povinností.
Zborový farár je:
● senior Turčianskeho seniorátu ECAV
● dištriktuálny presbyter VD ECAV
● synodál ECAV
● člen rady školy Evanjelickej spojenej školy v Martine
● študent externého doktorandského štúdia na EBF UK
Zborová farárka je:
● členkou Správnej rady nadácie Jána Amosa Komenského v Žiline
● členka rady školy EMŠ v Žiline
P.Č. Dátum
1.
2.

3.1.
18.-25.1.

3.

19.1.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

31.1
6.2.
11.2.
12.2.
28.2.
1.3.
1.3.
3.-7.3.
10-11.3
19.3.
25.3.
1.4.
3.4.
4.4.
5.4.
7.-10.4.
14.4.

21.

17.4.

22.
23.

18.4.
18.-26.4.

24.

27.4.

25.
26.
27.
28.
29.

29.4.
30.4.
30.4.
1.5.
5.5.

Mimozborová činnosť zborových farárov v roku 2016
Názov podujatia
Miesto konania
Kto
Služby Božie + Krst
TMZJK
Prípravné stretnutie na výber
software pre agendu v CZ
Inštalácia J. Keliarová
Konferencia mužov
Prednáška pre mladých TC
Dištriktuálne presbyterstvo
Prednáška pre mládež
Prípravné stretnutie lídrov SK
Seminár Juraj Turzo
Vzdelávanie o misii
Školská konferencia ECAV
Vyučovanie: Kristus v Tóre
Krížová cesta
EKUZA
Seniorátny konvent
Otvorenie výstavy ikon
Konferencia Dziengelow
KPM konferencia
PRO CHRIST
Prednáška na misijnom
popoludní
Pastorálna konferencia ECAV
Izrael
Príhovor - Teologická
konferencia
Valné zhromaždenie Tranoscius
Dištriktuálne presbyterstvo
Vykonanie sobáša
Inštalácia
Diakonické slávnosti

Krpeľany
Žilina

Kaňuchovci
Kaňuchovci

Bratislava

Marián Kaňuch

Turčianské Jaseno
Trinec
Žilina
Prešov
Terchová
Kráľova Lehota
Čadca
Londýn (UK)
Veľký Slávkov
Český Tešín
Budatín
Žilina
Vrútky
Žilina
Dziengelov (Poľsko)
Žilina
Ružomberok

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

Orava - Veličná

Kaňuchovci

Zvolen
Izrael

Kaňuchovci
Marián Kaňuch

Terchová

Marián Kaňuch

Liptovský Mikuláš
Prešov
Hermanovce
Púchov
Rakúsko

Marián Kaňuch
Marián Kaňuch
Kaňuchovci
Marián Kaňuch
Marián Kaňuch

Poznámka

prednáška
prednáška, pobožnosť
príhovory

evanjelizačná téma
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

7.5.
8.5.
11.5.
19.5.
20.5.
21.-26.5.
28.5.
28.5.
29.5.
29.5.
4.6.
5.6.
10.-11.6.
26.6.
30.6.

45.

30.6-1.7.

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

2.7.
3.-9.7.
10.7.
26.7.
27.7.
5.8.
9.8.
21.8.
25.8.
26.8.
28.8.-4.9.
4.9.
8.-12.9.
15.9.
16.9.
19.9.
25.9.
26.9.
4.10.
7.-8.10.
14.10.
15.10.
19.-21.10.
22.10.-3.11
23.10.
25.10.
6.11.
8.11.
9.11.
12.11.

76.

13.11.

77.
78.

27.11.
28.11.

79.

2.12.

80.

7.12.

81.

10.12.

82.

18.12
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EVS konferencia - téma
Prednáška o Indii
Akademické služby Božie
Prednáška N.T. Wright
Vzdelávanie o misii v mestách
ELF 2016
Dištriktuálny konvent
Staromestské slávnosti
Inštalácia Beňuch Daniel
Seniorátne stretnutie žien
Zborový deň
Seniorátne stretnutie žien
Synoda ECAV
Židovská Tryzna
Služby Božie EKG Košice
Dištriktuálne stretnutie
farárskych rodín
Seniorátny futbalový turnaj
Vzdelávanie
SEM-fest kázeň
Pohreb
Prednáška pre mládež
Diskusia Campfest
Téma pre mládež z Martina
Zborový deň CZ Spišská Belá
Téma pre mládež
Misijné dni ECAV
Cesta Fínsko-Estónsko
Inštalácia zb. farára
Po stopách Martina Luthera
Stretnutie neordinovaných TUS
Vzdelávanie o misii v mestách
Valné ZED
Služby Božie
Porada PRO CHRIST
Televízna diskusia RTVS
Tále Allianz
Téma pre mládež
Seniorátne stretnutie mužov
Teologická konferencia
Cesta do USA
Pamiatka spovätenia chrámu
EKUZA
Ekumenická Tryzna
DPK VD ECAV
Prednáška J. Turzo
Prednáška pre mužov BAS
Prednáška o ceste do Indie na
stretnutí presbyterov LOS
Seniorátne spevokolyTUS
Prípravné stretnutie Campfest
Prednáška pre vedúcich mládeží
LOS
Akademické služby Božie
Konferencia internáboženský
dialóg
Služby Božie

Prešov
Mošovce
Bratislava
Bratislava
Liptovský Mikuláš
Wisla
Prešov
Žilina
Sučany
Vrútky
Martin
Revúca
Prešov
Žilina
Košice

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

Jelšava

Kaňuchovci

Príbovce
Cambridge (UK)
Necpaly
Súľov
Súľov
Kráľova Lehota
Veľký Slavkov
T. Lomnica
Párnica
S. Ľubovňa
Fínsko-Estónsko
Návsí
Nemecko
Žilina
Smilovice
L. Mikuláš
Príbovce
Ružomberok
Bratislava
Tále
Borda
Prievidza
Lúčky
USA
Písek
Žilina
Rajec
Starý Smokovec
Čadca
Pezinok

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

Liptovský Mikuláš

Marián Kaňuch

Vrútky
Kráľova Lehota

Kaňuchovci
Marián Kaňuch

Párnica

Marián Kaňuch

Bratislava

Marián Kaňuch

kázeň

Bratislava

Marián Kaňuch

príhovor a účasť

Súľov

Oľga Kaňuchová

účasť
účasť
prednáška

prednášky
seminár
príhovor
zájazd CZ

kázeň + 5 krstov detí
Večera s Havranom
za cirkev účasť

New York a Texas
kázeň
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83.
84.

19.12.
26.12.

Vianočný koncert
Kucha-Pecha
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Žilina
Žilina
SOLI DEO GLORIA

Kaňuchovci
Marián Kaňuch

téma: Vianoce

Pri aktivitách zapísaných v tabuľke nie sú doplnené ďalšie mimozborové aktivity a podujatia, ktorých sa
zúčastňuje zborový farár z titulu funkcie seniora TUS!
Medzi aktivitami nie je ani zapísaná pravidelná mesačná účasť zborových farárovcov na SPK TUS.

6b) Zborový časopis - ZAčítaj sa
Správu o činnosti napísala členka redakčnej rady Zuzka Šimková. “Zborový časopis „ZAčítaj sa“ je
určený pre všetky vekové kategórie členov nášho cirkevného zboru v Žiline, Rajci, Čadci a Bytčici,
návštevníkom cirkevného zboru a iným záujemcom. Jeho cieľom je prinášať informácie o aktivitách
realizovaných v cirkevnom zbore, priblížiť historické udalosti nášho cirkevného zboru jeho súčasníkom,
prinášať životné príbehy a skúsenosti kresťanov zo života viery, prostredníctvom úvah a zamyslení
poukazovať na osobný vzťah a vieru v trojjediného Boha a na Bibliu ako Božie Slovo aktuálne a dôležité v
každodennom živote. Redakčnú radu tvorí stály tím – Ján Šimko, Zuzana Šimková, Ľudmila Fraňová
(korektúry), Patrik Kollár (grafika obálky), Lukáš Buzek (grafika). V roku 2016 článkami do časopisu
prispeli dobrovoľníci z radu členov nášho cirkevného zboru (Marián Kaňuch, Olinka Kaňuchová, Janko
Beňuch, Tomáš Miloslav Niňaj, Anna Grandtnerová, Mária a Milan Machajdíkoví, Anna Lazoňová,
Lenka Šimočková, Rasťo Varmecký, Janka Kaliariková, Majka Vitkovská, Zuzka Ševčíková, Milada
Golierová, Katka Cisariková, Marián Lehotský, Zuzana Šimková). V roku 2016 vyšli dve čísla, ktorých
obálky boli vytlačené farebne.
Náklad vydaní časopisu v roku 2016 bol nasledovný: marec – 350 ks; december – 600 ks.
Víziou do budúcnosti aj naďalej ostáva:
1. Nájsť nových členov redakčnej rady;
2. Ustáliť rubriky v každom čísle.

6c) Zborový archív, knižnica, predajňa kníh a vydávanie kníh
Zborový archív
V roku 2016 sa nekonali žiadne nové zmeny v oblasti zborového archívu.
Knižnica zboru
Pomaličky pokračuje úloha katalogizácie kníh. Postupne aj dopĺňame nové tituly do zborovej knižnice
Okrem zborovej knižnice máme aj vzniknutú mládežnícku knižnicu.
Predaj literatúry
Správu napísala sestra Zuzka Šimková: “Predaj kníh je situovaný do priestorov vestibulu nášho kostola.
Zámerom tejto služby je sprostredkovať členom cirkevného zboru, ale aj jeho návštevníkom, predaj
kresťanskej literatúry, a zároveň pomôcť zorientovať sa vo veľkom množstve rôznych, nie vždy kvalitných
kníh. Zároveň je vytvorený vhodný priestor na predaj kníh a CD vydaných inými cirkevnými zbormi. V
ponuke je možné nájsť rôzne vydania Biblie, evanjelické spevníky, výklady Písma, každodenné
zamyslenia, svedectvá zo života kresťanov, knihy o manželstve, o výchove detí, beletriu s kresťanskou
tematikou atď. Ponuka kníh je najmä v predvianočnom období dopĺňaná o nové tituly, pre veľký záujem
zo strany cirkevníkov. Platba je riešená cez komis (predajcovi je vyplatený len finančný obnos za predané
kusy) alebo sú knihy alebo CD zakúpené farským úradom a následne, za rovnakú cenu, predané
záujemcom. Predaj kníh bol v roku 2016, rovnako ako v minulých rokoch, v predvianočnom období
obohatený o ponukové balíky titulov z vydavateľstiev: Porta Libri, Návrat Domů, Advent Orion. Knihy z
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týchto vydavateľstiev sú zapožičané na komis – podľa počtu predaných kníh je vyplatená suma
predajcovi.
V uplynulom roku predaj literatúry vykonávali: Jelka Zvaríková - predaj kníh na fare, Zdenka
Bakalárová a Zuzana Šimková – predaj v kostole. Pre nízky záujem bol v roku 2016 zrušený predaj kníh v
Rajci. Výnimkou je predaj kalendárov v predvianočnom období.
Nákup kníh je hradený cirkevným zborom. Po predaji sú peniaze riadne vrátené formou pokladničného
bloku ako príjem cirkevného zboru.
Plánom do budúcnosti ostáva:
1. nájsť dobrovoľníka, ktorý by sa predaju kníh venoval pravidelne,
2. predaj kníh umožniť v konkrétnych dátumoch roka (zaviesť „otváracie hodiny“, napr. každú prvú
nedeľu v mesiaci apod.),
3. odvod financií za predanú literatúru zaviesť pravidelne 3x do roka.”
Vydávanie kníh v cirkevnom zbore
V cirkevnom zbore máme zámer vydať knihu o histórii evanjelikov v Žiline. Tempo prác je však pomalé
a potrebovali by sme ho zrýchliť, aby kniha mohla byť čím skôr dokončená a vydaná. Na vydaní knihy sa
podieľajú: 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 31.12.2016 cirkevný zbor eviduje 2356 členov.
● Do zboru sa v roku 2016 prihlásilo 21 ľudí (v roku 2015 – 25 ľudí ).
● Zo zboru sa odhlásilo 42 ľudí (v roku 2015 – 2 ľudia).
● Do evanjelickej cirkvi vstúpili 2 ľudia.
● Z cirkevného zboru v roku 2016 vystúpil 1 človek
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)
10. 2016 – ↓ 2356 členov zapísaných v kartotéke (pokles o 40 oproti roku 2015 - tento počet je
pretriedení a prečistení databázy adries členov CZ)
Pripomíname, aby tí, ktorí sa prisťahovali na územie nášho cirkevného zboru, majú tu trvalý pobyt a
zároveň sa neprihlásili do CZ, aby tak urobili. Tiež prosíme, aby každý kto sa presťahoval či presťahuje
mimo územia nášho CZ a má na novom mieste trvalý pobyt, aby sa odhlásil z nášho CZ a prihlásil do
nového CZ.
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6e) Zborová diakonia
Diakonickú prácu konáme cez:
● n.o. Bethezda. Riaditeľom sa stal brat Michal Gondžár. Doterajšiemu riaditeľovi Jánovi Szovákovi
ďakujeme za niekoľkoročnú obetavú prácu.
● službu mnohých dobrovoľníkov pod vedením sestry presbyterky Idy Thielovej.
Správa o činnosti n.o. BETHEZDA:
Michal Gondžár, riaditeľ: “BETHEZDA, nezisková organizácia je samostatný subjekt založený
Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, so sídlom:Námestie
žilinskej synody 2, 010 01 Žilina
BETHEZDA, n.o. pôsobí a vyvíja svoju činnosť na území Žilinského samosprávneho kraja.
Poskytujeme svojim klientom nasledujúce úkony:
·
bežné úkony osobnej hygieny, pomoc pri ich výkone,
·
zabezpečujeme nákupy,
·
zabezpečujeme donášku obedov,
·
upratujeme,
·
pomáhame pri vyhľadávaní lekárskej služby, zabezpečujeme sprevádzanie k lekárovi,
·
imobilným klientom poskytujeme služby pri pobyte v prírode,
·
pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí,
·
poskytujeme pomoc uskutočňovanú formou osobných rozhovorov, vypočutia, pochopenia,
·
zabezpečujeme kňaza pri sviatostiach – podanie Večere Pánovej na požiadanie klienta,
·
navštevujeme klientov pri príležitosti významných životných jubileí,
·
poskytujeme pomoc sirotám, vdovám, staráme sa o bezdomovcov, ktorí nás o pomoc požiadajú.
Podpora:
● Podpora letných táborov pre dorast a mládež
● Podpora Evanjelickej materskej školy v Žiline
Hospodárenie
Účtovná uzávierka za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016 sa týka peňažného hospodárenia BETHEZDY,
n. o. na jej účte Č.ú: 4007943296/7500, ktorý je vedený systémom jednoduchého účtovníctva.
Účtovná uzávierka bola zostavená na základe kontroly pokladničných denníkov a účtovných dokladov
vykonanej dňa 31.1.2017. Pri kontrole hospodárenia bola prevedená správnosť a úplnosť všetkých
zápisov do pokladničného denníka a im zodpovedajúcich účtovných dokladov. Bola zistená zhoda
obratov účtovných položiek v pokladničnom denníku s výpismi bankových účtov. Pri uzávierke k
31.1.2017 bola pokladničná hotovosť v súlade so skutkovým stavom pokladnice. Zostatok na
bankovom účte k 31.12. 2016 súhlasí s výpisom z banky a je 448,06€.
Ciele do budúcnosti. Našou úprimnou snahou je pokračovať v oblasti humanitnej starostlivosti a
sociálnych služieb, zdokonaľovať služby a poskytovať ich čo najširšiemu okruhu núdznych:
·
·
·
·
·
·

Podpora práce s mládežou v cirkevnom zbore ECAV Žilina
Podpora Evanjelickej materskej školy v Žiline
Navštevovať naďalej starších, chorých a opustených
Poskytovať materiálnu výpomoc
Organizovať stretnutia s obyvateľmi domovov dôchodcov
Vyhľadávať vhodných spolupracovníkov na opatrovateľskú službu
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·
·
·

Chceme nadviazať viaceré domáce a zahraničné kontakty
Chceme absolvovať konzultácie, školenia a exkurzie, ktoré pomôžu našej práci
Snažíme sa podchytiť mladú generáciu, aby oni boli tými, ktorí si všimnú vo svojom okolí
starých ľudí, postihnutých ľudí a mnohých iných, ktorí sú odkázaní na našu pomoc. Mladých ľudí,
ktorí sú ochotní podať pomocnú ruku.
·
Poskytovanie informácií na internete
Túžime po tom, aby naši prestarlí, prácou vyčerpaní a na pomoc odkázaní občania mohli žiť aj naďalej
plnohodnotným životom po poskytnutí našich služieb.
Záver a poďakovanie
Aj napriek prekonávaniu ťažkých podmienok chceme úprimne poďakovať všetkým tým pracovníkom a
dobrovoľným pracovníkom, ktorí prácou v rámci svojho pôsobenia prispeli k odstráneniu a zmierneniu
utrpenia. Naše poďakovanie patrí aj tým, ktorí na nás mysleli, či už v modlitbách alebo povzbudzujúcim
slovom a radou:
·
Evanjelickej Diakonii so sídlom v Bratislave
·
Evanjelickému a. v. farskému úradu v Žiline
·
Sociálnym zariadeniam a nemocnici na území okresu Žilina.”
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 31.12.2016
pôsobia:
● dvaja zboroví farári: Marián a
Oľga Kaňuchovci,
● zborový kaplán - bývalý senior
TUS Jozef Havrila,
● všetky
tri
systematizované
miesta v cirkevnom zbore sú
teraz obsadené duchovnými
pastiermi,
● v cirkevnom zbore pôsobil do
decembra 2016 aj námestný
farár na mieste seniorátneho
kaplána Marek Hrivňák. Býval
v Žiline na fare. Dňa 20.11.2016
bol zvolený na volebnom konvente za duchovného pastiera v CZ Súľov, kde sa aj 9.12.2016
presťahoval.
Zamestnanci, spolupracovníci cirkevného zboru
K 31.12.2016 má cirkevný zbor 7 zamestnancov:
1. Administratívna pracovníčka farského úradu Jelka Zvaríková
2. Pracovník pre dorast a mládež Marián Lajda
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3. V Evanjelickej materskej škole sú zamestnané: Katarína Kutlíková, Mária Vitkovská, Iveta
Dobrovičová (od 1.9.2016), Michaela 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 2016 sme mali na evanjelických školách na Slovensku či v zahraničí viacerých mladých
členov cirkevného zboru.
● Michaela Honsová – v školskom roku 2016/2017 študuje 5. rok na EBK UK, odbor evanjelická
teológia,
● Matej Trepáč - v školskom roku 2016/2017 študuje 3. rok na EBK UK, odbor evanjelická teológia,
● Filip Šimko, Denis Dinga a Marek Jurga - v školskom roku 2016/2017 študujú 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 JÁNA AMOSA KOMENSKÉHO.

6h) Filiálka Rajec
Správu o živote napísala
sestra
presbyterka
a
kurátorka Milada Golierová:
V roku 2016 sa náš malý
filiálny zbor stále držal
vďaka Pánu Bohu pri živote,
schádzali
sme
sa
na
bohoslužby,
biblické
vyučovanie,
brigády
i
spoločné
akcie.
Zbor
poväčšine zaopatroval a o
jeho potreby sa staral
emeritný senior na mieste
kaplána Mgr. Jozef Havrila
st., poslúžiť na Služby Božie
prichádzali aj zboroví farári matkocirkevného zboru zo Žiliny Mgr. Marián Kaňuch a Mgr. Olinka
Kaňuchová. Dvakrát nám poslúžila Mgr. Erika Sukovská z Považskej Bystrice, dvakrát teologička
Michaela Honsová a Mgr. Pavel Prihracki, čítané SB viedli aj MUDr. Miloš Lisý a kurátorka Milada
Golierová, ktorá tiež kantorovala, vypomáhala jej aj MUDr. Zuzana Lisá a jej dve malé dcéry.
Prehľad SB – počty a účasť :
Na SB tiež viackrát vystupovali s piesňami, básňami a hovoreným slovom deti a mládež, nacvičovali s
nimi a pomáhali im Mgr. Havrila a manželia Lisí, vianočný program aj Pavlínka Večeríková. Detskú
besiedku sme v roku 2016 nemali.
Večera Pánova bola prisluhovaná 3x - 87 ľudí/priemer 29.
Vyučovanie náboženstva v škole zabezpečoval Mgr. Havrila, hodiny navštevovalo 5 detí.
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Mali sme dvoch konfirmandov, krstnú zmluvu potvrdili Riško Večerík a Romanko Vojtek.
Biblické hodiny sme mali v zimných mesiacoch celkovo 6x s účasťou 6 ľudí v priemere, 3x sme mali
adventné večierne s priemernou účasťou 8 ľudí, pôstne modlitebné chvíle sme mali 2x s priemernou
účasťou 9 ľudí.
V deň Pamiatky reformácie sme mali v našej modlitebni stretnutie so zástupcami katolíckej obce v Rajci,
spolu s dekanom farnosti a dvoma kaplánmi prišlo na kajúce stretnutie cca 90 katolíkov.
My sme sa na obdobnom stretnutí v katolíckom kostole tiež zúčastnili v počte cca 20 ľudí, približne toľko
nás bolo aj na spoločnej tryzne za židovských spoluobčanov v kultúrnom dome a na židovskom cintoríne.
Ďalšie akcie v roku 2016:
● posedenie pri kapustnici s prezentáciou Mgr. Kaňucha o Indii – 26 ľudí
● podujatie ProCHrist 2x – spolu 21 ľudí
● účasť na zborovom dni – 24 ľudí
● seniorátna pastoračná konferencia TUS – 30 ľudí
● 80.výročie posvätenia žilinského evanjelického kostola – 12 ľudí.
● účasť na pohrebe brata farára Mgr. Štefana Mikuša – 5 ľudí
Brigády a práce:
● 3x veľké upratovanie modlitebne a bytu
● 3x upratovanie obradného domu na cintoríne
● výmena lustrov a žiaroviek na chodbe a v byte
● príprava pastorálnej konferencie + pohostenie účastníkov
● revízia strechy modlitebne – oprava spojov strešnej krytiny a odtokov
● odstránenie vlhkých vnútorných omietok v byte + upratanie – 30 hodín
● vyčistenie šopy a odvoz vyradeného materiálu, nábytku – 30 hod.
● čistenie a maľovanie zadnej izby, špajze - 16 hod.
● práce na zamedzenie prístupu vlhkosti k základom a stenám z vonkajšej strany – odstránenie
betónových chodníkov, obkladu, omietok a navlhnutej zeminy, sanačné omietky, položenie nopovej
fólie, navozenie piesku – cca 300 hod.
● návrh úpravy obradného domu + výmeny strešnej krytiny – posúdenie
● bežná údržba a kúrenie v modlitebni – rodina Mikolková
● oprava vodovodného potrubia, nová batéria v kuchyni.
Nepeňažné milodary – práce v rozsahu cca 400 hod., občerstvenie pre brigádnikov, zapožičanie strojov a
náradia, odborné práce, zabezpečenie konferencie, koláče na oslavu do Žiliny, vybavenie kuchyne, bytu –
komoda, poháre, šálky, taniere a pod. – celková hodnota cca 3500 €.
VEĽKÁ VĎAKA VŠETKÝM, ktorí akokoľvek pomohli, ZVLÁŠŤ kurátorovi R.Czelisovi.
Plány na rok 2017:
● s pomocou Božou dokončiť vonkajšie práce vo dvore – fólie, odtok vody, omietky, chodníky, záhrada
- jar-leto
● zasadenie stromu reformácie, posedenie s občerstvením pri ukončení prác - jeseň
● posedenie pri kapustnici – predpôstna nedeľa
● práce na obradnom dome – strecha, úpravy – leto
● vnútorná vlhkosť stien – odstránenie vlhkej omietky, presušenie stien – jar-leto + odborné posúdenie
ďalšieho postupu – návrh – do konca roka
Rok
2016
2015

Priemerná účasť na SB
27
29
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6i) Diaspory Čadca a Bytčica
V kňazskej správe každý rok prinášame aj pohľad do života našich diaspór:
Čadca
Za Čadcu nám správu napísala sestra
presbyterka Miroslava Mináriková: “Naše
spoločenstvo veriacich sa schádza 2x v
mesiaci (1. a 3. nedeľu v mesiaci) na
službách Božích. Večera Pánova bola
prisluhovaná 3x. Priemerne SB sa
zúčastňuje 23 veriacich. V decembri nás
potešil spevom spevokol zo Žiliny, a tak
dôstojnejšie sme prijali Večeru Pánovu, za
čo ďakujeme. V domácnosti sme prijali
traja Večeru Pánovu. V 1. polroku sme
spolu s bratom farárom Hrivňákom 2x do
mesiaca sa stretávali na modlitebných
stretnutiach. V priemere nás bývalo šesť.
Spolu sme mali 12 stretnutí.
Tematické zameranie bolo: Malý katechizmus.
Ďakujeme Pánu Bohu za každé stretnutie v spoločenstve veriacich.
Kalendármi a perami sme oslovili 8 evanjelikov v Čadci. Možno nájdu cestu k spoločnému stretnutiu na
SB. Diasporu vedieme: Mináriková Miroslava, Holeščáková Oľga a Marián Lehotský.”

Rok
2016
2015

Priemerná účasť na SB
23
24

Bytčica
Za Bytčicu správu napísala sestra Vlasta Jakubišinová: “V okrajovej časti
mesta Žilina, v Bytčici, sa tretiu nedeľu v mesiaci, mimo letných
prázdninových mesiacov, v priestore miestnej modlitebne pri evanjelickom
cintoríne, stretáva v priemere 14 ľudí na službách Božích.
Je sformované zo starších členov zboru, žijúcich v tejto časti mesta. Kvôli
zdravotným problémom sú služby Božie v mieste bydliska a doručený
informačný list o činnosti v zbore jediným kontaktom so základným
zborom.
Aj do tohto prostredia znie počas služieb Božích zasľúbenie a uistenie z Iz
46,4: „ Ja som až do vašej staroby ten istý, až do šedín vás budem nosiť.
Ja som učinil, ja i dvíham, ja ponesiem i zachránim“.
Výkladom Slova Božieho, zvestovaným evanjeliom, modlitbami a
sviatosťou Večere Pánovej v čase Adventu a v pôstnom období, nám
slúžili zboroví farári, manželia Kaňuchovci a seniorátny kaplán TUS
Marek Hrivňák. Kantorskú službu vykonávali Ján Beňuch, Ľudmila Fraňová a Matej Štrbka.
Na povzbudenie viery poslúžila aj návšteva manželov Czelisovcov, ktorí slúžili spevom chvál nášmu
Bohu.
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Tešili sme sa z každej návštevy a z každého povzbudenia vo viere. Ďakujeme nášmu nebeskému Otcovi
za Jeho prítomnosť, ďakujeme za každý nový deň, ktorý sme dostali, ďakujeme za milosť skrze Syna
Božieho, Ježiša Krista. Ďakujeme za službu, ktorú konáte pre naše malé spoločenstvo v Bytčici.“
Rok
2016
2015

Priemerná účasť na SB
14
14

6j) Ekumenické vzťahy
Aj v roku 2016 pokračoval myslíme bohatý a vzácny ekumenický život na pôde mesta Žilina. Tiež sme
veľmi radi, že sa rozvinuli aj ekumenické vzťahy v meste Rajec.
Spolupráca v Žiline je budovaná medzi jednotlivými zástupcami kresťanských cirkví, zástupcami mesta,
zboru Žilincov a židovskej náboženskej obce.
EKUZA (Ekuména Žilina):
● Rímskokatolícka cirkev
● Gréckokatolícka cirkev
● Cirkev bratská
● Cirkev Adventistov siedmeho dňa
● Kresťanský zbor
● Pravoslávna cirkev
● Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku
● Židovská náboženská obec
● Našich podujatí sa pravidelne zúčastňuje aj zástupca mesta Žilina a zboru Žilincov.
V rámci EKUZY Žilina (ekumenického združenia cirkví v Žiline) sa v roku 2016 uskutočnili:
● Týždeň modlitieb za jednotu
kresťanov – 18.–25.1.2016
● Svetový
deň
modlitieb
–
13.3.2016
● Ekumenické modlitby za mesto
Žilina (počas Staromestských
slávností) – 28.5.2016 tento rok
bolo vedenie modlitieb v réžii
nášho cirkevného zboru. Podujatie
moderoval brata Marián Lajda a
hrala naša mládežnícka hudobná
skupina.
● Smútočná
tryzna
(Židovský
cintorín) – 26.6.2016
● Týždeň
kresťanskej
kultúry
spojený s verejným čítaním Biblie
(28.9.) – 24.9.–1.10.2016
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V Rajci sa v roku 2016 uskutočnilo viacero mimoriadnych ekumenických podujatí. Zvlášť pripomíname
Židovskú tryznu, ktorá sa konala dňa 6.11.2016 v miestnom kultúrnom dome a následne na židovskom
cintoríne za účasti predstaviteľov evanjelickej, katolíckej cirkvi, židovskej náboženskej obce,
predstaviteľov miestnej samosprávy, a tiež mnohých obyvateľov mesta Rajec.
Výnimočným okamihom, ktorý tomu predchádzal boli vzájomné stretnutia evanjelikov s katolíkmi, ktoré
mali tak isto kajúci charakter. Dňa 31.10.2016 zástupcovia rímskokatolíckej obce navštívili so svojim
kňazom evanjelickú modlitebňu a následne evanjelický cintorín. Podobne 1.11.2016 evanjelici so svojim
duchovným pastierom Jozefom Havrilom navštívili rímsko-katolícky chrám a potom rímsko-katolícky
cintorín. Stretnutia mali kajúci a zároveň navzájom žehnajúci a modlitebný charakter.
Sme vďační Pánu Bohu za tieto výnimočné okamihy na území našej filiálky v Rajci.

(fotka z webu rímsko-katolíckej farnosti Rajec)
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7. Hospodársky život zboru
7a) Správa o hospodárení v ECAV CZ Žilina za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok
2017
Hospodárenie za rok 2016 vyhodnotil a návrh rozpočtu na rok 2017 prerokoval hospodársky výbor na
svojom zasadnutí dňa 25.1.2017.
Príjmy a výdavky roku 2016:
A)

PRÍJMY: 150 439,- €.
Z toho:
Cirkevný príspevok
Ofery
Milodary
Ostatné príjmy
Dotácia na EMŠ
Príjmy EMŠ

16 706,- €
18 835,- €
34 860,- €
2 213,- €
68 275,- €
9 550,- €

Milodary poklesli oproti roku 2015 o 3% - prijali sme ich takmer presne ako sme ich mali v rozpočte na r.
2016 predpokladané.
Ofery aj výber cirkevného príspevku oproti predchádzajúcemu roku narástli o 11%.
Pri cirkevnom príspevku konštatujeme, že v roku 2016 si ho zaplatilo 1284 členov CZ, čo je nárast o 84
členov (cca 7%) oproti predchádzajúcemu roku. Počet platiacich predstavuje necelých 55 % z počtu
evidovaných členov zboru. Z celkového počtu evanjelikov žijúcich na území CZ podľa sčítania
obyvateľstva v r. 2011 je to len cca 35 %.
Okrem uvedeného sme opäť vďačne prijímali i podporu od firiem vo forme vecných darov a služieb.
Najväčší dar bol z firmy nášho brata – občerstvenie na zborových akciách, doprava, servis plynových
kotlov, odvoz trávy a lístia atď. v hodnote 955,- €. Za všetky finančné i vecné dary, ako aj za množstvo
odpracovaných brigádnických hodín pre cirkevný zbor srdečne všetkým ďakujeme.
VÝDAVKY: 147 143 ,- €.
Z toho:
Osobné náklady (mzdy, odvody, SF)
Spotreba energií (plyn, el.en., vodné stočné)
Opravy a investície
Cestovné
Ostatné služby, réžia (tel., poisť., čas., knihy, odpad, dane...)
Príspevky na vyššie COJ (VD, TUS)
Príspevky a pôžičky iným COJ
Podpora vnútromis. podujatí, táborov, zariadenie pre EMŠ
Náklady EMŠ
Náklady CZ v roku 2016 v grafickom členení:
B)

11 996,- €
15 740,- €
9 969,- €
2 226,- €
9 534,- €
2 416,- €
2 243 ,- €
20 582,- €
72 437,- €
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Príjmy aj výdavky r. 2016 boli oproti rozpočtu vyššie o cca 7%.
Najvýznamnejšia oprava v roku 2016 bola výmena stacionárneho plynového kotla na fare, a tiež
plynového kotla v kostolníckom byte. Pod vedením brata kurátora bolo ochotnými bratmi a sestrami
vykonaných viacero nevyhnutných prác, menších opráv a úprav na majetku CZ.
Z programových výdavkov misijných podujatí najväčšou položkou bola podpora detských a
mládežníckych táborov.
Ostatné výdavky sú fixné alebo úzko spojené s duchovným a hospodárskym životom CZ.
Výsledok hospodárenia v roku 2016 predstavuje čiastku + 3 296,- €.
Návrh rozpočtu ako aj plán opráv a investícií je uvedený v predloženej výročnej správe. Rozpočet na rok
2017 predpokladá príjmy vo výške 154 000,- €, výdavky vo výške 153 000,- €. V tejto sume nie sú
započítané náklady na realizáciu projektu rekonštrukcie a obnovy okolia kostola – v prípade jeho
schválenia – náklady v r. 2017 sa potom navyšujú o sumu zostatku finančných prostriedkov k 31.12.2016.
Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2016 predstavoval čiastku 22 392,04 € a bol uložený na
bankových účtoch (22 278,18 €) a v pokladničných hotovostiach (113,86 €).
V roku 2016 sme splatili zostatok pôžičky n.o. Bethezda a požičali sme na opravu fary cirkevnému zboru
Háj 1000,- €.
Nakoniec hospodársky výbor konštatuje, že hospodárenie v roku 2016 bolo v zmysle konventom
schváleného rozpočtu.
Rozpočet 2017

Rok 2016
PRÍJMY
Príjmy z majetku
Cirkevné príspevky
Milodary
Ofery
Dotácie

Rozpočet
0
15 000
35 000
17 000
60 600

Skutočnosť
0
16 706
34 860
18 835
68 275

Rajec
skut.
0
940
2 122
1 832
0

Príjem
0
16 500
35 000
18 500
73 500
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Z iných COJ
Ostatné príjmy
SPOLU
VÝDAVKY

0
12 400
140 000

0
125
5 019

Skutočnosť

0
10 500
154 000

13 110
2 600
66 690

10 332
2 296
67 024

Rajec
skut.
726
81
0

20 665

22 005

712

27 830

20 200

19 361

2 043

20 120

2 500

2 416

154

2 500

500

1 243

0

1 000

11 235

10 200

714

14 900

0

12 266

0

0

137 500

147 143

4 430

153 000

predpoklad
+2 500

skutočnosť
+3 296

Rozpočet

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

0
11 763
150 439

Rajec
+589

Výdaj
11 790
2 400
72 460

predpoklad
+1 000

7b) Investície a opravy v roku 2017
Očakávané najväčšie opravy a investície:
● Úpravy priestorov v areáli kostola v zmysle projektovej dokumentácie
● Oprava strechy na fare
● Výmena okna – fara
● Vstavanú skriňu – fara
● Obnova zariadenia a nutné opravy vo farskom úrade

7c) Správa revíznej komisie - Zuzana Ševčíková
o ukončení revízie účtov a kontroly hospodárenia v Evanjelickom a.v. cirkevnom zbore Žilina
Na revízii účtov a kontrole hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2016 sa zúčastnila revízna
komisia v zložení: Danka Borošová, Katarína Brtáňová, Ľudmila Rajčanová, Anna Tvrdá a predsedkyňa
Zuzana Ševčíková.
Revízia hospodárenia s finančnými prostriedkami sa robila priebežne počas roka 2016 a ukončená bola
19.1.2017.
Predmetom kontroly boli:
● peňažný denník za rok 2016 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
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● Kontrolou bolo zistené, že peňažný denník je vedený správne a prehľadne, neboli zistené nedostatky.
● Pokladňa k 31.12.2016 nebola fyzicky skontrolovaná.
● Inventarizácia majetku bola čiastočne vykonaná v priebehu roka 2009.
Odporúčame:
- zabezpečiť vykonanie kompletnej inventarizácie majetku v roku 2017, čo vyplýva aj z Cirkevného zákona
o hospodárení cirkevných organizačných jednotiek,
- zabezpečiť obsadenie bytu po odchode seniorátneho kaplána z kostolníckeho bytu.
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8. Bilancia plánov z roku 2016 a plány na rok 2017
ROK 2016
Sme vďační Pánu Bohu za mnohé požehnania, ktoré sme zažili v roku 2016 na území nášho cirkevného
zboru. Pripomeňme si ich:
● 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 2016 by som upriamil pozornosť na viaceré pamätné okamihy v živote cirkevného zboru:
1. 80. výročie posvätenia chrámu Božieho v Žiline - 9.10.2016.
2. Vznik stretávania ľudí strednej generácie 25plus - 6.10.2016.
3. Zborový zájazd do Nemecka - po stopách Martina Luthera - 8.-12.9.2016.
4. Vytvorili sme dve stanovištia na prijímanie VP počas prvej nedele v mesiaci v Žiline.
5. Pravidelný spev mládežníckych piesní na nedeľných dopoludňajších službách Božích v Žiline.
6. Kajúca Tryzna v Rajci dňa 6.11.2016 bola veľmi vzácnym ekumenickým činom.
7. Spoločné podujatia na pôde cirkevného zboru - zborová kapustnica 6.1.2016, zborový deň 12.6.2016,
zborový Silvester 31.12.2016.
8. Požehnaná atmosféra v živote cirkevného zboru.
Podujatia, slávnostné príležitosti konané v zbore, na území cirkevného zboru a súvisiace s cirkevným
zborom v roku 2016

P.č.

Dátum

Názov podujatia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

6.1.2016
18.-25.1.2016
6.2.2016
8.-14.2.2016
11.2.2016
21.2.2016
29.2.-5.3.2016
13.3.2016
16.3.2016
20.3.2016
24.-26.3.2016
27.3.2016
30.3.2016
3.4.2016
9.4.2016
10.-14.4.2016
15.4.2016
30.4.2016
5.5.2016

Kapustnica
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
Konferencia pre mužov
Národný týždeň manželstva
Prezentácia štúdia na EBF UK
Výročný zborový konvent
Seniorský pobyt v Dudinciach
Svetový deň modlitieb
Organový koncert J. S. Bacha
Ekumenická krížová cesta
Modlitebná reťaz
Prezentácia zo štud. cesty z Londýna
Benefičný koncert
Seniorátny konvent TUS
Seniorátne stretnutie detí
ProChrist
Seniorát. kolo biblickej olympiády
VZ spoločenstva evanjelických žien
Prednáška: Seniori a právne nástrahy
súčasnosti
Konfirmačná víkendovka
Noc modlitieb
Celosl. kolo biblickej olympiády
Cyklistický výlet
Ekumenické modlitby za mesto

19.
20.
21.
22.
23.
24.

6.-8.5.2016
13.-14.5.2016
20.5.2016
21.5.2016
28.5.2016

Miesto

Poznámka

zborová sieň
kostol
Třinec
zborová sieň
kostol
Dudince
kostol
kostol
Budatínsky park
fara
zborová sieň
kostol
Vrútky
Martin
Žilina, Čadca, Rajec
Martin
Kremnica
zborová sieň

Marián Kaňuch

Danka
Falckrábová

Párnica
zborová sieň
Rimavská Sobota
Turie
Mariánske nám.
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
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Inštalácia Daniela Beňucha
Seniorátne stretnutie žien
Skúška konfirmandov
Konfirmácia
Zborový deň
Prezent. z cesty do Izraela a Jordánska
Detský letný tábor
KECY
KRT
Dorastovo-mládežnícky tábor
Misijné dni
Dištriktuálny deň
Po stopách Martina Luthera
2. neformálne stretnutie
15.9.2016
neordinovaných služobníkov TUS
23.-25.9.2016 Konfirmačná víkendovka
24.9-1.10.2016 Týždeň kresťanskej kultúry
1.10.2016
Zborová brigáda
9.10.2016
80. výr. posvätenia chrámu
od 9.10.2016 Výstava: Kostol mojimi očami
9.10.2016
Koncert: Roman Dovala a deti
15.10.2016
Seniorátne stretnutie mužov
23.10.2016
Misijné podujatie v SCEAV Písek
31.10.2016
Prezentácia z cesty Po stopách Martina
Luthera
6.11.2016
Ekumenická kajúca tryzna
6.11.2016
Benefičný koncert pri 95. výr.
inštalácie F. Ruppeldta
9.11.2016
Prezentácia z cesty do USA
27.11.2016
Seniorátne stretnutie spevokolov
28.11.-17.12. Adventná reťaz modlitieb a pôstu
4.12.2016
Detská večernica
9.12.2016
Dorastovo-mládežnícka večernica
12.12.2016
Škôlkárska večernica
14.12.2016
Večernica pre starších
18.12.2016
Spevokol z Bystřice nad Olší
27.-31.12.2016 Zimný mládežnícky tábor
31.12.2016
Zborový Silvester
29.5.2016
29.5.2016
29.5.2016
3.6.2016
12.6.2016
6.7.2016
10.-16.7.2016
15.-21.7.2016
11.-14.8.2016
16.-21.8.2016
25.-28.8.2016
4.9.2016
8.-12.9.2016

Sučany
Vrútky
kostol
kostol
Slnečné skaly
zborová sieň
Prašník
Hronec
Čičmany
Hronec
Ľubovnianske kúp.
Poprad
Nemecko
kostol, GVOZA
Liptovský Trnovec

kostol
zborová sieň
kostol
Previdza
Písek
zborová sieň

Z. Ševčíková a K.
Brtáňová

Rajec
kostol
zborová sieň
Turany

Marián Kaňuch

zborová sieň
zborová sieň
EMŠ
zborová sieň
kostol
Pružina
zborová sieň

Pravidelne sa opakujúce podujatia v roku 2016: detské besiedky, dorast, mládež, raňajky pre mužov, večer
pre ženy, biblická hodina, spevokoly...
SOLI DEO GLORIA
Výzvy z roku 2016, ktoré potrebujeme v CZ reflektovať:
1. Mierny pokles účasti na službách Božích
2. Stagnovanie prác na vydaní knihy o histórii cirkevného zboru Žilina
3. Stagnovanie misijnej práce na Kysuciach
4. Nepodarilo sa nám nájsť partnerský zbor, ktorý by sme mohli podporovať
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ROK 2017 – plány a vízie okrem každoročne opakujúcich sa aktivít a podujatí:
1. Aplikovať do každého diania v cirkevnom zbore slovo “OBNOVA”, ktoré súvisí s veršom
zboru na rok 2017 - Žalospevy 3,22-23: “Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho
milosrdenstvo sa nekončí; obnovujú sa každého rána, veľká je Tvoja vernosť.”
2. Zadefinovanie priorít cirkevného zboru - výstup zo zasadnutí a rokovaní zborového presbyterstva
v roku 2016.
3. Dôstojne, jednoducho, obnovujúco a pamätne sa pripraviť na 500. výročie reformácie.
• 20.-21.5.2017 - Seniorátne reformačné zastavenia v Žiline - pripomienka reformácie za účasti
biskupov ECAV, seniorov, zástupcov verejného a spoločenského života s bohatým sprievodným
programom.
• Navštíviť seniorátny reformačný deň v Martine 10.9.2017.
• Zasadenie stromov reformácie v Žiline a Rajci.
• Pripomenutie si reformačných udalosti 31.10.2017 na službách Božích v Žiline a Rajci.
4. Úprava - obnova vonkajšieho areálu kostola v Žiline:
• návrat k jednoduchému funkcionalistickému štýlu - pripravuje sa konkrétny projekt úpravy
areálu
• s tým súvisí konkretizácia návrhu na úpravu vonkajšku fary a hospodárskych budov - oprava
strechy na fare a pripojenie hospodárskych budov s vytvorením priestorov pre mládež a denný
stacionár
5. Misionár z USA pre EMŠ a CZ - v spolupráci s partnermi z USA sa rozbehla aktivita na príchod
misionára z USA (Concordia Lutheran University Texas) na dvojročný pobyt v našom cirkevnom
zbore. Pomáhal by tak pri EMŠ a práci s mládežou a dorastom. Je možné, že by mohla prísť do konca
roku 2017.
6. Obnova misijného étosu cirkevného zboru
• Misia Bielorusko - zahrnutie do plánov CZ
• Finančná a modlitebná podpora slovensko-bieloruského páru
• Podľa možnosti nadviazať osobný kontakt s bieloruským farárom a jeho CZ
• Podľa možnosti vycestovať do Bieloruska
• Podľa možnosti podporiť letný tábor SEM-u - finančne resp. osobne
7. Významnou udalosťou bude konferencia EVS v Žiline (5.-7.5.2017) s témou: Klince, ktoré
zmenili svet. Konferencia sa bude konať v priestoroch cirkevného zboru.
8. Pokračovanie prác na knihe o histórii evanjelikov v Žiline do 31.10.2017.
9. Rozhodnutie ohľadom Evanjelickej základnej školy v Žiline.
10. Modlitby za presbyterov na nové funkčné obdobie 2018-2024. Voľby sa uskutočnia na
výročnom zborovom konvente vo februári 2018.
Významné výročia a jubileá v roku 2017:
500. výročie reformácie - 31.10.2017 - sadenie pamätných stromov reformácie v Žiline a Rajci
Navrhované podujatia a zborové aktivity na rok 2017 (do augusta) – doplnené zo zasadnutí VMV
výboru
● Trojkráľová kapustnica (6.1.2017)
● Stretnutie tímov mládeže a dorastu (7.1.2017)
● Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov (18.-25.1.2017)
● Konferencia pre mužov – Třinec (28.1.2017)
● Národný Týždeň Manželstva – Tanečná pre manželov, prednáška manželov Záhumenských „Cestou
- necestou“, požehnanie manželských párov (13.-19.2.2017)
● Mládežnícky ples (24.2.2017)
● Pôstna modlitebná reťaz (začiatok 5.3.2017)
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Inštalácia Mareka Hrivňáka (5.3.2017)
Sociálna práca mládeže (11.3.2017)
Misijný výjazd (12.3.2017)
Svetový deň modlitieb žien (12.3.2017)
Only girls a B 70 (10.3.2017)
Prednáška pre seniorov (23.3.2017)
Konferencia KPM (23.-26.3.2017)
Seniorátne kolo biblickej olympiády (31.3.2017)
Večer chválospevov a modlitieb (15.4.2017)
Konfirmačná víkendovka (28.-30.4.2017)
Konferencia EVS (5.-7.5.2017)
Cyklistický výlet (13.5.2017)
Only girls a B 70 (19.5.2017)
Sociálna práca mládeže (20.5.2017)
Seniorátne stretnutie k 500. výročiu reformácie (20.-21.5.2017)
Skúška konfirmandov (28.5.2017)
Noc modlitieb (2.6.2017)
Konfirmácia (4.6.2017)
Noc kostolov (9.6.2017)
Zborový deň (11.6.2017)
SEMFEST (6.-9.7.2017)
Dištriktuálny deň VD (9.7.2017)
Detský letný tábor (9.-15.7.2017)
KECY (16.-22.7.2017)
After party po KECY (23.7.2017)
CAMPFEST (3.-6.8.2017)
KRT (10.-13.8.2017)
Dorastovo-mládežnícky tábor (15.-20.8.2017)
Víkendovka tímov (27.-30.8.2017)

Ekumenické podujatia, ktoré sa budú diať v roku 2017:

●
●
●
●
●

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov (18.-25.1.2017)
Svetový deň modlitieb – 12.3.2016 o 18:00 hod. v ev. kostole v Žiline
Ekumenické modlitby za mesto (máj)
Smútočná Tryzna (júl)
Verejné čítanie Biblie a Týždeň kresťanskej kultúry (október 2017)

Pravidelne sa opakujúce podujatia:
● Detské besiedky
● Dorast
● Mládež (stredoškolská a vysokoškolská)
● MaMi klub
● Raňajky pre mužov
● Večer pre ženy
● 25plus - nové podujatie pre strednú generáciu
● Biblické hodiny - Žilina, Raje a Čadca (1x mesačne)
● Spevokoly
Kiež je nám aj v roku 2017 Pán Boh milostivý pri organizovaní všetkých týchto podujatí.
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Záverečná štatistika
Štatistické údaje za rok 2016
Počet členov

Rok

Konfirmácia

Krsty

Sobáše

Požehnanie

spolu

schem.

kartotéka

sčítanie

deti

dospelí

spolu

deti

dospelí

spolu

evanj.

krížne

evanj.

krížne

2016

2458

2356

3512

33

0

33

12

2

14

3

2

0

0

5

2015

2458

2396

3512

20

0

20

9

3

12

1

10

0

1

12

Pohreby

Rok

Do/Zo zboru

Presbyterstvo

Do/Z cirkvi

počet

muži

ženy

deti

spolu

prihl.

odhl.

prist.

výst.

členov

zasad.

2016

23

30

0

53

21

42

2

1

15

4

2015

24

29

0

53

25

2

2

0

15

3

Bohoslužobný život v roku 2016
Večera Pánova

Rok

chrám

Hlavné SB
doma

nemocnica-ústavy

Nešporné SB

Večerné SB

Stredtýžd.ran.SB

celkom

počet

priemerná

počet

priemerná

počet

priemerná

počet

priemerná

účasť

za rok

účasť

za rok

účasť

za rok

účasť

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

spolu

za rok

2016

1013

2048

2

63

2

11

3139

158

239

0

0

54

52

0

0

2015

884

1936

2

85

7

31

2945

156

245

0

0

53

49

0

0

Stredtýžd.več.SB

Advent. večierne

Pôstne večierne

Mládežnícke SB

počet

Priemerná

počet

priemerná

počet

priemerná

počet

priemerná

počet

priemerná

za rok

účasť

za rok

účasť

za rok

účasť

za rok

účasť

za rok

účasť

2016

0

0

5

24

5

21

0

0

0

0

2015

0

0

3

34

4

29

0

0

0

0

Rok

O5m5

Biblické hodiny v roku 2016
Deti - DB

Mládež - SEM

Dorast

Dospelí

Ženy - SEŽ

Rodiny - RoS

počet

priemerná

počet

priemerná

počet

priemerná

počet

priemerná

počet

priemerná

počet

priemerná

počet

za rok

účasť

za rok

účasť

za rok

účasť

za rok

účasť

za rok

účasť

za
rok

účasť

sk.-buniek

2016

69

10

32

26

72

45

35

28

12

25

5

23

2015

89

8 (20)

46

25

71

32 (59)

34

30 (36)

10

25

4

8

Rok

Mod.spol - MoS
Rok

Modlitebné
týždne

Stredné
generácie

Spevokol

Hud.skupiny

počet

počet

počet

priemerná

počet

priemerná

počet

priemerná

za rok

účasť

za rok

účasť

za rok

účasť

skupín

členov

skupín

členov

2016

130

5 (18)

8

48

0

0

2

35

1

2015

123

5 (18)

8

50

0

0

2

35

1

1

Muži

Ma-Mi klub

počet
za rok

priemerná
účasť

počet
stretnutí

priemerná
účasť

11

16

10

20

20

11

13

11

18

17
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Záver kňazskej správy
Rok 2016 bol Božím darom pre nás všetkých. V celom živote cirkevného zboru sme sa snažili aplikovať
slová verša na rok 2016: “Kto hovorí, že zostáva v Ňom, má žiť tak ako žil On!” (1J 2,6). Verím, že
mnoho vecí sme si uvedomili a prijali do života a diania cirkevného zboru. Správa o živote v našom zbore
je toho autentickým dôkazom.
Opäť si ako zboroví farárovci uvedomujeme, že nedala by sa táto práca tak vzácne konať bez množstva
ochotných a nezištných spolupracovníkov. Ďakujeme 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 TUS a súčasnému zborovému kaplánovi Jozefovi Havrilovi s rodinou, a tiež pracovníkovi
s mládežou a dorastom Mariánovi Lajdovi. Sme vďační za spoluprácu so sestrou účtovníčkou Vierkou
Herkovou. Ďakujeme za množstvo výbornej práce ohľadom miezd Olinke Žuchovej. Ďakujeme tiež
ochotnej sestre Vlastičke Jakubišinovej za jej vernú službu. Požehnaná bola spolupráca s kolektívom
Evanjelickej materskej školy na čele so sestrou riaditeľkou Katkou Kutlíkovou. Ďakujeme tiež našim
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
2016 nejakým spôsobom ublížili. Nech je nám všetkým Pán Boh milostivý aj v roku 2017.

Na kňazskej správe o živote cirkevného zboru za rok 2016 spolupracovali: Marián Kaňuch (zborový farár
a senior TUS), Oľga Kaňuchová (zborová farárka), Jelka Zvaríková (administratívna pracovníčka na FÚ),
bratia a sestry z cirkevného zboru, ktorí prispeli správami za jednotlivé sekcie cirkevného zboru.
Kňazská správa je dostupná na webovej stránke cirkevného zboru3 a k nahliadnutiu na farskom úrade4.
3
4

http://www.ecavza.sk/dokumenty
Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina
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SOLI DEO GLORIA.
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