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 Kázeň slova Božieho


Suspírium: „1Hospodin
je môj pastier, nebudem mať nedostatku. 2 Na
pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma
3
privádza. Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno. 4Keby som kráčal hoci temným údolím,
nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou; Tvoj prút a Tvoja palica ma potešujú. 5Stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi, hlavu
mi pomazávaš olejom, je preplnený kalich môj.6 Len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života a bývať
budem v dome Hospodinovom dlhé časy.”

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Pokoj Vám. Dnešný
kázňový text je napísaný v 2 Kráľov 5,1-5a: „1Naamán, vojvodca sýrskeho kráľa, bol vo veľkej úcte a
priazni u svojho pána, lebo prostredníctvom neho spôsobil Hospodin Sýrii záchranu. Tento muž bol
udatným hrdinom, ale bol malomocný. 2 Keď raz Sýrčania vytiahli na lúpežnú výpravu, odvliekli z Izraela
do zajatia malé dievča. To potom slúžilo u Naamánovej manželky. 3 Raz povedalo svojej panej: Ach, keby
môj pán bol u proroka, ktorý je v Samárii, ten by ho zbavil jeho malomocenstva.4Naamán šiel a oznámil
svojmu pánovi: Toto a toto hovorilo dievča z Izraela. 5 Sýrsky kráľ povedal: Vyber sa a choď!“
Milé sestry, milí bratia.
Dnes by som rád priniesol slovo nádeje pre všetkých, ktorí sa cítia maličkí, stratení. Zvesť
povzbudenia pre tých, ktorí si myslia, že tam, kde robia, čo robia, to možno ani nedáva zmysel, ale
ono dáva a veľký. Je to zároveň obraz štedrosti, že môžeš sa podeliť aj s tým málom, čo máš. A tvoj
postoj môže priniesť nekonečné požehnanie pre tento svet.
V ústredí dnešného posolstva je príbeh malého židovského dievčatka, ktoré bolo odvlečené do zajatia.
Chceme sa zamerať na postoj tohto malého dievčaťa. Ocitlo sa v neľahkej životnej situácii, nie svojou
vinou. Nemohlo sa brániť. Jednoducho ju odvliekli z Izraela do zajatia. Stala sa zajatkyňou v Sýrii.
Nevieme nič o jej živote, ako skončil, či dostala slobodu, či sa niekedy vrátila domov – nevieme. Mala
byť z čoho smutná, frustrovaná. Ale stáva sa známou nie je pre situáciu, v ktorej sa ocitla, ale tým, čo
v danej situácii spravila, ako sa zachovala.
Videla, že jej pán trpí vážnou chorobou – malomocenstvom. To bola vtedy strašná choroba. Oveľa
desivejšia ako koronavírus. Človek bol v izolácii od ľudí. V karanténe. Bolo to vysoko nákazlivé.
Nebezpečné. Smrteľné.
Ona však nemala postoj: „Tak ti treba, nebudem ti pomáhať v tvojej chorobe, v tvojom kríži.“ Práve
naopak, bola užitočná, chcela mu pomôcť, chcela dať nádej, pozdvihnúť, potešiť. Prihovorila sa u svojej
panej, nech ide Naamán do Izraela, tam je niekto, kto mu môže pomôcť. Ako je možné, že mala takýto
vzácny postoj?
Pravdepodobne ju niekto v jej domovine naučil pomáhať druhým. Aj tým, ktorí nám nie sú najbližší.
Prijala dobrú výchovu. Prijala dobré vzdelanie vo viere v Boha. Prijala vieru, ktorá ju niesla a dávala jej
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silu aj v zajatí. Aké dôležité je vychovávať a viesť deti k Pánovi. Tam, kde sa do nich vloží veľa lásky,
dobrej výchovy, viery, tam to prinesie život.
Bratia a sestry.
Aj malý obyčajný človiečik v neľahkej životnej situácii môže svojím pozitívnym postojom priniesť
požehnanie, neuveriteľné požehnanie. Mladé dievča malo dobré slovo. Malo dobrý nápad. Povedalo ho
pred správnymi ľuďmi. Pripomínam, že ani nepoznáme meno tohto dievčatka. Nevieme jej životný
príbeh. Nevieme, ako skončil jej život. Ale jej postoj sa zapísal do dejín tohto sveta. Je zapísaný v Božom
slove. Vieme o ňom. Ona, otrokyňa slúžiaca na pohanskom dvore, ovplyvnila manželku Naamána
Sýrskeho. Manželka to povedala svojmu manželovi. Naamán sa prihovoril u kráľa. Kráľ ho poslal, aby
išiel do Izraela a našiel to, čo hľadal. Potom mohol nájsť uzdravenie. Mohol aj spoznať Boha Izraela,
ktorému sa rád poklonil. A vyznal o Bohu úžasné veci.
Aký skvelý príbeh! Jeden obyčajný človek. Dievčatko, obyčajná žena môže priniesť požehnanie.
Ovplyvniť mocných mužov. Doniesť im uzdravenie. Aký krásny štedrý a požehnaný postoj mala.
Každý človek svojím postojom nádeje a viery môže aj v zložitej životnej situácii priniesť požehnanie pre
tento svet a pozdvihnúť ho. Môže sa ti zdať, že žiješ bezvýznamný život. Nepovšimnutý. Nie je to tak.
Boh pamätá. Boh pozná svojich. Tvoj postoj môže byť veľmi silný. Nevieš, koho života sa dotkneš, keď
budeš verný Bohu aj v každodennom živote. V rodine. V práci. V škole. Tvoj postoj nevychádza z
tvojej situácie, ale z tvojho presvedčenia. Tak by to malo byť v ľuďoch viery.
Okolo nás je mnoho frustrovaných ľudí, možno dokonca aj my sami sme takí. Strácame zmysel vo
veciach. Ničia nás existenčné otázky o budúcnosti. Trápime sa. Hľadáme nádej. A možno okolo seba
prskáme. Šírime skepsu. Ničíme ľudí okolo seba, mysliac si, že všetci dookola sú vinní za náš príbeh.
Nesmieš sa zaseknúť vo svojej situácii. nesmieš zostať stagnovať. Nesmieš sa začať ľutovať. Ničiť ľudí
okolo seba. Inšpiratívny postoj malého dievčatka ti môže dať zmenu perspektívy.
Ale dôležité je zastaviť sa. Dôležité je uvedomiť si, kto sme. Komu patríme. V koho veríme. Koho
nasledujeme. V akom príbehu žijeme. A potom aj v malom môžeš byť požehnaním a prínosom. Ver mi.
A možno ani nebudeš známy. Obrazne povedané nič veľké nevykonáš. Iba raz možno niekoho povzbudíš
a posilníš.
Poviem vám jeden príbeh. Osobný príbeh. Skutočný príbeh. Moja babka už je niekoľko rokov
nebohá, ale jej životný príbeh, úprimne povedané odkaz jej života, mi dochádza až teraz. Po rokoch.
Bola absolútne obyčajným človekom, ktorý to nemal jednoduché. Žena z dediny. Keď bola mladá,
nemohla sa vydať za koho chcela, rodina jej to nedovolila. Ten, ktorý si ju nemohol zobrať, si siahol na
život. Prežila traumu. Vydávala sa už v pomerne zrelom veku, po štyridsiatke, a už nemala deti. Zobrala
si za manžela vdovca s deťmi, pomáhala vychovávať jeho deti. Jej život nebol jednoduchý. On neskôr
vážne ochorel. Verne a s láskou sa o neho starala. Potom zomrel. Zostala opäť sama, až do konca života.
Pravidelne chodievala do spoločenstva Božieho – tam v kostole, v Bohu mala útechu. Obyčajná,
jednoduchá babka sediaca v lavici. Nič výnimočné z dnešného pohľadu. Povedali by sme, že veľmi
všedný príbeh. Tuctový príbeh. Asi veľa ľudí neovplyvnila, asi kniha o nej nebude napísaná (ale v
knihe bude), no niečo silné urobila. Niekoho sa dotkla.
Raz jej vnuk, keď dostal svoju prvú výplatu veľkých 5000 korún, rozhodol sa dať 500 korún ako desiatok
na stretnutia mládeže. Desať percent. Desiatok. Vnímal, že Bohu máme dávať, lebo On nám dal. Dosť
ľudí mu hovorilo, že to veľmi preháňa, keď dáva toľko peňazí, mladý človek z prvej výplaty. Budú mu
predsa chýbať. Netreba to preháňať s dávaním na kostol. Peniaze sa dajú využiť aj lepšie. Ale on s vierou
dal. Nedbal na rečí ľudí okolo neho. Babka o tom nevedela. O nejaký čas neskôr ju prišiel vnuk navštíviť
a ona, ako to mnohí starí rodičia s láskou robia, mu v tichosti dala obálku a povedala: „To je pre teba.“
Vnuk sa poďakoval a doma ju otvoril. V obálke bol dar od babky, starej mamy. Dar, ktorý mu dala iba
vtedy, iba raz, nevediac, že on svojho času dal z 5000-korunovej výplaty 500 korún. V obálke od starej
mamy bolo 5000 korún. Bola to pre neho lekcia. Lekcia o dávaní. O štedrosti. O Božej starostlivosti a
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Božej ochrane. Keď dáš Bohu desiatok, nikdy ti nebude chýbať. Nikdy nebudeš mať nedostatok ničoho.
Práve naopak. Budeš požehnaný!
Babka naučila svojho vnuka, že sa oplatí obdarovať druhých, byť štedrý, podeliť sa, poslúžiť, aj keď veľa
za to nemôžeš čakať. Jej vnuk ešte vtedy vôbec nevedel, netušil, že bude farár. Dnes však jej vnuk o tom
môže hovoriť. Dnes je farárom, ktorý hovorí zástupom, káže na Slovensku či zahraničí.
Hovorí tento rok o štedrosti, sám sa učí novej štedrosti, lebo Boh mu dal lekciu cez jedného obyčajného
človiečika. Na túto lekciu bude spomínať celý život. Bude to preňho nosná lekcia o štedrosti a dávaní.
Ani sa toho nedožila, ale bola verná, vďačná, láskavá. Jedna obyčajná žena. Jeden verný človek, ktorý sa
podelil.
Ako to dievčatko v našom príbehu. Bolo štedré. Bolo láskavé. Bolo dobré. Bolo požehnané. Prihovorilo
sa za chorého muža. Môžeš sa ti zdať, že si bezvýznamný. Stratený. Slabý. Ak budeš verný, nebudeš
zabudnutý. Pán Boh si tvoj život použije. Ak je On tvojím pastierom, nebudeš mať nedostatku. On ťa
vedie dobrými cestami. Dôveruj mu. Kto v neho verí, za ním ide, tomu nebude nič chýbať. Nevieš, kedy,
ako a koho sa môžeš pozitívne alebo negatívne dotknúť svojím postojom.
Podeľ sa aj s tým málom, čo máš. Tvoj úsmev. Čas. Ochotná ruka. Financie. Dary. Nikdy ti nič nebude
chýbať. Byť štedrým je požehnanie.
Boh bol a je štedrý. Taký štedrý, že dal svojho jediného Syna, aby nás vrátil k sebe. Aby sme boli
nájdení a zachránení pre večnosť. Vďaka Bohu za Jeho nevýslovný dar!
Sám Pán Ježiš sa stal nikým. Opustil svoju slávu a stal sa požehnaním a záchranou pre tento svet. Pavol
o tom hovorí v liste Filipským 2,5-11, ktorý písal z väzenia: „5Tak zmýšľajte medzi sebou ako aj Ježiš
Kristus, 6 ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, 7 ale vzdal sa hodnosti,
vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek, 8 ponížil sa a bol
poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. 9 Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé
meno, 10
 aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou, 11
 a
každý jazyk aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán.“ Žiť a zmýšľať ako On. On sa
ponížil. Stal sa nikým. daroval sám seba a to prinieslo spásu a požehnanie.
Priatelia, nič nám nebráni byť tým malým dievčatkom. Mať otvorené, láskavé srdce voči ľuďom
okolo nás. Nemusíš sa hnevať na ľudí. nemusíš žiť v tvrdosti srdca a osobnej zatvrdilosti. Práve naopak,
viera, vzťah s Ježišom nás vedú do radosti, do vďačnosti, do života.
Požehnaj druhých. Nikdy nevieš, koho, kde a ako môžeš obdarovať. Nech toto je rok štedrosti,
obdarovania, požehnania druhých ľudí. Neboj sa dať, obdarovať. Pán Boh má pre teba dostatok. Nikdy ti
nič nebude chýbať. Nikdy. Haleluja. Amen.
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Komentár k životu CZ

Milé sestry, milí bratia, drahí konventuáli,
Život cirkevného zboru za rok 2019, zámery na rok 2020 a výzvy, ktorým čelíme, sme si mohli prečítať
vo výročnej kňazskej správe. Dúfam, že sa k vám dostala. Bola tu minulý týždeň v ponuke a tiež bola
dostupná na webe.
Ja chcem dnes z môjho pohľadu okomentovať niekoľko dôležitých vecí.
Žijeme v ozaj mimoriadne vzácnej dobe, časy požehnania, duchovného osvieženia sú súčasťou nášho
cirkevného zboru. Toto je naozaj vzácny čas.
Náš cirkevný zbor je tu už 480 rokov. V roku 2020 si to pripomíname. Skoro 500 rokov existencie. Pre
nás tu zídených v kostole je to samozrejmosť, že sme tu, že sa stretávame, ale nebolo to tak vždy. Boli
roky, keď sa evanjelici v Žiline nestretávali. Nemohli. Ale duchovný život bežal aj mimo Žiliny.
Evanjelická komunita je rozhodne spätá s týmto mestom skoro 500 rokov. Slúžili tu veľké osobnosti ako
Krman či Ruppeldt. Boli tu aj veľké udalosti. V Žiline sa konala pred 410 rokmi Žilinská synoda. Tento
rok si to pripomenieme, bude sa tu konať seniorátny konvent TUS 29.3.2020 a príde medzi nás
novozvolený biskup VD ECAV Peter Mihoč.
Evanjelickú cirkev v tomto meste 500 rokov tvoria ľudia, ktorí sa tu zhromažďujú okolo slova
Božieho a Sviatosti, kde Kristus je v strede prítomný. Mnohých si Pán povolával do služby v
minulosti. A mnoho výborných a úžasných osobností, Bohom obdarovaných, sedí tu dnes v laviciach.
My s manželkou máme česť byť súčasťou tohto jedinečného cirkevného zboru a smieme viesť túto
5
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komunitu spolu s ďalšími mnohých ochotnými spolupracovníkmi už 12. rok. Ďakujeme za prejavenú
dôveru. Vážime si ju a máme vás radi. Ďakujeme všetkým spolupracovníkom za pomoc, dobré nápady a
užitočnú kritiku.
Každý z nás, bratia a sestry, je tu krátky okamih. Tak využime tento dejinný okamih. Nepremárnime tento
čas, ktorý sme od Pána dostali. Už je rok 2020! Nevieme, dokedy tu bude cirkevný zbor, my, vy. Vieme
iba to, že Božia cirkev tu bude do druhého príchodu Pána Ježiša. Teraz je čas milosti. Každý môže
prispieť tým, čo mu Pán Boh dal – časom, talentom, darmi – na to, aby sa plnil Boží zámer pre náš zbor.
Aký je? My sme sa ho už dávnejšie pokúsili uchopiť do slov: Poslaním nášho cirkevného zboru je „šíriť
evanjelium Ježiša Krista (Mt 28, 19-20) s láskou k Bohu a ľuďom (Mt 22, 36-40), žiť v milujúcom
spoločenstve (Sk 4, 32; Sk 2, 42-47; 2K 5, 14a), rásť vo viere (Ef 4, 11-16) a slúžiť darmi v moci Ducha
Svätého (1K 12-14; R 12, 6-8; Ef 4, 11) na všeobecný úžitok (1K 12,7).“
Čo Pán Boh medzi nami koná? Čo prežívame?
Rok 2019 bol rokom, v ktorom som veľa hovoril o „sedení pri nohách Ježišových“. Príbeh Márie a
Marty sa nám stal veľmi blízky. Slovné spojenie Lectio Divina už v našom zbore priam zľudovelo.
Spomínam si, keď som prvýkrát ohlásil, že budeme mať Lectio Divina, tak som rátal, že po službách
Božích sa v zborovej sieni stretnem s 5 – 6 ľuďmi a ukážem im prácu s Písmom. Aké bolo moje
prekvapenie, keď sa nás tam zišlo do 50 ľudí. Viackrát sme sa takto stretli, spočiatku nás bolo mnoho,
potom postupne menej, ale aj tak som veľmi vďačný za tieto momenty. Tento rok by som chcel toto
štúdium preniesť aj do Rajca a Čadce, absolvovať to štvrťročne v Žiline. Považujem to za najdôležitejší
čas pre náš život. Byť s Ježišom je kľúčový čas. Kto toto nemá alebo to podceňuje, nemôže sa čudovať
veľkej slabosti života. Aktivizmus nepomôže. Zameranosť na výkon nepomôže. Ak nemáš na rok 2020
konkrétny plán, tak byť s Ním, je najlepší plán. A On ťa potom vyšle do služby. Ak ďalej premýšľaš, čím,
kde a akým spôsobom by si mohol slúžiť, tak dotazník mohol byť dobrým nástrojom inšpirácie.
Som veľmi vďačný za dotazník, ktorý sme mohli vypĺňať v adventnom a vianočnom období v
našom cirkevnom zbore. Veľmi sa teším, že mnohí ste na reagovali. Vyplnili. Ďakujem za mnohé
postrehy, myšlienky, nápady, ale aj kritické zastavenia. Veľa nám povedal, veľa zaujímavého ukázal.
Chcem sa oň s vami kratučko podeliť v tomto momente.
- Vyplnilo ho 143 ľudí (86 žien, 57 mužov), najviac ho vypĺňala generácia 40 – 59-ročných a najmenej 12
– 19-roční, najviac respondentov pochádzalo z Vlčinec.
- Zistili sme, že najväčšia skupina respondentov sú tí, ktorí sa do Žiliny a nášho zboru prisťahovali.
- Najviac ľudí hovorí, že verí v Pána Boha od detstva.
- Tretina respondentov číta Bibliu denne.
- Oceňujete: biblické hodiny, stretnutia pre dorast a mládež, dobré vzťahy v cirkevnom zbore.
- Mnohí by privítali: stacionár (len, aby ho mal kto využívať, možno by sme začali aspoň raz za nejaký
čas dopoludnia v zborovej sieni), evanjelickú základnú školu, druhé misijné služby Božie, privítali by
vzdelávanie, vyučovanie, privítali by ste modernizáciu úpravy formy služieb Božích, chceli by ste viac
vidieť, počuť, uvažujeme nad LED obrazovkami v kostole, kde sa budú premietať texty piesní, obrazy,
všetko, čo potrebujeme k životu cirkevného zboru.
- Privítali by ste zlepšenie webovej stránky zboru – na tom sa pracuje, je to zložitejší proces, ale vytvára
sa nová stránka.
- Mnohí sa chcete modliť a modlíte za cirkevný zbor, čo si veľmi vážime.
- Služobníci by privítali vzdelávanie, stretávanie za účelom povzbudenia, modlitieb, svedectiev a čerpania
pre ľudí v službe.
- Viac o dotazníku odznie po nedeľných službách Božích 8.3.2020, kde budete pozvaní prísť a vypočuť si
závery.
Čo boli ďalšie mimoriadne vzácne momenty roku 2019?
Úžasným prekvapením a zároveň veľkou výzvou je to, že do prvého ročníka konfirmácie nám
nastúpilo 27 mladých ľudí. Pri počtoch 10 až 14 ako doteraz je to úplne neuveriteľné číslo. Rozumiete,
6
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čo sa stalo? V evanjelickej cirkvi, v celej našej cirkvi počty konfirmandov klesajú. U nás vyskočili
neuveriteľným spôsobom. Viac ako stonásobne. Mali by sme zakričať Haleluja! Je to veľká výzva, ako
ich viesť, vyučovať, vzdelávať. Kompletne prerábam materiály. Vyrábam prezentácie, aby sme túto novú
generáciu vedeli lepšie uchopiť, dotknúť sa jej. Je to výzva. Trávim pritom hodiny týždenne. Podobne je
to s vyučovaním náboženstva. Mnohé metódy sú zastaralé, potrebujeme svieže materiály, aby sme si
získali pozornosť týchto vzácnych mladých ľudí. To sú ďalšie hodiny prípravy. Bol to rok „nanovo“. Rok
prerábania mnohého. Aby sme mnohých získali. Nie len detí, ale aj rodičov.
Ale chceli by sme, aby chodili pravidelne, aby aj ich rodičia chodili pravidelne na služby Božie. Je to
milosť, zároveň výzva. Bratia a sestry, možno je to iba anomália. Ale možno je to aj výsledok
systematickej práce s vyučovaním náboženstva na 17 školách. Detské besiedky. Detské tábory. Možno to
nie je iba tak. A ak áno, tak Pán Boh ukázal svoju láskavú ruku nad nami všetkými. A môže to byť ešte
lepšie.
Myslím si, že dozrel čas na pracovníka s deťmi. Práca s deťmi je kľúčová. Potrebná. Dôležitá. Mnoho
ľudí hovorí, že k viere prišli v detstve. Niekto ich k tomu viedol. Pán Ježiš jasne povedal, nechajte dietky
prichádzať ku mne. Preto máme aj EMŠ. Vzácny misijný a edukačný nástroj. Daný pracovník by mal na
starosti koordináciu a vyučovanie besiedky, vzdelávanie nových učiteľov a vyučovanie náboženstva.
Evanjelické náboženstvo učíme okrem EMŠ na 16 školách, radi by sme učili aj na ďalších a potrebujeme
ochotných ľudí. Ide nám o každé dieťa. Učíme aj po jednom dieťati. Ide nám o budúcnosť. Ide nám o
spásu detí. Ide o to, aby tu vyrastala nová generácia ľudí. Po nás niekto musí prísť. My sa teraz dívame do
budúcnosti. Investujeme do budúcnosti. Pracovníka bude treba zaplatiť. Členovia CZ by sa mohli
zaviazať ho podporovať, finančne, štedro. Tí, ktorí máte radi deti a chceli by ste túto formu služby
podporovať, mohli by ste sa zaviazať trvalým príkazom na rok prispievať na tohto pracovníka.
Staneme sa tak, bratia a sestry, aj modelom pre evanjelickú cirkev na Slovensku. Náš zbor môže byť v
tomto modelovým zborom. Inšpirovať cirkev na Slovensku. Popri pracovníkovi s mládežou, pracovníkovi
farského úradu, kostolníkoch a piatich zamestnancoch EMŠ môže byť pracovník s deťmi ďalším
človekom v misijnej mozaike cirkvi.
Služba, práca sa musí v cirkvi deliť medzi ľudí. Neznamená to, že farár sa vzdáva roboty, za ktorú je
platený, a presúva ju na ľudí. Práve naopak, pozýva viac a viac ľudí do aktívnej služby v cirkevnom
zbore. Služba, práca sa rozširuje. Takto má fungovať cirkev. Duchovní pastieri sa tak môžu sústrediť na
ďalšiu službu. Môžu koordinovať prácu. Cirkev vždy bola živá tým, že sa viac a viac ľudí do nej zapájalo.
V minulom roku sme vykonali traja duchovní pastieri 218 pastorálnych návštev. Viete, o čom
hovorím? Počas roka sme navštívili 218 rodín. A to nespomínam ešte množstvo pastorálnych rozhovorov
na fare. Ak si niekto naozaj prajete, aby sme vás navštívili, tak radi prídeme.
Ďalší silný moment pre mňa v roku 2019 bol ten, že sme sa zásadným spôsobom posunuli ohľadom
základnej školy. Našli sa veľmi ochotní mladí manželia, ľudia, ktorí prijali ako osobnú výzvu, osobné
poslanie založiť školu. My sme ich nehľadali, modlili sme sa za takých ochotných ľudí a oni vyhľadali
nás, oni boli oslovení, verím, že Pánom Bohom. Leží im to na srdci, zdolávajú prekážky. Venujú sa tomu
a ja verím, že v dostupnom čase rozbehneme oveľa väčšiu diskusiu na túto tému. Starší by sa mali z toho
tešiť, podporovať ich, žehnať a modliť sa za nich a nech sa vytvorí tím, veľký tím.
Bratia a sestry, ECAV vyhlásila rok školstva. Tento rok si pripomíname 350 rokov od úmrtia veľkej
osobnosti našich dejín J. A. Komenského. V našom cirkevnom zbore boli historicky minimálne tri
evanjelické školy. My nasledujeme šľapaje našich predkov. V roku 2020 si pripomenieme 480 rokov od
prvej informácie o našom cirkevnom zbore. Dva roky po vzniku zboru v roku 1542 už cirkevný zbor mal
školu. Tak rýchlo sa to udialo. Je to prirodzená vec. Nemali by sme báť, cirkev sa má posúvať.
Kde je mocná vízia, tam je požehnanie. Bývalý generálny biskup J. Filo používa tieto slová: „Cirkevné
zbory, ktoré sú nesené víziou, majú odvahu na mimoriadne projekty, idú do finančných a politických
rizík, preberajú na seba diakonické úlohy, ktoré sú tradične pripisované občianskemu spoločenstvu.
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Cirkevné zbory bez vízie zomierajú na duchovnú únavu a stratu sily. Cirkevné zbory s víziou sa vyznačujú
civilnou odvahou a aj odvahou plávať proti prúdu. “
Bol to zároveň rok štedrosti. Myslím, že môžeme byť vďační aj za to, koľkí ochotne a s láskou prispeli na
rekonštrukciu organa. Skvelé. Ďakujeme všetkým.
Slovo „štedro“, ako sme už počuli, nás bude sprevádzať aj v roku 2020. Oveľa viac budeme
rozprávať o štedrosti. A teraz nemyslím iba na financie. Myslím na štedrosť v čase, láske, vyučovaní,
dôvere.
Štedro budeme môcť podporiť cirkevný zbor Tornaľa v RIS, kde budujú priestory pre mládež, kde
nemajú také šance na priestory ako máme tu my v Žiline. Bude ofera. Bude zbierka. Bude štedrosť.
Úžasná výzva. Naše zborové presbyterstvo podporilo túto vec.
Dôležitá otázka pre každého z nás! V akej
oblasti tento rok, rok 2020, budeš chcieť byť
ozaj štedrý? Vyber si jednu oblasť. Jednu vec,
kde budeš štedrý.
Tento rok tu bude veľká konferencia EVS. Na
nej v nedeľu s hosťami z Nórska si možno
vyskúšame experimentálne služby Božie s
hudobnou skupinou, hovorenou liturgiou a VP pre
viac ako 500 ľudí. Budeme mať niekoľko stanovíšť
v kostole na prisluhovanie VP. Viac ako dve. Na
viacerých miestach. Bude to úžasné.
Čo sme si uvedomovali, dotazník nám potvrdil:
potrebujeme sa sústreďovať na vzdelávanie,
vyučovanie ľudí, spolupracovníkov, vytvoriť
kurzy viery, základov kresťanstva, objavovania darov pre službu. V tomto roku si pripomíname
490 výročie AV. Vyznania, ktoré nás definovalo. Potrebujeme nanovo definovať naše vyznávanie Krista.
Učiť sa to. Spoznávať Boží plán pre nás. Kedy, ak nie v roku AV?
Ako som povedal, potrebujeme robiť kurzy viery. Pre nových ľudí. Opakovanie pre starších ľudí.
Objavovanie darov pre službu. Tento rok by mohol byť rokom prípravy konceptu tohto vzdelávania. Ale
príďte za mnou s nápadmi. Nečakajte, kým vás zavolám.
Stále platí, že žatvy je mnoho a pracovníkov málo. Potrebujeme ochotných bratov a sestry na spievanie
na pohreby, k ozvučovacej technike, na detskú besiedku, do zborového časopisu, do výborov, na
prípravu občerstvenia, do chrámovej služby, na hospodárske práce. Mnohí ste vyjadrili ochotu v
dotazníku, vzadu sú na stene možnosti, kde môžete priamo napísať svoje meno. Kontakt na seba. My sa
ozveme.
Vidím, že nastáva výmena generácií, prichádzajú noví ľudia, tí, ktorí boli piliermi, menia svoje miesta,
sťahujú sa zo služby. Dokonca sa nám mení zloženie kostola, prichádza výmena, generačná, prirodzená aj
zdravá, lebo noví postupne prichádzajú. Len ich potrebujeme dobre osloviť.
Budúci rok nás čaká sčítanie obyvateľstva. Ako sa k tomu postavíme, ako sa pokúsime povzbudiť ľudí,
aby sa nezabudli prihlásiť do cirkevného zboru a vyjadriť to, že patria do konkrétnej cirkvi?
Vidím, že prichádza znovu doba skupiniek, osobných stretnutí, venovať sa radšej menej ľuďom a
kvalitnejšie. Nie pódiové kresťanstvo, ale život vedľa seba. Znovu si uvedomujem viac a viac, že
investovať do malej skupiny ľudí prinesie oveľa väčší osoh. Preto sme s manželkou aj v minulom roku
robili u nás doma po večeroch stretnutia pre páry. Venovali sme sa niekoľkým párom a chceme v tom
pokračovať. Mali by sme sa venovať ľuďom, jednotlivcom. Je to niekedy viac ako zástupom. Komu sa
budeš venovať tento rok?
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Potrebujeme veľa ochotných „malých dievčatiek“, ako sme počuli v dnešnej kázni. Tých, ktoré budú
požehnaním aj v nie jednoduchej situácii. Každý z nás môže byť nápomocný. Môže byť požehnaním a
prínosom.
Mali sme tu cez víkend 15 mládežníkov z Bardejova, rozprávali sme sa s nimi do noci. Jedna mladá
rodina, dvaja manželia, rozbehli v ich zbore veľmi úspešný projekt spájania všetkých generácií, obaja
učia na besiedke a majú trojročne dieťa. Spýtal som sa ich: „Kde je vtedy vaše dieťa, keď slúžite?“ A
mladá žena povedala: „Je s nami, veď ako inak sa naučí naše dieťa slúžiť, ak nie tak, že bude s nami v
službe a bude od malička zapojené do diania.“ To bolo také silné počuť. Celá rodina slúžiaca. Nádhera!
Ale jednej veci vždy treba byť otvorený, aj v roku 2020. Božiemu vánku, Božiemu hlasu. Keď
človek sedí pri Jeho nohách, počuje aj Božie volanie, pozvanie. Boh má pre nás výzvy. Máme
naplánovaných mnoho bežných aktivít, ale môže sa stať, že sa otvoria nové dvere. Treba byť stále
pripravený. Otvorený zmenám. Nemôžeme byť zošnurovaní. Nemôžeme byť zaseknutí, ale práve naopak,
otvorení Jeho hlasu. Nebojme sa. Majme vieru. Majme odvahu. Nech Pán Boh žehná všetkých, ktorí majú
vieru a nech ju dá tým, ktorí ju nemajú. V každej oblasti života.
Ďakujem za pozornosť.
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Základné informácie o živote cirkevného zboru

Verš na rok 2020: Vďaka Bohu za Jeho nevýslovný dar!
Slovo na rok 2020: ŠTEDRO
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.
Základné informácie o zborovom živote za rok 2019:
● Počet členov v kartotéke – 2258 (2018 – 2280, 2017 – 2286, 2016 – 2356)
● Krsty – 23 (2018 – 28, 2017 – 28, 2016 – 33)
● Pohreby – 53 (2018 – 44, 2017 – 45, 2016 – 53)
● Sobáše – 9 (2018 – 9, 2017 – 6, 2016 – 5)
● Konfirmácia – 11 (2018 – 19, 2017 – 11, 2016 – 14)
● Prestupy do ECAV – 3 (2018 – 2, 2017 – 1, 2016 – 2)
● Prihlásenie do zboru – 8 (2018 – 15, 2017 – 21, 2016 – 21)
● Výstup z cirkvi – 0 (2018 – 0, 2017 - 1, 2016 - 1)
● Podľa sčítania v roku 2011 sa k evanjelikom na území nášho cirkevného zboru prihlásilo spolu 3512
ľudí (sčítanie 2001 – 3843 ľudí).
Údaje o počte členov zapísaných v kartotéke:
1. 2007 – 2458 členov zapísaných v kartotéke
2. 2008 – ↓ 2432 členov zapísaných v kartotéke (pokles o 26 oproti roku 2007)
3. 2009 – ↓ 2411 členov zapísaných v kartotéke (pokles o 21 oproti roku 2008)
4. 2010 – ↓ 2387 členov zapísaných v kartotéke (pokles o 24 oproti roku 2009)
5. 2011 – ↓ 2379 členov zapísaných v kartotéke (pokles o 8 oproti roku 2010)
6. 2012 – ↑ 2384 členov zapísaných v kartotéke (nárast o 5 oproti roku 2011)
7. 2013 – ↑ 2393 členov zapísaných v kartotéke (nárast o 9 oproti roku 2012)
8. 2014 – ↑ 2404 členov zapísaných v kartotéke (nárast o 11 oproti roku 2013)
9. 2015 – ↓ 2396 členov zapísaných v kartotéke (pokles o 8 oproti roku 2014)
10. 2016 – ↓ 2356 členov zapísaných v kartotéke (pokles o 40 oproti roku 2015 – tento počet je po
pretriedení a prečistení databázy adries členov CZ – inak by bol počet členov 2396)
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11. 2017 – ↓ 2286 členov zapísaných v kartotéke (pokles o 70 oproti roku 2016 – tento počet je po
pretriedení a prečistení databázy adries členov CZ – inak by bol počet členov 2356)
12. 2018 – ↓ 2280 členov zapísaných v kartotéke (pokles o 6 oproti roku 2017)
13. 2019 – ↓ 2258 členov zapísaných v kartotéke (pokles o 22 oproti roku 2018)
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.

Rozširujúce štatistické údaje zo zborového života z roku 2019:
● Návštevnosť – služby Božie – 2019 (272) – 2018 (273) – 2017 (270)
● Ev. náboženstvo – 2019/2020 (127 detí) – 2018/2019 (125) – 2017/2018 (126)
● V školskom roku 2019/2020 vyučujeme evanjelické náboženstvo na 16 školách +EMŠ. 2019/2020 –
počet detí v EMŠ je 40.
● Večera Pánova – 2019 (2918) – 2018 (3160) – 2017 (3114)
Požehnania roku 2019:
● Opätovné zvolenie zborovej farárky na obdobie 2019 – 2029
● Pokračovanie rozbehnutej práce s ochotnými spolupracovníkmi
● Revitalizácia: Zborový dotazník, Lectio Divina, 7. listov Zjavenie
● Začatá rekonštrukcia organa + štedrosť členov CZ
● Signifikantný nárast počtu konfirmandov v 1. ročníku
● Príchod nových zborových kostolníkov
● Víkendové sústredenie presbyterov
● Spomienky: 40. výročie úmrtia F. Ruppeldta (25.8.1979); 80. výročie posviacky fary (15.10.1939) a
35. výročie úmrtia O. Ruppeldtovej (25.10.1984)
● Vďačnosť za službu Jennifer Edwards v EMŠ a príchod Alana Davisa do EMŠ
● Nový americký tím slúžiaci na detskom tábore
● Modlitby za svet – ročný cyklus
● Skupinky pre páry
Zámery na rok 2020:
1. Pokračovať v dobrých, osožných a požehnaných aktivitách
2. Revitalizačný proces
○ Vyhodnotenie a aplikovanie zborového dotazníka
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○ Starostlivosť o spolupracovníkov – vzdelávania, stretnutia
○ Lectio Divina: 4 x za rok ZA + 1 x Čadca, Rajec a Bytčica
3. Dokončenie a posviacka rekonštrukcie organa v Žiline
4. Odvážne zámery:
- Evanjelická základná škola – spracovanie zámeru
- Pracovník pre deti a katechéta – diskusia a príprava
5. Zborové zájazdy: (1) Turecko + Patmos a (2) J. A. Komenský
Mimoriadne výročia v roku 2020:
● 410. výročie Žilinskej synody 28. – 30. 3. 1610 (29. 3. 2020)
● 480 rokov od prvej informácie o ECAV ZA 23. 4. 1540 (19. 4. 2020)
● 490. výročie Augsburského vyznania 25. 6. 1530 ( 14. 6. 2020)

Mimoriadne udalosti v roku 2020:
● Seniorátna pastorálna konferencia farárov TUS – 27.1.
● Seniorátny konvent TUS – 29. 3.
● Konferencia EVS – 1. – 3. 5. (Dom odborov + v nedeľu 3. 5 spoločné SB v kostole ECAV ZA)
● Ordinácia novokňazov – 27. 9. – TV služby Božie Žilina – priamy prenos
● Voľba predsedníctva TUS ECAV – na obdobie 2020 – 2026
Pokračujúce výzvy z roku 2019:
● Potreba ďalších spolupracovníkov:
● Detská besiedka – kompletne nanovo vybudovať službu deťom v CZ
● Mediálny výbor – vedúci tímu a vybudovať tím
● Pohreby – pomoc so spievaním
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Aj v roku 2020 pokračujeme v rozbehnutých podujatiach: 25+ (stretnutia strednej generácie) – prvý a
tretí štvrtok v mesiaci o 17:00 hod.; stretnutia mužov – prvá a tretia sobota v mesiaci o 7:00, večery pre
ženy – druhý a posledný štvrtok v mesiaci o 17:00, Ma-Mi klub – každá druhá streda o 9:00, stretnutia
dorastu a mládeže, Ekumenická spolupráca v meste Žilina – EKUZA a iné
Duchovní pastieri
V cirkevnom zbore k 31. 12. 2019 pôsobia:
● Dvaja zboroví farári: Marián a Oľga Kaňuchovci. Na volebnom konvente dňa 26. 5. 2019 bola
zvolená Oľga Kaňuchová na nové desaťročné obdobie 2019 – 2029.
● Zborový kaplán: Jozef Havrila, námestný farár na mieste zborového kaplána.
● Všetky tri systematizované miesta v cirkevnom zbore sú obsadené duchovnými pastiermi.
Ďalší zamestnanci, spolupracovníci cirkevného zboru
K 31. 12. 2019 má cirkevný zbor 7 zamestnancov:
1. Administratívna pracovníčka farského úradu Jela Zvaríková
2. Pracovník pre dorast a mládež Marián Lajda
3. V Evanjelickej materskej škole sú zamestnané: Katarína Kutlíková, Mária Vitkovská, Iveta
Dobrovičová, Michaela Blahová, Iveta Vlachová (do 31. 12. 2019).
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 roka 2019 študovali na evanjelických školách na Slovensku či v zahraničí:
● Michaela Honsová – v školskom roku 2019/2020 doktorandské štúdium na EBF UK
● Matej Trepáč – v školskom roku 2019/2020 študuje na EBF UK, odbor evanjelická teológia
● Na Spojenej evanjelickej škole v Martine študujú viacerí mladí členovia nášho CZ a tiež jedna sestra
pôsobí v pedagogickom zbore.

Organizácie pri cirkevnom zbore
Pri cirkevnom zbore pôsobia:
● MUDRLAND, o. z.
● Na adrese farského úradu sídli nadácia JANA AMOSA KOMENSKÉHO.
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Bohoslužobný život, sviatosti, konfirmácia,
kazuálie a biblické hodiny
Služby Božie

Na službách Božích sa pravidelne schádzame v Žiline, Rajci, Čadci a Bytčici.
Konanie služieb Božích v roku 2019
Miesto

Žilina

Čas

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

Druh

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

Perióda

Každý týždeň
Každý týždeň
Streda, raz týždenne
Streda, raz týždenne
Rajec
Každý týždeň – modlitebňa
Čadca
Prvá a tretia nedeľa v mesiaci
v zasadačke nemocnice
Bytčica
15:00
Služby Božie
Tretia nedeľa v mesiaci
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

Priemerná účasť
2019
2018

212
43
16
30
27
21

212
44
19
19
26
23

12

12

272
315

273
317
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Slovom Božím poslúžili okrem domácich duchovných pastierov manželov Mariána a Olinky
Kaňuchovcov a Jozefa Havrilu:
●
Ján Hroboň – biskup ZD
●
Marek Hrivňák – ev. a. v. farár v Súľove Hradnej
●
Matej Trepáč – študent EBF UK
●
Marián Lajda –
mládežnícke služby Božie
●
Ondrej Kolárovský
– pracovník EVS
●
Erika Sukovská –
teológ
●
Daniel Duraj – ev. a.
v. farár v Hornej Mičinej
Službe kantorovania sa v roku
2019 venovali: sestra Marta
Gáborová (Žilina), sestra Milada
Golierová
(Rajec), brat
Ján
Beňuch (Žilina), sestra Miroslava
Maková (Žilina), brat Marián
Lehotský (Čadca) a brat Matej
Štrbka (Bytčica).

Krst Svätý
Krst Svätý vykonávame podľa možnosti na službách Božích. Štandardná je pastorálna príprava rodiny
pred krstom buď na fare, alebo v domácnosti. V cirkevnom zbore vykonávame krsty detí aj krsty
dospelých.
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Večera Pánova (VP)
Večera Pánova sa pravidelne prisluhuje v našom cirkevnom zbore:
●
●
●
●
●
●

Žilina – 1. nedeľa v mesiaci počas ranných služieb Božích o 9:00 hod.
Žilina – 3. nedeľa v mesiaci počas večerných služieb Božích o 18:00 hod.
Rajec – pred výročnými sviatkami (Vianoce a Veľká Noc) a 10. nedeľu po Sv. Trojici
Čadca – pred výročnými sviatkami (Vianoce a Veľká Noc)
Bytčica – pred výročnými sviatkami (Vianoce a Veľká Noc)
Večera Pánova sa prisluhovala podľa potreby aj v domácnostiach, nemocniciach, domovoch
dôchodcov (Vlčince, Zástranie) a tiež na záver Noci modlitieb.

V Žiline na hlavných dopoludňajších službách
Božích sa vykonáva prisluhovanie na dvoch
stanovištiach. Jedno je na kľaknutie pri oltári a
druhé na státie pred oltárom. Pri distribúcii
pomáhajú určení členovia z radov presbyterov či
teológovia. Tým sa celý proces urýchľuje a do
procesu služieb Božích sú aktívne zapojení aj ďalší
členovia cirkevného zboru.

Konfirmácia
Ku konfirmácií pozývame deti, ktoré dovŕšili vek 12 rokov. Samotná príprava trvá dva roky a je
dôležitým misijným nástrojom na nájdenie, prehĺbenie či obnovu viery u mladých ľudí.
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Vyučovanie je požehnané a vzácne. Trápi nás však nepravidelné dochádzanie viacerých konfirmandov na
vyučovania. Všímame si, že ani viacerí rodičia nevenujú pozornosť dochádzke a príprave svojich detí na
vyučovanie. A to ani nehovoríme o dochádzke na služby Božie.
Konfirmačná príprava mladých ľudí prebieha nasledovne:
● Počas letných prázdnin posielame do rodín listy s pozvaním na vyučovanie. Oznamujeme začiatok
prípravy v oznamoch na službách Božích a v informačnom liste, ktorý je aj na webovej stránke CZ.
● Začíname spoločným septembrovým stretnutím rodičov, kde im priblížime celý spôsob výučby,
dohodneme sa na všetkých potrebných detailoch súvisiacich s vyučovaním.
● Vyučovanie beží v dvoch skupinách v zborovej sieni pri ev. kostole v Žiline počas školského roka,
a to v piatok od 15:30 hod. do 16:45 hod. Prvý ročník vyučuje zborový farár a druhý ročník zborová
farárka.
● Pri vyučovaní spolupracujú zboroví farári s konfirmačným tímom, ktorý vedie pracovník pre dorast
a mládež Marián Lajda. Do júna 2019 pri konfirmácií pomáhala aj Jennifer Edwards (USA), ktorá
pripravovala zamyslenia pre konfirmandov.
● Konfirmačný tím pripravuje predprogram pre konfirmandov, ktorý je zložený z piesní, hier,
biblického zamyslenia a modlitieb.
● Stále zápasíme s nepravidelnou dochádzkou konfirmandov na služby Božie. Zvlášť ide o deti z rodín,
ktoré nenavštevujú pravidelne služby Božie.
● Pre konfirmandov organizujeme dve víkendové sústredenia. Jarné sa konalo v Liptovskom Trnovci 3.
– 5. 5. 2019 a jesenné v Párnici 18. – 20. 10. 2019. Víkendové sústredenia zohrávajú vzácnu úlohu
pri budovaní duchovného života konfirmandov. Veľkou pomocou pre nás sú naši mladí bratia a
sestry z dorastu a mládeže, ktorí pripravujú náplň týchto sústredení.
● Stretnutia rodičov konfirmandov sa konali: 5. 5. 2019 a 18. 9. 2019.
● Slávnosť konfirmácie sa konala prvú júnovú nedeľu v Žiline na dopoludňajších službách Božích 2. 6.
2019. Predchádzal jej písomný test a ústna skúška na večerných službách Božích v Žiline v poslednú
májovú nedeľu.

Konfirmácia dospelých
Každý rok konfirmujeme aj dospelých. Konfirmácii predchádza vyučovanie, kde preberáme primárne
Malý katechizmus.
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Sobáše

Snúbenci sa zúčastňujú pred sobášom pastorálnej prípravy, ktorú vedú zboroví farári.
Tešíme sa z toho, že z prostredia mládeže vzišlo niekoľko manželských párov, ktoré budú v budúcnosti,
ak zostanú žiť v Žiline, piliermi duchovného života nášho cirkevného zboru. Tešíme sa z jemného nárastu
záujmu o sobáš.

Skupinka pre páry
Zboroví farári sa venovali mladým párom na
špeciálnych stretnutiach skupinky pre páry.
V roku 2019 to boli dva cykly. Prvé kolo
bolo v prvej polovici roka a druhé v druhej.
Stretnutí sa zúčastnili mladé manželské
páry, snúbenci, ale aj také dvojice, ktoré
spolu ešte len chdia. Stretávali sme sa v byte
farárovcov v kuchyni za stolom. Súčasťou
stretnutí bolo štúdium Božieho slova formou
Lectio divina. Brat farár vybral na každé
stretnutie vhodný text a pripravil si k nemu
aj krátky výklad. Súčasťou stretnutí bolo aj
zdieľanie o tom, čo sme ako páry spolu
prežili od posledného stretnutia. Bol to
požehnaný čas, na ktorí sa jednotlivé páry
tešili, keď mohli zdieľať svoje radosti, ale aj
drobné starosti. Na každé stretnutie si tiež iný pár pripravil svoj príbeh. Krátke rozprávanie o tom ako sa
spoznali a začali spolu chodiť. Stretnutia sme končili modlitbamy za potreby jednotlivých párov. Počas
stretnutií sme mali pripravené aj malé občerstvenie a posledné stretnutie končilo spoločnou večerou. Bol
to pre všetkých požehnaný čas. Tešíme sa, že v cirkevnom zbore sú mladí ľudia, ktorí sú vďační aj za
18
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takéto formy stretnutí. Radi by sme aj v ďalšom roku
pokračovali v skupinkách pre páry.

Pohreby
Ďakujeme všetkým ochotným bratom a sestrám, ktorí aktívne pomáhajú so spievaním na pohreboch. Aj v
roku 2019 sme nedokázali povzbudiť ešte viac bratov a sestier najmä v dôchodkovom veku, aby pomohli
s účasťou a spevom na pohreboch. Väčšina pohrebov sa konala bez hudobného sprievodu.
V roku 2019 sa konali aj tieto spomienky na našich zosnulých:
● Položenie vencov k hrobom
Fedora Ruppeldta (40. výročie úmrtia
dňa 25. 8. 2019) a Oľgy Ruppeldtovej
(35. výročie úmrtia dňa 27. 10. 2019).
● Dobrou tradíciou je kladenie
vencov pri pamiatke zosnulých dňa
30. 10. 2019 na hroby významných
žilinských evanjelických osobností
ako A. Bacher, J. Milec a M. Kohút.

Biblické hodiny
Biblické hodiny sa v roku 2019 konali v Žiline v stredu od 17:00 hod. Konali sa počas školského roka
okrem adventného a pôstneho obdobia, keď boli nahradené službami Božími.
Na biblických hodinách sme v roku 2019 preberali:
● Žilina –1. kniha Mojžišova
Okrem pravidelných tém sme mali v Žiline aj mimoriadne biblické hodiny – prednášky:
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● Duet tour (v rámci Národného týždňa manželstva)
● Homeopatia – kam s ňou? – Elena Bruncková
Biblické hodiny v Žiline vedie zborový farár Marián Kaňuch.
Biblické hodiny v Žiline sú nahrávané a umiestnené na webovej stránke cirkevného zboru:
https://www.ecavza.sk/category/biblicka-hodina/. Za nahrávanie ďakujeme bratovi Rastislavovi Cúthovi.
Biblické hodiny sú určené pre všetky generácie členov cirkevného zboru. Zvyčajne ich navštevuje staršia
generácia, ojedinele aj mladšia.

Pastorálna činnosť
Duchovní pastieri vykonávajú pastorálne návštevy v rodinách
pred
krstom, návštevy v nemocniciach a domovoch
dôchodcov, životné jubileá, návštevy domácností pri rôznych
príležitostiach.
Pribúdajú nám tiež pastorálne rozhovory na farskom úrade.
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Záverečné poďakovanie na záver kňazskej správy
Ďakujem za dobrú spoluprácu s množstvom ochotných spolupracovníkov nášho cirkevného zboru. Som
vďačný Pánu Bohu za brata dozorcu Jána Šimka, poddozorcu Ivana Trepáča, presbytera Jána Beňucha,
kurátorov Rastislava Czelisa, Miladu Golierovú a Jána Slížika. Ďakujem za spoluprácu našej pracovníčke
kancelárie farského úradu Jele Zvaríkovej. Ďakujem námestnému farárovi na mieste seniorátneho
kaplána, bývalému seniorovi TUS Jozefovi Havrilovi s rodinou. Tiež pracovníkovi s mládežou
a dorastom Mariánovi Lajdovi a všetkým služobníkom v prostredí dorastu a mládeže. Som vďačný za
našich nových kostolníkov Patrika a Annu Mati. Som vďačný za spoluprácu so sestrou účtovníčkou
Vierou Herkovou a Alenou Miškovou. Ďakujem za množstvo kvalitnej práce ohľadom miezd v CZ
a EMŠ Oľge Žuchovej. Ďakujem tiež ochotnej sestre Vlaste Jakubišinovej za jej obetavú službu. Dobrá je
aj spolupráca s kolektívom Evanjelickej materskej školy.
Ďakujem tiež našim organistom v Žiline, Rajci a Čadci a tiež všetkým vám, drahí konventuáli, za pomoc
a modlitby. Prosím tiež o odpustenie, ak som niekomu v roku 2019 nejakým spôsobom ublížil. Nech je
nám všetkým Pán Boh milostivý aj v roku 2020.

Na kňazskej správe o živote cirkevného zboru za rok 2019 spolupracovali: Marián Kaňuch (zborový farár a senior TUS), Oľga
Kaňuchová (zborová farárka), Jela 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 zboru a na nahliadnutie na farskom úrade.
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Prílohy
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Záverečná štatistika za rok 2019
Počet členov
Krsty

Konfirmácia

Sobáše

Požehnanie

Rok

spolu
schem
.

kartotéka

sčítanie

deti

dospelí

spolu

deti

dospelí

spolu

evanj.

krížne

evanj.

krížne

2019

2458

2258

3512

20

3

23

10

1

11

3

5

0

1

9

2018

2458

2280

3512

26

2

28

12

7

19

1

7

0

1

9

Pohreby

Rok

Do/zo zboru

Presbyterstvo

Do/z cirkvi

počet

muži

ženy

deti

spolu

prihl.

odhl.

prist.

výst.

členov

zasad.

2019

22

31

0

53

8

3

3

0

17

3

2018

28

16

0

44

15

7

2

0

17

5

Večera Pánova

Rok

Hlavné SB

nemocnica-ústavy

chrám

doma

Nešporné SB

Stredtýžd. ran.
SB

Večerné SB

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

2019

944

1885

2

65

7

15

2918

154

245

0

0

53

43

0

0

2018

1058

1978

3

98

5

18

3160

156

245

0

0

49

45

0

0

Stredtýžd.več.SB

Advent. večierne

Pôstne večierne

Mládežnícke SB

počet

priemerná

počet

priemerná

počet

priemerná

počet

priemerná

za rok

účasť

za rok

účasť

za rok

účasť

za rok

účasť

2019

0

0

4

35

8

24

0

0

2018

0

0

4

19

7

21

0

0

Rok

Deti - DB

Dorast

Mládež - SEM

Dospelí

Ženy - SEŽ

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

Rok

Rodiny – RoS (25+)
poče
t

priemerná
účasť

počet
sk.-buniek

za
rok

2019

70

19

27

32

28

31

23

22

15

20

18

23

2018

70

15

29

28

30

34

31

23

18

25

19

22

Mod.spol - MoS
Rok

Modlitebné
týždne

Spevokol

Hud.skupiny

počet

počet

počet

priemerná

počet

priemerná

za rok

účasť

za rok

účasť

skupín

členov

skupín

členov

2019

144

20

8

50

1

30

1

2018

114

4 (15)

8

49

1

35

1

Muži

Ma-Mi klub

počet
za rok

priemern
á účasť

počet
stretnutí

priemern
á účasť

10

13

11

17

15

10

16

12

18

22
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Hospodárenie za rok 2019 a návrh rozpočtu na
rok 2020

Hospodárenie v roku 2019
Príjmy a výdavky v roku 2019 v základnom členení:
A) PRÍJMY:
199 643,- €
Z toho:
Cirkevný príspevok
15 352,- €
Ofery
20 852,- €
Milodary CZ
56 963,- €
Ostatné príjmy
0,- €
Dotácia na EMŠ
97 829,- €
Príjmy EMŠ (príspevok na prevádzku, dary) 8 491,- €
Milodary oproti roku 2018 stúpli o cca 80 %, čo bolo spôsobené vyhlásením zbierky na opravu organa.
Naozaj zo srdca ďakujeme všetkým ochotným darcom, ktorí prispeli akoukoľvek výškou. Ofery oproti
predchádzajúcemu roku mierne stúpli o cca 7 % a výber cirkevného príspevku konečne stúpol, konkrétne
o 10 %. Pri cirkevnom príspevku konštatujeme, že v roku 2019 ho uhradilo 1178 členov CZ, čo je nárast
o 64 členov oproti predchádzajúcemu roku. Počet platiacich predstavuje 52 % z počtu evidovaných
členov zboru.
Okrem milodarov sme s vďakou prijali aj podporu od Pánu Bohu známych jednotlivcov i firiem vo forme
vecných darov a služieb. Vecné dary boli napr. počítačová technika, vybavenie hosťovskej miestnosti,
ozvučenie v zborovej miestnosti pre mládež, zľava z celkovej ceny výmeny okien a ďalšie. Ďalej
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občerstvenie na zborových akciách, doprava, odvoz trávy a lístia atď. Za všetky finančné i vecné dary,
ako aj za množstvo odpracovaných brigádnických hodín pre cirkevný zbor srdečne všetkým ďakujeme.
Zároveň sa chceme poďakovať za všetky financie, ktoré cirkevný zbor a EMŠ mohli získať
prostredníctvom 2 % zo zaplatených daní v roku 2018. Počas roka 2019 bolo prostredníctvom
občianskeho združenia MUDRLAND prijatých celkovo 5 014,75 €, čo predstavuje nárast oproti
predchádzajúcemu roku o 23,6 %. Z tejto sumy bolo pre potreby EMŠ účelovo viazaných 849,49 €. Počas
roka 2019 sme z OZ MUDRLAND prijali celkovú dotáciu na tábory vo výške 1 680 €. Zostávajúcu
výšku príspevkov využijeme na financovanie aktivít a nákup potrebných materiálov v roku 2020 v
cirkevnom zbore i v EMŠ.
B) VÝDAVKY:
191 318,- €
Z toho:
Osobné náklady (mzdy, odvody, SF)
21 201,- €
Spotreba energií (plyn, el. energia, vodné, stočné)
10 564,- €
Opravy a investície
36 782,- €
Cestovné
2 402,- €
Ostatné služby, réžia (tel., čas., knihy, odpad, dane)
7 171,- €
Príspevky na vyššie COJ (VD,TUS)
2 498,- €
Príspevky iným COJ
842,- €
Podpora vnútromisijných podujatí, táborov
10 733,- €
Priame náklady EMŠ
98 723,- €
Najvýznamnejšími opravami v roku 2019 boli: práce súvisiace s opravou organa (zatiaľ vo výške
20.000€), výmena okien a dverí vo farskom byte, maľovanie farského bytu, maľovanie priestoru za
organom, opravy vykurovacích kotlov v kostole a zborovej miestnosti, ako aj mnoho menších opráv. V
neposlednom rade náklady tvorili aj nevyhnutný servis, údržba areálu a odvoz trávy a lístia. Z
programových výdavkov misijných podujatí najväčšou položkou bola podpora detských, mládežníckych
táborov, víkendových sústredení a organizácia zborového dňa. Ostatné výdavky sú fixné alebo úzko
spojené s duchovným a hospodárskym životom CZ. Výsledok hospodárenia v roku 2019 predstavuje
prebytok vo výške 8 325,- € namiesto plánovaného schodku 26 100,- €. Významný podiel na zmene tohto
plánovaného stavu majú milodary na opravu organa, ktoré sme do konca roka 2019 prijali vo výške
takmer 32 000€.
Návrh rozpočtu, ako aj plán opráv a investícií, je uvedený v predloženej výročnej správe. Rozpočet na rok
2020 predpokladá príjmy vo výške 182 140,- €, výdavky vo výške 208 800,- €. Rozdiel príjmov a
výdavkov je plánovaný ako schodok vo výške 26 660,- €. Tento schodok je tvorený najmä plánovanou
opravou organa (2. etapa) a potrebnými investíciami do zobrazovacej techniky v kostole, nákupu stoličiek
do zborovej siene, nákupu rampy pre invalidné vozíky. Finančné prostriedky na tieto opravy a investície
sú kryté zostatkom z roka 2019 vo výške viac ako 38-tisíc eur.
Zostatok finančných prostriedkov k 31. 12. 2019 predstavoval čiastku 38 743,22 € a bol uložený na
bankových účtoch (38 272,54 €) a v pokladničných hotovostiach (470,68 €).
Očakávané najväčšie opravy a investície v roku 2020: (1) Oprava organa 20 000 eur (2) Nákup
zobrazovacej techniky do kostola, (3) oprava dverí v zborovej sieni, (4) nákup nových stoličiek do
zborovej siene (5) nákup rampy pre invalidné vozíky.
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Rok 2019
PRÍJMY
Príjmy z majetku
Cirkevné príspevky
Milodary
Ofery
Dotácie
Z iných COJ
Ostatné príjmy
SPOLU
VÝDAVKY
Opravy a investície
Cestovné
Osobné náklady
Ost. služby, réžia (tel., poisť.,
časopisy, knihy, dane,..)
Spotreba energií (plyn, el. en.,
vodné, stočné)
Príspevky na vyššie COJ (VD,
TUS)
Príspevky iným COJ
Ost. progr. výdavky na
vnútromisijné podujatia CZ
Splátka pôžičky
SPOLU
Výsledok hospodárenia
Príjmy - výdaje

Rozpočet

Rozpočet 2020

Skutočnosť

0
14 500
38 500
20 000
85 020
0
9 200
167 220

1
15 352
56 963
20 852
97 829
0
8 646
199 643

Rajec
skut.

Príjem

940
2 419
2 371
0
0
155
5 885

0
15 000
40 300
20 000
97 800
0
9 040
182 140

39 650
2 450
94 800

36 578
2 575
94 523

Rajec
skut.
851
136
0

28 400

30 780

544

30 930

15 920

12 585

1 289

15 070

2 300

2 498

0

2 500

500

842

143

500

9 300

10 733

520

9 300

0

0

0

0

193 320

191 114

3 483

208 800

Rozpočet

Skutočnosť

predpoklad skutočnosť
- 26 100 +8 529

Rajec
+2 402

Výdaj
36 100
2 600
111 800

predpoklad
-26 660
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Mimozborová činnosť zborových farárov
Aj v roku 2019 sme pri rôznych príležitostiach absolvovali množstvo stretnutí, prednášok a podujatí aj
mimo nášho cirkevného zboru.
Zborový farár v súčasnosti okrem funkcie zborového farára je:
● zástupca biskupa VD ECAV
● senior Turčianskeho seniorátu ECAV
● dištriktuálny presbyter VD ECAV
● synodál ECAV
● člen rady školy Evanjelickej spojenej školy v Martine
● člen edičnej rady Tranoscia

Zborová farárka je:
● členka Správnej rady nadácie Jána Amosa Komenského v Žiline
● členka rady školy EMŠ v Žiline

P.Č. Dátum
10.1
14.1
18.-25.1.
26.1
4.2
9.2
11.2
14.2

Mimozborová činnosť zborových farárov v roku 2019
Názov podujatia
Miesto konania
Kto

Poznámka

Modlitby na VÚC
Prednáška na SPK NOS
TMZJK
Prednáška
SPK Prednáška
Konferencia mužov
SPK
Modlitby na VÚC

prednáška

Žilina
Novohrad
Žilina
Púchov
Vranov
Třinec
Krpeľany
Žilina

MaK
MaK
MaK, OK
OK, MaK
MaK, OK
MaK
MaK, OK
MaK
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15.2
21.2
11.3
13.3
22.3
23.3
28-31.3
31.3
4.4
5.4
7.4
8.4
11.4
12.4
14.4
27.4
1.5
3.5
6.5
8.5
12.5
13.5
13.5
17.5
1.6
3.6
6.6
13.6
15.6
23.6
14.7
26.7
27.7
2.8
8.9
10.9
16.9
26-9
28.9
1.10
2.10
5.10
7.10
19.10
20.10
24.10
26.10
29.10
4.11
7.11
11.11
12.11

Prednáška manželstvo Luther
Správa rada TC Kompas
SPK
Nadácia JAK
Stretnutie s primátorom
Hokejový turnaj SEM
KPM
Seniorátny konvent
Vernisáž S. Lajda
Pobožnosť Školská konferencia
Inštalácia Lukasz Sztefek
SPK
EKUZA
Výstava Svojdomov
Ekumenická Krížová cesta
Seniorátne stretnutie mládeže
Stretnutie farárskych rodín
Konferencia EVS
Valné ZED
Prednáška o revitalizácii
Vyučovanie o Cirkvi
Všeobecná pastorálna
konferencia
Stretnutie mužov
Nadácia JAK
Ekumenické modlitby za Žilinu
SPK
Stretnutie s primátorom
Cestopis Libanon
Téma pre mládež
Tryzna
Dištriktuálny deň VD ECAV
Prednášky Tábor
Danielova generácia
Campfest
SPK
Porada M4
SPK TAS
JV Konferencia
610. výročie obce
Teologická konferencia
Verejné čítanie Biblie
Prednáška mládež
SPK
Seniorátne stretnutie mužov
Služby Božie
Vzdelávanie vedúcich
Misijná konferencia ECAV
Správna rada TCK
Stretnutie biskupov ECAV a TC
Kompas
EKUZA
SPK
Prednáška IN-LIFE
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Modra
Žilina
Nová Dubnica
Žilina
Žilina
Dolný Kubín
Žilina
Martin
Dolný Kubín
Poprad
Terlicko
Príbovce
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Súľov
Prešov
Lúčky
Malý Čepčín
Žilina

MaK, OK
MaK
MaK, Ok
OK
MaK
MaK
MaK, OK
MaK, OK
MaK, OK
MaK, OK
MaK, OK
MaK, Ok
MaK, OK
MaK
MaK
MaK, OK
MaK, OK
MaK
MaK, OK
MaK
MaK

Zvolen

MaK, OK

Nitra
Žilina
Žilina
Slovenské Pravno
Žilina
Martin
Lazy pod Makytou
Žilina
Poprad
Javorina
Kráľova Lehota
Kráľova Lehota
Háj
Žilina
Poprad
Malenovice
Bytčica
Poprad
Žilina
Bratislava
Považská Bystrica
Krpeľany
Liptovský Hrádok
V. Slavkov
Liptovský Hrádok
Žilina

MaK, OK
OK
MaK, OK
MaK, OK
MaK
MaK
MaK
MaK, OK
MaK
MaK
MaK
MaK
MaK, OK
MaK
MaK
MaK
MaK, OK
MaK, OK
MaK
MaK
MaK, OK
MaK
MaK
MaK
MaK, OK
MaK

Prešov

MaK

Žilina
Blatnica
Bratislava

MaK, OK
MaK, OK
MaK

pozdrav

prednáška

prednáška
prednáška

prednáška
príhovor
pozdrav

prednáška
kázeň
prednáška

prednáška
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14.11
16.11
17.11
21-26.11
28.11
29.11
30.11
2.12
9.12
20.12

Modlitby VUC
Stretnutie žien – Žena a misia
Seniorátne stretnutie žien
Misijná cesta Grécko
Diskusia cirkev a politika
Nadácia JAK
Stretnutie mládeže
DPK VD ECAV
SPK
Služby Božie ESŠ Martin

„V službe evanjelia spojení láskou Kristovou“

Žilina
Bystřice nad Olší
Háj
Grécko
Banská Bystrica
Žilina
Batizovce
Prešov
Vrútky
Martin

MaK, OK
OK
MaK, OK
MaK
MaK
OK
MaK
MaK, OK
MaK, OK
MaK, OK

prednáška

diskusia
prednáška

kázne

SOLI DEO GLORIA
Poznámka: MaK (Marián Kaňuch), OK (Oľga Kaňuchová)

Zborový farár z titulu funkcie seniora TUS sa v priebehu roku 2019 zúčastnil množstva iných
podujatí mimo cirkevného zboru, a to v senioráte, dištrikte a celej cirkvi.

Správa – Filiálka Rajec

Presbyterka, kantorka a kurátorka Milada Golierová: V roku 2019 sme vo filiálnom zbore pokračovali v
aktivitách, schádzali sme sa na bohoslužby, brigády i spoločné akcie. Zbor poväčšine zaopatroval a o
jeho potreby sa staral emeritný senior na mieste kaplána Mgr. Jozef Havrila st., poslúžiť na služby Božie
prichádzali aj zboroví farári materského cirkevného zboru zo Žiliny Mgr. Marián Kaňuch a Mgr. Olinka
Kaňuchová, tiež teológ Matej Trepáč a raz aj náš rodák Mr. Daniel Duraj. Kantorovala Milada
Golierová.
Spolu sme v roku 2019 mali v Rajci SB 65-krát, 4 x sme dopoludňajšie SB nemali, zúčastnili sme sa 1
riadneho a 2 volebných konventov a na zborovom dni na Slnečných skalách. Na SB a na Štedrý večer
vystúpili s piesňami, básňami a hovoreným slovom deti a mládež – spolu 10, nacvičovali s nimi a
pomáhali im Mgr. Havrila a manželia Lisí, Janka Havrilová.
Večera Pánova bola prisluhovaná 3 x – 82 ľudí/priemer 27.
29
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Brat farár Mgr. Havrila absolvoval sám alebo s manželkou návštevy v domácnostiach, prípadne v
nemocnici a zdravotníckom zariadení, prislúžil aj Večeru Pánovu.
Vyučovanie náboženstva v škole zabezpečoval Mgr. Havrila, hodiny navštevovali 3 deti. Konfirmandov
sme z Rajca nemali. Biblické hodiny sme v roku 2019 nemali, 2 x sme mali adventné večierne,
stredtýždňové pôstne SB sme mali 4 x s priemernou účasťou 10 ľudí.
Ekumenické podujatia – bohoslužba v rámci hodových slávností na lokalite Drieňová v júni, modlitba
brata Mgr. Havrilu na spomienkovej slávnosti k 75. výročiu SNP – august .
Ďalšie akcie v roku 2019: (1) posedenie pri kapustnici – 31 ľudí, (2) zborový deň – 14 ľudí
filiálny deň pri spomienke na Majstra J. Husa – 22 ľudí, (3) adventné posedenie – 6 ľudí.

Brigády a práce:
február – odstránenie vlhkej omietky v chodbe a kuchyni – bytová časť,
marec – pomocné práce pri výmene strešnej krytiny na obradnom dome – cintorín,
apríl, júl, december – 3 x veľké upratovanie modlitebne a bytu, montáž nových svietidiel – dvor
modlitebne,
október – maľovanie stien a upratovanie obradného domu na cintoríne – vypomohli aj mládežníci zo
Žiliny,
jún, august, október – odborné práce na renovácii dverí – hospodárska časť, na oprave omietky nad
oltárom, položenie dlažby na prahy dverí – vchody z dvora, montáž, plastového okna v hospodárskej
časti, nová fasáda (hospodárska časť) – nedokončené, pokračovanie v prácach: ošetrovanie a kosenie
trávnika v záhrade, predzáhradok, okrasných záhonov, vyčistenie a vývoz odpadu, bežná údržba a kúrenie
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v modlitebni – rodina Mikolková, bežné upratovanie modlitebne a zborových priestorov – stále tie isté
rodiny.
Nepeňažné milodary – práce v rozsahu cca 300 hodín,
občerstvenie pri brigádach počas veľkého upratovania a pre
návštevy SB, zapožičanie strojov a náradia, odborné práce,
vybavenie kuchyne, bytu, kvety na oltár počas roka, dary
jubilantom, záhradné sedenie a mobilný altánok, regál do šopy
atď. – celková hodnota cca 2500 €.VEĽKÁ VĎAKA
VŠETKÝM.
Plány na rok 2020: s pomocou Božou: (1) dokončiť vonkajšie
práce vo dvore – fasáda, príp. altánok, prekrytie závetria – dvor,
(2) práce na obradnom dome – nátery lavíc, brány, ochranné
prvky, (3) vnútorná vlhkosť stien v byte – sanačné omietky,
výmena zárubní a dvier, (4) posedenie pri kapustnici – predpôstne
obdobie, (5) prázdninová opekačka v záhrade. Všetky dôležité
veci sme preberali vo výbore po skončení SB, pri brigádach,
akútne veci aj cez telefón. Pánu Bohu vďaka za ochotných
spolupracovníkov, ktorí obetovali čas, peniaze, silu aj schopnosti
a po celý rok pracovali na Božom diele.

Správa – Diaspóra Čadca

Gabriela Svrčková: Stretnutia na Službách Božích sa konali dvakrát za mesiac (v 1. a 3. nedeľu) s
výnimkou letného obdobia, keď sa SB konali jedenkrát v každom mesiaci. SB sa konali v priestoroch
zasadačky NsP v Čadci.
Slávnostnejšie SB sme mali pred Veľkou nocou a Vianocami, keď sme pristupovali aj k Večeri Pánovej.
V tomto čase naše SB spríjemnili svojím spevom aj členovia spevokolu ECAV zo Žiliny, za čo sme im
veľmi vďační.
SB hudobne sprevádza M. Lehotský, za čo mu tiež srdečne ďakujeme.
Veriaci sa individuálne podľa svojich potrieb a možností zúčastňujú SB v Žiline a v iných mestách
(rodiskách alebo miestach krátkodobých pobytov počas dovoleniek alebo výletov).
Posledné rozlúčky so zosnulými sa konali v katolíckom kostole sv. Bartolomeja a v dome smútku v
Čadci.

Správa – Diaspóra Bytčica

Vlasta Jakubišinová: Členovia nášho zboru žijúci v Bytčici patria k skôr narodeným a pre niektorých
sú služby Božie v mieste bydliska jediným kontaktom so zborom.
Počas roka 2019 sme sa na službách Božích zišli 10-krát. Stretávame sa v miestnej modlitebni pri
evanjelickom cintoríne tretiu nedeľu v mesiaci, mimo letných prázdninových mesiacov. Priemerne
nás prichádzalo 12.
Jedna z miestnych sestier pripravuje modlitebňu na stretnutie. V priestore treba väčšinu roka kúriť a
samozrejme upratať a vyzdobiť kvetmi.
Slovom Božím a sviatosťou Večer Pánovej nám slúžili zboroví farári, manželia Kaňuchovci a Jozef
Havrila.
Kantorskú službu vykonávali Ján Beňuch, Matej Štrbka, Miroslava Maková a Milada Golierová.
Za službu, ktorú konáte pre naše spoločenstvo, vám všetkým zo srdca ďakujeme.
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Ďakujeme Pánu Bohu za vašu ochotu poslúžiť evanjeliom a slovom Božím aj takej malej skupinke
členov zboru.
Ďakujeme Pánu Bohu za spoločné a slobodné stretávanie sa pri slove Božom.

Detská besiedka
Koordinátorka Barbora Gondžárová:
Na besiedkach sa vystriedalo viacero ľudí. Mladšia besiedka – Tereza Šimková, Barbora Gondžárová,
Martina Bugna, Katarína Lábajová, Barbora Birnerová.
Staršia Besiedka – Alena Vitkovská, Mária Vitkovská, Eva a Ivan Trepáčovci, Zuzana Jarabová, Ľudmila
Fraňová, Lýdia Plevová, Adam Rajčan, Alan (AJ) a Lucia Davisovci.
Témy stretnutí v r. 2019: Rok 2019 sme začali príbehom o Eliášovi (Boh posiela Eliáša, Eliášova obeť,
Eliášova cesta do neba, Elizeus - nástupca Eliáša, Príbeh o dievčatku, ktoré poznalo Elizea) pokračovali
sme príbehom o Danielovi (Daniel v cudzej zemi, Daniel vykladá kráľov sen, Traja mládenci v ohnivej
peci, Nabuchodonozorovo poníženie, Daniel prečíta tajný nápis, Daniel v jame levovej). Nasledoval
veľkonočný príbeh Tri správy. Pred letnými prázdninami sme štvorročný plán ukončili príbehmi o Ester a
Jonášovi. Pred prázdninami sme sa ešte s deťmi stretli na zborovom dni na Slnečných skalách. Cez
prázdniny sme sa s deťmi stretli pri viacerých príležitostiach – na rodinnom tábore EMŠ v Jasnej, na
detskom tábore v Bystrej a na krátkom rodinnom tábore na Oravskej priehrade. Po letných prázdninách
sme sa s deťmi opäť stretli na besiedke a školský rok sme začali príbehom o stvorení sveta. Pokračovali
sme príbehom o Noachovi a Abrahámovi a počas adventu sme s deťmi rozoberali príbeh o narodení Pána
Ježiša, o mudrcoch a pastieroch. Posledným stretnutím v roku 2019 bola Večernica, na ktorej sme deťom
pripomenuli pravý význam Vianoc („Len jedno je potrebné“ L 10, 42a).
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Počet stretnutí v roku 2019: 35
Priemerná účasť: mladšia besiedka: 8 detí, staršia besiedka: 11 detí
Akcie, podujatia, vystúpenia: Detský program počas Zborového dňa, Detský letný tábor, Vianočná
večernica pre deti, Vystúpenie detí počas Štedrovečerných služieb Božích – vianočný program.
Výzvy a vízie na rok 2020: V roku 2019 sme viac ako predtým vnímali Božiu starostlivosť a vedenie.
Napriek tomu, že besiedka nemá ucelený tím a ani v roku 2019 sa nepodarilo nájsť nového vedúceho
besiedok, tak sme z Božej milosti mohli mať besiedku každú nedeľu. V roku 2020 by sme chceli nájsť
nových pracovníkov s deťmi, ktorí by sa tejto službe venovali naplno, aby sme vedeli zabezpečovať
staršiu aj mladšiu besiedku, ale aj program pre deti na rôznych podujatiach počas roka. Potrebujeme tiež
nájsť vedúceho besiedok. Chceme naplno využívať možnosti a príležitosti v službe deťom v našom zbore
aj mimo neho, aby čo najviac detí mohlo počuť evanjelium a malo možnosť pravidelne spoznávať Pána
Boha na besiedkach.
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Dorast a mládež

Práca s dorastom a mládežou je v prostredí nášho cirkevného zboru veľmi efektívna a prináša mnoho
požehnania do všetkých oblastí života.
● Dorast (12 – 15 roční, najmä žiaci základných škôl) sa stretáva pravidelne v piatok od 17:00 hod.
pod vedením brata Mariána Lajdu a dorastového tímu. Stretnutia začínajú po vyučovaní konfirmácie,
takže viacerí konfirmandi zostávajú na stretnutie dorastu.
● Stredoškolská a vysokoškolská mládež sa stretáva v sobotu o 18:00 hod. pod vedením brata Jána
Šimočka a Dušana Tichého (do júna 2019).
Správy za jednotlivé sekcie:
● Správa pracovníka s dorastom a mládežou v cirkevnom zbore a správa za dorast – Marián Lajda
● Správa za mládež (stredoškolská a vysokoškolská) – Ján Šimočko

Dorast + konfirmačný tím – Marián Lajda

Príprava na konfirmáciu je príležitosťou pre cirkev hovoriť o Božej láske k nám. V našej cirkvi krstíme aj
malé deti, ktoré Pán Boh prijíma za svoje. Človek však potrebuje vierou prijať Pána Ježiša do svojho
života. Konfirmácia je potom slávnostné verejné vyznanie tejto viery, a tak je konfirmácia potvrdením
krstnej zmluvy. Našou túžbou je, aby konfirmácia nebola iba nejakou bezvýznamnou falošnou udalosťou,
ale aby to bolo úprimné a skutočné vyznanie viery. Individuálny prístup motivovaný láskou Pána Ježiša,
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vyučovanie teoretických skutočností, svedectvo živej viery a vzťahu s Bohom Otcom sú veci, ktoré
charakterizujú konfirmačnú prípravu v našom zbore. Aj tento rok sme na konfirmačných prípravách mali
polhodinové mládežnícke predprogramy. Tiež sme mali dve víkendové sústredenia. Výzvou v pozitívnom
svetle je pre nás čoraz vyšší počet konfirmandov, ktorí tvoria základ nášho dorastu. V konfirmačnom tíme
v roku 2019 boli Marián Lajda, Ema Plevová a Petra Výbochová a v prvom polroku nám pomáhala aj
Jennifer Edwards.

Pre dorast je určujúci veršík z listu Efezským 4,15: „Buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom
dorastali v Krista. On je hlava.“ Tak boli prispôsobené témy a program dorastových stretnutí, aby bol
dorast miestom, kde mladí ľudia budú môcť spoznávať Pána Ježiša a budú v Neho môcť dorastať. Všetky
dorastové stretnutia boli robené s veľkou dávkou kreativity, ale celý tím si dával pozor na to, aby sa z
nich nestalo iba nejaká voľnočasová aktivita, klub pre mládež, ale aby dorasty boli kresťanským
spoločenstvom so všetkým, čo k tomu patrí. Dôležitou súčasťou práce s mládežou je aj organizovanie
letného dorastovo-mládežníckeho tábora, ktorý bol tento rok v Bobrovci s témou Labák. V roku 2019
témy na dorastoch boli napríklad o Trojici, o Mojžišovi, o Ježišových nasledovníkoch (followeri), o ceste
kresťana (na ceste) a iné. Okrem klasických dorastov sme mali aj špeciálne stretnutia ako Girls Only a
B70 (to sú stretnutia iba pre dievčatá a iba pre chlapcov) a spoločné stretnutia s mládežou: United. Spolu
s dorastom sme pomáhali aj pri organizovaní mládežníckych služieb Božích počas nedele misie, na
chválových večeroch, na viacerých službách Božích s počítaním účastníkov na VP a s občerstvením po
SB, pomáhali sme tiež pri zborových brigádach a iných zborových akciách, pri skladaní informačných
listov a pri organizovaní evanjelizačného podujatia Exit Tour. O dorast sa v tomto roku starali títo ľudia
Marián Lajda, Ema Plevová, Miroslava Uhrínová, Martin Benčík, Tereza Boldizsárová a v prvom polroku
aj Adam Baštrnák. Výzvy na ďalší rok: veľký počet konfirmandov, zapájanie dorastencov do života
spoločenstva, prinášanie výziev dorastencom, aby ich život s Kristom mohol rásť, noví členovia v
dorastovom a konfirmačnom tíme pre budúce obdobie.
Počet dorastov: 27; priemerná účasť: 32
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Stredoškolská mládež – Ján Šimočko

Tím: Január až jún: Dušan Tichý, Veronika Ďurošková, Marianna Hvizdáková, Andrej Jurga, Adrián
Marušák, Marián Lajda, Lucia Krišťáková, Zuzana Belancová, Ivan Belanec. September až december:
Ján Šimočko, Zuzana Belancová, Ivan Belanec, Filip Šimko, Terézia Šimková, Laura Marušáková.
Obsah stretnutí a tematické zameranie:
Obsah stretnutí mládeže je prispôsobený generácii stredoškolákov. Pracujeme hlavne s odchovancami,
ktorí prišli prirodzene z dorastu alebo cez misijný tábor KECY, alebo aj s rôznymi spolužiakmi či
kamarátmi pravidelnejších účastníkov.
Na samotnom stretnutí sa snažíme preberať relevantné témy pre život, a to hlavne z Božieho slova.
Súčasťou sú taktiež chvály, väčšinou formou piesní. Dôležitý je čas po mládeži, ktorý trvá častokrát
dlhšie ako samotná mládež, a práve to je priestor na budovanie vzťahov, na konverzácie a individuálne
duchovné rozhovory a modlitby.
Január až jún: United – nový level, Hodnota – krása – prestíž (séria), United – panelová diskusia –
vzťahy, Otázky a odpovede, Božia vôľa prakticky (séria), KPM stories, List Jakuba (séria), Otázky a
odpovede, grilovačka, United – neotrasiteľný
September až december: Jeho srdce (séria), Vietor-oheň-holubica (séria), Newember (séria), Amazing
love (séria), Otázky a odpovede,

Počet a priemerná účasť:
Január až jún: 17 mládeží a 31 účastníkov a september až december: 11 mládeží a 31 účastníkov
Mimoriadne aktivity: KECY, EXIT TOUR, Tábor KECY a Zimný tábor, Víkendovka mládeže, GO a
B70, Ples
Výzvy a vízie na rok 2020: Hľadáme nových správnych členov do tímu, Túžime prehlbovať vzťahy s
mládežníkmi a viesť ich ku Kristovi a k službe, pozývať kamarátov, spolužiakov a iných na mládež,
mládežníkov ešte viac prepojiť so zborom a cirkvou.
Zhodnotenie: Mládeže sú dobré a užitočné. Na stretnutia prichádzajú noví ľudia. Je to miesto, kde sa
ľudia cítia dobre, kde si pomáhame duchovne rásť, kde budujeme vzťahy a študujeme Božie slovo.
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Výročná správa pracovníka za dorast a mládež v cirkevnom zbore – Marián Lajda
Práca s mládežou musí byť vždy jedným z nosných pilierov práce v cirkvi. Dnešní mladí sú totiž zajtrajší
presbyteri, farári a veriaci. A zároveň mládež je už dnes neoddeliteľnou súčasťou cirkvi, ktorá má v nej aj
svoju dôležitú úlohu. Evanjelický cirkevný
zbor v Žiline si tieto skutočnosti
uvedomuje, a preto investuje do práce s
mládežou toľko času a zdrojov. Preto
máme aj pracovníka s mládežou, ktorým
som aj v roku 2019 ja, Marián Lajda. Čo je
ale mojou úlohou? Kto je vlastne takýto
pracovník? To sú otázky, ktoré si sám často
kladiem, pretože žiaľ v súčasnosti veľa
takýchto pracovníkov na Slovensku
nemáme. Svoju úlohu vidím v koordinácii
práce s mládežou v cirkevnom zbore,
stretávam sa s vedúcimi jednotlivých
služieb pri mládeži, vediem a pastorálne sa
starám o dobrovoľníkov, ktorí potom
pripravujú stretnutia pre mládež (pod
slovom mládež rozumej konfirmandov až
vysokoškolákov).
Tiež
vďaka
teologickému vzdelaniu dohliadam na
čistotu učenia na stretnutiach mládeže. Ja
osobne popritom ešte vediem aj dorastový
a
konfirmačný
tím
a
dorastovo-mládežnícky letný tábor a tiež
učím
náboženstvo
na
niektorých
základných a stredných školách v Žiline.
Mojou túžbou je, aby mládež bola súčasťou
zboru, aby tak ako to má aj náš zbor v
svojom hesle, sme boli v službe evanjelia
spojení láskou Kristovou. Každá veková
skupina by mala mať v cirkevnom zbore
svoje miesto. Je dobré, keď majú rovesníci kam prísť a keď môžu spoločne duchovne rásť, je však
dôležité mať aj miesto, kde môžu byť všetky vekové kategórie spolu. Týmto miestom sú pre mňa najmä
služby Božie. Preto považujem za veľmi dobré, keď sa služby Božie vedia prihovoriť aj mladším aj
starším, tak ako to pomaly začína byť aj u nás. Aspoň jednou piesňou zo štyroch sa približujeme forme,
ktorej lepšie rozumie dnešná mladá generácia. Budovaniu cirkevného spoločenstva pomáha aj jednoduché
občerstvenie po kostole, kde ľudia môžu neformálne rozvíjať svoje vzťahy. Prepojenie generácií nie je
jednoduchá vec. Vyžaduje si, aby mladší, ale aj tí starší niečo pre to urobili. Prepájanie nie je to, že mladí
prídu a prispôsobia sa našim zvykom a nie je to ani naopak to, že sa teraz musí všetko zmeniť. Ide o to,
aby starší zboru prijali mladých takých, akí sú, aby boli pre nich vzormi, otcami, matkami, starými otcami
a starými matkami, musia dať mladým priestor na rozvoj a na rast. Mladší musia rešpektovať zvyklosti a
nebáť sa prísť k starším zboru po radu a skúsenosti. To znamená, že každý nesieme svoj diel
zodpovednosti na tom, ako náš zbor vyzerá, nie sú na vine mladí či starší a ani zásluhy nenesú mladší či
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starší. V konečnom dôsledku prepojenie generácií bude možné iba vtedy, ak v tom celom bude náš Pán,
lebo iba Pán Boh dokáže prepojiť všetky tieto skupiny. Nestane sa, že by zrazu všetci mali radi rovnaký
štýl hudby, že by všetci boli umelecké typy alebo iba technické typy, že by sme boli zbor iba mužov alebo
iba žien, ale Pán Boh nás spája, lebo on sa za nás všetkých obetoval, aj za malých aj veľkých, aj za
mladých aj starých, aj za metalistov a tých čo majú radi stredovekú hudbu.

Rok 2019 priniesol so sebou nové výzvy, v tejto časti vám aspoň niektoré priblížim.
● Služby Božie – v uplynulom roku sme pokračovali v tradícii vedenia druhej piesne v mládežníckom
štýle. Tiež pokračujeme v pomoci skladania informačných listov a v pomoci pri počítaní ľudí počas
Večere Pánovej v prvú nedeľu v mesiaci. Tiež sa v tieto nedele snažíme zabezpečiť občerstvenie po
kostole. Mládež v úvode roka pripravila aj mládežnícke služby Božie počas nedele misie. Pomáhali
sme aj organizovať chválové večery v pôstnom a adventnom období.
● Tábory a víkendovky – významnou súčasťou konceptu práce s mládežou v našom zbore tvoria práve
víkendovky a tábory. Počas roka robíme dve víkendové sústredenia pre konfirmandov, víkendovku
pre mládež, víkendovku pre pracovníkov s mládežou, letný tábor pre stredoškolákov KECY, letný
dorastovo-mládežnícky tábor a zimný tábor pre mládež. Tieto tábory a víkendovky sú výborným
priestorom pre duchovný rast našich členov, pre budovanie vzťahov v spoločenstve, ale slúžia aj na
získavanie nových ľudí a evanjelizáciu. Príprava každej jednej tejto akcie zaberie hodiny až dni, do
ktorých sú zapojení desiatky mladých ľudí. Všetci títo mladí túto službu robia ako dobrovoľnícku
činnosť bez nároku na odmenu, dokonca si musia aj oni za tieto tábory platiť. Preto im za túto
obetavú službu patrí veľká vďaka.
● Služba konfirmandom – milo nás prekvapilo, koľko nových konfirmandov sa prihlásilo do prvého
ročníka na školský rok 2019/2020. Je ich 26 (čo je dvojnásobok bežného počtu konfirmandov v
ročníku v Žiline). Vyžaduje si to trošku zmenu v prípravách v konfirmačnom tíme, ale aj na
samotných vyučovaniach konfirmácie a konfirmačných víkendovkách.
● Pracovník pre službu stredoškolákom – náš dlhoročný verný služobník Dušan Tichý sa odsťahoval do
iného mesta. Dušan v našom zbore viedol mládež, viedol misijný tábor KECY, často sa staral o
hudobníkov, vychovával technikov, mal skupinky a tiež viedol ľudí pastorálne a robil mnohé ďalšie
veci. Preto nás v druhom polroku čakala neľahká úloha nájsť pokračovateľov jeho služby. Prácu s
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mládežou si zobral na nasledujúci školský rok na starosť Jany Šimočko, vedenie tábora KECY
prevzal Adrián Marušák.
● Misijne akcie – mimo táborov, skupiniek a stretnutí konfirmandov, dorastu a mládeže sme mali aj
viacero podujatí zameraných na vonkajšiu misiu. Jednou z takýchto akcii bol mládežnícky ples, kde
majú naši mládežníci možnosť pozvať svojich spolužiakov a kamarátov a oni sa neboja prísť. Takto
môžu spoznať nás ostatných a môžu vidieť, čo robí cirkevný zbor, a tak môže byť pre týchto ľudí “z
vonku” ľahšie prísť na našu mládež alebo na naše tábory. Ďalšou veľkou misijnou akciou, ktorú sme
robili v spolupráci s organizáciou Tréningové centrum kompas, bol Exit Tour. V roku 2019 sme mali
Exit Tour v decembri pred Vianocami na troch školách (SOŠ poľnohospodárska, ZŠ Jarná a
Gymnázium Hlinská). Ide o prednášky pre študentov zamerané na prevenciu a koncert kapely v
telocvični na danej škole. Do tejto akcie sa zapojilo veľa našich mládežníkov, ktorí mohli nadväzovať
nové kontakty a cez priateľstvá volať ľudí k nám. Na záver týždňa sme mali vianočný večierok, kde
prišlo viac ako sto mladých ľudí. Pre mňa bol tento Exit Tour výnimočný aj preto, lebo som mal
jednu z prevenčných prednášok o typoch osobností a o tolerancii.
● Vzdelávanie laických pracovníkov – pripraviť jednorazovú akciu si vyžaduje veľa síl, fyzických a aj
psychických. Pripravovať však stretnutia, ktoré sa dejú pravidelne každý týždeň, si vyžaduje ešte aj
vytrvalosť a schopnosť zostať zapálený a pritom nevyhorieť. Preto starostlivosť a podporu týchto
služobníkov pokladám za nesmierne dôležitú úlohu nášho zboru. Je to náročná služba, ktorú títo
mladí vykonávajú pri školských povinnostiach, povinnostiach v rodine, vo vzťahoch a niekedy si
potrebujú aj privyrobiť nejaké tie peniažky na život. Takíto služobníci sú najmä ľudia v dorastovom a
mládežníckom tíme, ale sú to aj všetci vedúci skupiniek a pracovníci s technikou. Počas roka majú
možnosť využiť vzdelávanie, ako je napríklad Konferencia pre pracovníkov s mládežou KPM. Pre
týchto služobníkov tiež organizujeme stretnutia ELS (ešte lepšia skupinka), o ktoré sa stará Jany
Šimočko. Práve na týchto stretnutiach môžu títo ľudia prijímať povzbudenie, ako aj usmernenie do
svojej služby a tiež môžu rozvíjať svoje zručnosti v práci s mládežou.

Mládežnícka služba je vždy veľmi dynamická, keď v zbore v nejakej inej službe môžu byť ľudia aj
mnoho rokov, mladí ľudia prechádzajú rôznymi životnými zmenami ako zmena školy, zmena mesta,
zakladanie rodín a podobne. Preto aj v nasledujúcom roku musíme pracovať na zaškoľovaní nových ľudí
do tímov. Chceme tiež pokračovať v doterajších vnútromisijných akciách, pričom nesmieme zabúdať na
to, že cirkev sa nesmie uzatvoriť len do seba, ale musí byť otvorená smerom von. Pre mňa bude
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nasledujúci rok zaujímavou skúsenosťou pre zranenie nohy, ktoré sa mi stalo na zimnom tábore, ale
najmä pre to, že sa nám s mojou manželkou má narodiť dieťatko. Ako to ovplyvní moju službu a
fungovanie ešte neviem povedať. Mojou túžbou je však nasledovať vôľu nášho Pána a verne pokračovať
vo veciach, do ktorých nás neustále povoláva.

Stredná generácia – rodinné spoločenstvo
Pod strednou generáciou rozumieme ľudí vo veku od 30 do cca 60 rokov (rodiny s deťmi, slobodní,
slobodné, manželské páry atď...). Rátame sem tiež spoločenstvo 25 plus.
Podujatia a aktivity konané pre strednú generáciu v roku 2019:
● Národný týždeň manželstva: 11. – 17. 2. 2019
● Rodinný tábor KRT: 8. – 11. 8. 2019
● Stretnutia 25 plus – prvý a tretí štvrtok v mesiaci o 17:00 hod.

Stretnutia 25 plus – Romana Lajdová
Už štvrtý rok majú v našom spoločenstve svoje miesto stretnutia 25+. Tieto stretnutia sú určené pre
všetkých ľudí v aktívnom veku (cca. 25 – 55 rokov) a ich hlavným zámerom je budovať vzťah s Pánom
Bohom a budovať priateľstvá medzi nami. Obsahom stretnutí je obvykle aktivita, chvály, téma a na záver
rozhovory a príjemné posedenie pri občerstvení. Stretávame sa 2 x mesačne, vždy 1. a 3. štvrtok v
mesiaci (okrem letných prázdnin). V roku 2019 sme sa stretli 18-krát a priemerná účasť bola 23 ľudí.
Série tém ktoré sme tento rok preberali, boli: Stvorenie-Pád-Riešenie, Ako budovať vzťah s Bohom?,
Korene a Božia výzbroj.
Aktuálne zloženie tímu, ktorý sa v roku 2019 staral o prípravu stretnutí: Alena Vitkovská, Mária
Vitkovská, Eva Vitkovská, Marián a Olinka Kaňuchovci, Alan Davis, Marián a Romana Lajdovci.
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Okrem toho nám s prípravou programu a občerstvenia, uprataním miestnosti a strážením detí pomáhalo
niekoľko ďalších dobrovoľníkov, za čo im patrí veľká vďaka. V roku 2020 chceme na stretnutiach 25+
naďalej prinášať priestor pre duchovný rast a prehlbovanie priateľstiev. Veríme, že časom si tieto
stretnutia obľúbia mnohí ďalší bratia a sestry.
Národný týždeň manželstva – Zuzana Šimková
Do celoslovenskej kampane „Národný týždeň manželstva“ (NTM), poukazujúc na pravé hodnoty
manželstva, sa náš cirkevný zbor zapojil po ôsmykrát. Témou NTM od 11. – 17. 2. 2019 bolo „Hráme
spolu“.
Manželia Eva a Ivan Trepáčovci hneď v úvode pripravili pre manželov Večer hier spojený s
fotografovaním, ktorého sa zúčastnilo 5 manželských párov.
Bowling si spolu zahralo 9 manželských párov. Tie najlepšie boli Katarínou a Jánom Lábajom ocenené
vtipnými a kreatívnymi cenami. Počas NTM si záujemcovia mohli spoločne (alebo proti sebe navzájom)
zahrať aj bedminton, čo využili 3 páry.
Súčasťou kampane bol aj vzdelávaco-spoločenský program s názvom DUET Tour, ktorý do kampane
priniesol tím odborníkov Centra pre tréning a rozvoj v Bratislave. DUET Tour sa zastavil na 16 miestach
Slovenska vrátane Žiliny. Podujatie organizačne zastrešila Žilinská diecéza v spolupráci s naším
cirkevným zborom.
NTM sa dotkol aj mladých v našom zbore prostredníctvom špeciálnej témy pre dorast a mládež. Vedúci
pracovník s dorastom a mládežou Marián Lajda predstavil v panelovej diskusii zástupcov stavu
slobodných, tých, ktorí sú krátko vo vzťahu, zasnúbených a v manželstve. Mladí sa mohli počas diskusie
pýtať to, čo ich zaujímalo.
NTM vyvrcholil požehnaním približne 30 manželských párov počas nedeľných doobedňajších služieb
Božích.
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Hudba

Spevokol – Ľudmila Fraňová

Nech sa Ti klania celá zem, nech Ťa ospevujú, nech ospevujú Tvoje meno! (Ž 66, 4) S túžbou napĺňať
slová tohto žalmu sme sa stretávali na spevokole počas r. 2019, aby sme s láskou spievali na oslavu
Hospodina, nášho Boha, a duchovne obohatili poslucháčov i nás samých. Počas roka sme spievali pri
rôznych príležitostiach v našom zbore, na ktorých sme chceli prinášať požehnanie v podobe piesní.
Spievali sme počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, v pôste, v advente, na veľkonočné i vianočné
sviatky. Poslúžili sme spevom i bratom a sestrám v Čadci a uskutočnili sme spoločný koncert so
spevokolom Máj. Spevokol vedie Jana Puškášová spolu s Ľudmilou Fraňovou. Nacvičujeme v stredu od
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18.00 a stretáva sa nás od 25 do 30 spevákov. Našou túžbou je spievať vždy na oslavu Boha, piesňami
prinášať dobrú zvesť poslucháčom a popritom tvoriť spoločenstvo ľudí, ktorí sa z toho tešia, rozumejú si
a povzbudzujú sa. Veríme, že naším spevom potešujeme a obohacujeme tých, ktorí nás počúvajú, a
zároveň aj pre nás samotných je to radosť a požehnanie slúžiť a obohacovať druhých.

Hudobné skupiny
Čo sa týka chválových skupín či chválovej hudby v našom zbore, počas roka mládež pravidelne
prispievala k priebehu nedeľných služieb Božích mládežníckou piesňou s výnimkou niektorých nedieľ a s
výnimkou letných prázdnin. Taktiež sme sa zapojili do niektorých iných zborových akcií, akou bol
napríklad Zborový deň. Chválový tím ako taký nie je úplne jednoznačne určený tím a nemá ani
pravidelné stretnutia, ide skôr o ľudí, ktorí slúžia na rôznych miestach a sú zapojení v rôznych tímoch a
popritom je vedenie chvál jednou z vecí, ktoré robia. Preto sa nedá jednoznačne povedať, kto všetko sa v
tomto tíme nachádza, odhadom však ide okolo 10 až 15 ľudí striedajúcich sa na mládežníckych akciách a
okolo 5 ľudí striedajúcich sa na SB. Počas roka sme taktiež mali dva chválové večery, jeden na Bielu
sobotu a jeden pred Vianocami, kde nás do chvál viedla kapela L+ Band z Bratislavy. S pohľadom do
budúcnosti sa teším, že sa postupne začína opäť riešiť otázka zámeru mládežníckej piesne na SB a taktiež
úloha chválového tímu ako takého, keďže je to – aspoň z môjho pohľadu – netypický tím v porovnaní s
ostatnými tímami. Taktiež ak by sme v budúcnosti chceli vidieť nejaký oficiálnejší „ecavzaband“, určite
by sme potrebovali urobiť aj nejaké finančné investície do skúšobne či modernejšieho klavíra.
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Modlitby a modlitebné spoločenstvo
Modlitebné stretnutia žilinského cirkevného zboru:
● Modlitebná chvíľka v stredu ráno na farskom úrade o 6:00. Modlitebná skupina 3 mužov.
● Modlitebná chvíľka pred biblickou hodinou v stredu o 16:00 v zborovej sieni. Zmiešaná modlitebná
skupina.
● Modlitebná chvíľka po nedeľných večerných Službách Božích na fare o 19:00, kde sa stretávajú
viacerí bratia a sestry z prostredia cirkevného zboru k spoločným modlitbám.
● Modlitby za služby Božie a detské besiedky – v nedeľu 8.30 hod. na farskom úrade pred
dopoludňajšími službami Božími – modlia sa zboroví farári a pracovníci detských besiedok za
požehnanie nedeľného dopoludnia.
● Modlitby v domácnostiach – osobné modlitby jednotlivých členov CZ.
● Noc modlitieb – býva vždy pred Svätodušnými sviatkami. Začínala sa o 20:00 a končila ráno o 8:00
Večerou Pánovou. Tohto stretnutia sa zúčastňujú všetky vekové kategórie členov CZ. Téma Noci
modlitieb v roku 2019 bola: LEN JEDNO JE POTREBNÉ!
● Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov – 18. – 25. 1. 2019
● Svetový deň modlitieb – konal sa v Predpôstnu nedeľu 3. 3. 2019, tieto modlitby pravidelne
pripravujú ženy z kresťanských cirkví pôsobiacich v Žiline. Modlitebné stretnutie sa pravidelne koná
v našom evanjelickom kostole.
● Pôstny modlitebný večer – pravidelne na začiatku pôstneho obdobia v stredu o 17:00 hod.
v zborovej sieni.
● Adventný modlitebný večer – pravidelne na začiatku adventného obdobia v stredu o 17:00 hod.
v zborovej sieni.
● Pôstna a adventná reťaz modlitieb a pôstu – pripravujú ju členovia modlitebnej skupinky.
Zvyčajne pred Vianocami a Veľkou nocou prebiehajú ešte modlitby 24/2-3, ktoré sa konajú na fare
● Večery modlitieb a chválospevov pod vedením našich mladých bratov a sestier – konali sa v
veľkonočnom období na Bielu sobotu.
Koordinátorkou modlitebného spoločenstva cirkevného zboru je Ľudmila Fraňová. Jej správa:
Neprestajne sa modlite! 1.Tes. 5; 17 Apoštol Pavol nás vyzýva k neprestajným modlitbám. Aj my v
našom zbore túžime byť verní tejto výzve a modliť sa ako jednotlivci, tak i skupinky za mnohé potreby
každého z nás, našich rodín, celého spoločenstva, cirkvi i národa. Pravidelne každú stredu ráno a v stredu
a v nedeľu večer sa stretávajú menšie skupinky modlitebníkov v počte 3 – 7 k chvále, vďake i prosbám k
nášmu Bohu. V uplynulom roku modlitebné spoločenstvo pripravilo v čase pôstu aj adventu nepretržitú
36-hodinovú modlitebnú reťaz v priestoroch fary. V spolupráci s p. farárom sme uskutočnili Noc
modlitieb (od 20.00 do 8.00 hod.) v čase Svätodušných sviatkov, ukončenú Večerou Pánovou. Od
septembra pred službami Božími sme sa začali skupina cca 3 – 8 modlitebníkov spolu so zborovými
farármi pravidelne modliť za požehnanie bohoslužieb, detských besiedok a za vedenie Duchom Svätým
všetkých, ktorí na bohoslužbách akýmkoľvek spôsobom slúžia. Takisto od septembra bola bratom a
sestrám nášho zboru ponúknutá možnosť modliť sa individuálne po bohoslužbách za ich potreby,
problémy, zdravie, na ich povzbudenie a posilnenie. Tieto modlitby sa konajú na chóre, ale zatiaľ je to
málo využívané. Vedomí si nesmiernej dôležitosti modlitby chceli by sme, aby každý člen nášho zboru
mal možnosť zapojiť sa do modlitebného zápasu za prebudenie v rodinách, v zbore, v cirkvi, v národe, a
to presne v určenom dni a čase vo svojom domove. A takto zjednotení vysielať naše vďaky a prosby pred
Boží trón.
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Večer pre ženy – Oľga Kaňuchová

V roku 2019 sa z Božej milosti v našom cirkevnom zbore stretávalo spoločenstvo evanjelických žien na
stretnutiach s názvom Večer pre ženy. Tento rok je to už desať rokov, odkedy sa prvýkrát organizovane
začali ženy stretávať. Prvé stretnutie bolo v novembri roku 2009. Stretávame sa spoločne pri štúdiu
Božieho Slova, modlitbách, piesňach, svedectvách, zdieľaní, tvorivých dielňach a vytvárame vzájomné
spoločenstvo. Je to stretnutie pre ženy všetkých vekových kategórií. Pozvané sú ženy – sestry, mladšie,
stredného veku, aj staršie, slobodné, vydaté, vdovy, …. Za desať rokov sme študovali životy žien zo
Starej, aj Novej zmluvy. Venovali sme sa známym, ale aj tým menej známym ženám. Doposiaľ sme sa
obohatili o príbehy cca 40 žien zo Starej a 20 žien z Novej zmluvy. Napriek tomu, že žili dávno pred
nami, boli pre nás povzbudením, napomenutím, usmernením a inšpiráciou.
Stretávame sa vo štvrtok dvakrát do mesiaca v zborovej sieni o
17:00 hod. Konkrétne druhý a posledný štvrtok v mesiaci. Na
začiatku mesiaca máme tvorivé dielne, ktoré má na starosti sestra
Eva Trepáčová. Na konci mesiaca sa stretávame pri téme a štúdiu
Božieho Slova so zameraním na biblické ženy, ktoré pripravuje
zborová farárka.
V tomto roku sme preberali dve série: prvá séria bola ženy kráľov a
druhá ženy zo života Mojžiša. V sérií ženy kráľov sme sa sústredili
na ženy kráľa Dávida, Šalamúna, ženu kráľa Járobeáma a tiež na
matky kráľov. Druhá séria ženy zo života Mojžiša obsahovala
štúdium Mojžišovej matky Jóchebet, sestry Mirjam (Márie), a
faraónovej dcéry. V budúcom roku sú pred nami ešte ďalšie ženy z
jeho života.
Druhý štvrtok v mesiaci bol venovaný tvorivým dielňam. Tvorili
sme pod vedením sestry Evy Trepáčovej, ktorá na každé stretnutie
priniesla nové zaujímavé nápady, podľa ktorých sme si mohli niečo
vytvoriť a odniesť domov. Na stretnutiach sme stále mali aj krátke
biblické zamyslenie a modlitebnú chvíľku. Vytvorili sme mnoho
zaujímavých výtvorov. V predvianočnom období sme napríklad tvorili adventné vence, vianočné ikebany,
ozdoby, aranžmány a pohľadnice.
Večery pre ženy sa konajú v zborovej sieni, kde sedíme pri krásne prestretých a upravených stoloch, čaji
a malom občerstvení. Ďakujeme sestre Vlaste Jakubišinovej a všetkým ochotným sestrám, ktoré nám
pravidelne pripravujú krásnu atmosféru s láskou a ochotou.
Na našich stretnutiach spievame piesne na oslavu Pána Boha a nám na požehnanie a radosť. Ďakujeme
sestre Ľudmile Fraňovej za to, že nás hrou na klavíri sprevádzala pri speve. Sestry vyberajú piesne, ktoré
majú rady, ale aj nové, ktoré sa chcú naučiť, a spoločne oslavujeme Pána Boha.
Pozývame vás do nášho spoločenstva – Večer pre ženy.
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Raňajky pre mužov – Rastislav Czelis

„Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú!“ (Žalm 133, 1). Aká milosť od nášho Boha,
ktorý nás vedie Duchom Svätým a dáva nám do sŕdc túžbu stretávať sa v spoločenstve mužov v našom
zbore na poznávanie nielen nášho Pána, ale aj na
posilnenie vo viere i poznávanie medzi sebou.
Poznávanie biblických mužov pokračovalo aj tento rok,
a tak sme mali možnosť štúdiom rozoberať, akí títo
muži boli, aké postavenie alebo úlohu zohrávali v
biblických príbehoch, ako prehovárajú do nášho života.
Stretnutia sa uskutočňujú 2 x v mesiaci. Začínajú
privítaním a nasledujú chvály, väčšinou štyri až päť
piesní. Na gitaru nám poslúži brat Marián Lajda a brat
Rastislav Czelis. Je to úžasné, keď sa ozvú
niekoľkonásobné mužské hlasy a rezonuje zborová sieň.
Aj týmto spôsobom vyjadrujeme, ako milujeme Pána
Ježiša Krista. Často spievame s nadšením obľúbenú
pieseň č. 3 z mládežníckeho spevníka – Vyvyšujem
Teba, Pane.
Modlitba je mocná a patrí aj do nášho stredu pred
biblickým zamyslením. Modlíme sa spoločne a
ďakujeme Pánu Bohu za všetky milosti, ktoré nám v
živote dáva a poskytuje. Prosíme nielen za zdravie, silu
zvládať problémy, utrpenie a mnohé iné veci, ktoré nás v živote stretávajú, ale aj ďakujeme za všetky
požehnania. Samozrejme, že sa aj delíme o radosti v našich životoch, o tom, čo z nás niekto prežil v
predchádzajúcich dňoch od posledného stretnutia a čím práve žijeme.
Stretnutia mužov nie sú obmedzené vekom ani tým, či je niekto slobodný alebo ženatý.

Tešíme sa, keď príde niekto nový, a tak aj týmto spôsobom pozývame medzi nás všetkých mužov,
každého, kto túži po poznávaní Ježiša Krista, nášho spasiteľa. Neoddeliteľnou súčasťou stretnutí je aj
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zdieľanie – čím žijeme, výmena názorov a rôzne pohľady na preberanú tému. Toto všetko je na
povzbudenie a upevnenie vo viere každého z nás.
Témy v tomto roku boli veľmi zaujímavé, poučné na zamyslenie a s námetom, ako všetko môžeme
aplikovať do svojho života, ale aj s výzvou zvestovať evanjelium vo svojej rodine a všade tam, kde
vidíme že je to potrebné.
V témach sme preberali: Lukáš, Ján Krstiteľ, Zacheus, Zachariáš, Judáš, Bohatý mládenec, konflikt a
hnev, zdieľania. Počas NTM (Národného týždňa manželstva) sme preberali, ako vnímame svoje
manželstvo, čo sa dá zlepšiť, prípadne odstrániť, negatívny faktor, ktorý narúša manželský vzťah.
Hovorili sme aj o radostiach vo vzťahu a jeho benefitoch. Na každé stretnutie bolo potrebné aby si niekto
pripravil tému, a tak vzácni bratia farár Marián Kaňuch, Ján Šimko, Marián Lajda, Ján Šimočko, Michal
Gondžár, Ivan Jurčaga boli tí, ktorí nás viedli v daný čas. Ďakujeme Pánu Bohu za týchto bratov vo viere,
nech ich Pán žehná životom.
Na začiatku roka 9. 2. 2019 sme sa zúčastnili konferencie pre mužov „Tváři v tvář“ na tému „Opravdu
svobodný“ tradične v kine Kosmos v Třinci. Skvelá atmosféra v plnej kinosále, viac ako štyristo mužov,
výborná kapela, chvály, ale aj témy prednášajúcich.

Krátky rodinný tábor – Ján Šimko

Podobne ako v predchádzajúcom roku sme si za miesto Krátkeho rodinného tábora vybrali areál hotela
Studnička v Námestove na brehu Oravskej priehrady. Ani tento rok mi nedá nenapísať, že aj tento ročník
zaznamenal ďalší nárast účastníkov a počtom sme takmer prekonali „stovku“ účastníkov, no bolo nás
presne 99 (68 dospelých a 31 detí). Téma tohtoročného tábora bola „Na ceste premeny“. Hosťom bol
tentokrát Ondrej Kolárovský, dlhoročný evanjelický farár v cirkevnom zbore Košice – Terasa so svojou
manželkou a deťmi. Na tábor už však prišiel ako pracovník Evanjelizačného strediska. Ondrej svoje
výklady zameral na list Efezským, kde zdôraznil Pavlove modlitby za cirkev. Zdôraznil, že potrebujeme
byť zastavení, premenení, následne zakorenení a potom aj vyslaní, aby sme evanjelium, ktoré zmenilo
aj naše životy, niesli ďalej do sveta. Po Ondrejových témach nechýbali diskusie v skupinkách. Deti mali
svoj program pod vedením Ľubomíry Hrušovskej z Detskej misie. Počas tábora nechýbal priestor zahrať
si rôzne hry, využiť bazén či blízku priehradu, ale aj inak si zašportovať alebo zastrieľať si z luku. Aj
tento rok sme každé ráno začínali krátkymi rannými štúdiami, tentokrát formou „Lectio divina“ pod
vedením brata farára Mariána Kaňucha. Pripravené boli aj tvorivé dielne, seminár o výchove detí a už
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každoročne osvedčená večerná kaviareň. Tento rok však pribudla jedna nová časť v programe, keď sme
počas jedného z večerov nazvaného „E-night“ mohli zažiť Labyrint, ktorý mal za úlohu povzbudiť
účastníkov k premýšľaniu, zamysleniu sa nad smerovaním našich životov, k modleniu a rozhovorom. Je
vzácne, že rodinný tábor sa nám darí organizovať pri takej veľkej účasti a takých rôznorodých
účastníkoch. Vidíme, že rodina cirkevného zboru chce byť spolu a zdieľať svoje životy, povzbudzovať sa
navzájom, vytvárať nové vzťahy, ktoré sú nesmierne dôležité pre budovanie cirkvi – tela Kristovho.
Počas tábora zazneli pozvania na rôzne stretnutia a aktivity, ktoré sa počas roka v cirkevnom zbore
organizujú. Máme túžbu pripraviť aj ďalší ročník a veríme, že to opäť bude tábor, kde sa náš starostlivý
Otec nebeský prizná k nášmu snaženiu a bude mocne konať v životoch ľudí cirkevného zboru. Sme
vďační za ochotných, obdarovaných a nadšených ľudí pri príprave a vedení tábora, ako sú manželia
Šimočkovci, Lajdovci, Kaňuchovci, Kozákovci, Šimkovci.

Zborový deň 2019
Pánu Bohu sme vďační aj za zborový deň, ktorý sa konal opäť na tradičnom mieste – Kemping Slnečné
skaly dňa 9. 6. 2019. Mimoriadne vzácne bolo, že bola práve Svätodušná nedeľa a opäť to bol krásny deň.
Zúčastnilo sa ho viac ako 300 ľudí, prevažne z cirkevného zboru. Ale bolo medzi nimi aj veľa hostí a
návštevníkov.
Program zborového dňa bol nasledovný:
09:00 – 10:30 – SLUŽBY BOŽIE s detským programom, vyslaním misijných tímov na Ukrajinu,
pozvánkami na letné tábory a zdieľaním prvých informácií o plánovanej oprave organa.
10:30 – 11:00 – Prestávka
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11:00 – 12:00 – Seminár: Duchovné posolstvo obrazu Poslednej večere od Leonarda Da Vinciho.
Seminár si pre nás pripravil Stano Lajda (akademický maliar; www.stanolajda.sk). Paralelne so
seminárom bežal program pre deti a prebiehal predaj kníh.
12:00 – 14:00 – OBED + voľno (spoločný guláš a množstvo dobrého občerstvenia, ktoré pripravili
ochotní dobrovoľníci.
14:00 – 15:00 – Pre účastníkov bol tiež pripravený ďalší kvalitný seminár – O Biblii, ktorý si pre nás
pripravil Bohdan Hroboň, riaditeľ Centra kresťanského vzdelávania Martin; www.ckvmartin.sk.
14:00 – 15:30 – Športové popoludnie + Otcovské popoludnie
15:30 – 16:00 – Záverečné spoločné stretnutie s krátkym záverečným zamyslením brata seniora Havrilu,
zneli spoločné piesne, svedectvá, modlitby, požehnanie.
Zborový deň je jeden z najvzácnejších projektov nášho cirkevného zboru.
Vďaka patrí Pánu Bohu a všetkým ochotným spolupracovníkom za jeho prípravu a realizáciu.

Ma-Mi klub – Olinka Kaňuchová
V novembri 2019 sme „oslávili“ 10 rokov Ma-Mi klubu. Prvé stretnutie bolo 4. novembra 2009. Je to
stretnutie pre mamičky na materskej alebo rodičovskej dovolenke so svojimi detičkami. Ma – mamičky a
Mi – „miminká“. Mali sme túžbu vytvoriť spoločenstvo pre mamy, ktoré sú doma so svojimi deťmi. Sme
vďační, že v našom cirkevnom zbore je priestor aj na takéto stretnutia, ktoré sú využívané a požehnané. Z
Božej milosti sa týchto stretnutí za uplynulých desať rokov zúčastnili desiatky mladých žien so svojimi
ratolesťami. Prvé „Ma-Mi klubové deti“ sú dnes už školáci, ktorí navštevujú hodiny náboženstva, chodia
so svojimi rodičmi do kostola na služby Božie a navštevujú nedeľnú besiedku. Je milé ich vídať na
rôznych zborových podujatiach a vidieť, ako rastú na slávu Božiu. Platí aj o nich Božie slovo: „A Ježiš
prospieval múdrosťou, vzrastom a bol milý Bohu aj ľuďom.“ L2,52
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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 nadojčenie dieťaťa. Našou túžbou je, aby to boli
priateľské, otvorené stretnutia, kde sa cítia dobre
mamičky, ale aj ich detičky. Na našich stretnutiach
vytvárame spoločenstvo pri Božom slove, ale aj
priateľskom zdieľaní každodenných radostí a
starostí. Rozprávame sa, modlíme sa, spievame,
tancujeme, tvoríme, spolu stolujeme… Program je
voľný, flexibilný, prispôsobujeme ho momentálnym
potrebám detičiek a mamičiek. Máme však aj
vytvorené pravidelné rituály, napríklad pri stolovaní.
Pri desiate sedíme všetci spolu okolo stola.
Pomodlíme sa, spievame pieseň: Sadáme s
vďačnosťou ku stolu Pane, chytíme sa za ruky a
poprajeme si požehnanú dobrú chuť. Potom už spolu
stolujeme.
V roku 2019 sme sa stretávali pod vedením zborovej
farárky. Súčasťou Ma-Mi klubu sú aj staré mamy,
učiteľky na dôchodku, Janka Novotná a Ľudmila
Boldizsarová a tiež sestra Valéria Zacharová, ktoré
pomáhajú s prípravou občerstvenia, starostlivosťou o
detičky, ale radi sa aj rozprávajú s mamičkami. Sme
veľmi radi, že Ma-Mi klub je prepojený aj s EMŠ.
Pravidelne medzi nás chodieva pani učiteľka
Michaela Blahová. Detičky, ktoré potom z Ma-Mi
klubu prechádzajú do EMŠ, majú veľmi dobrý štart v
škôlke, pretože už poznajú niektoré deti aj pani
učiteľku. V prvom polroku medzi nás chodila aj Jeniffer Edwards, potom sa po svojom dvojročnom
pobyte na Slovensku vrátila do Ameriky.
Súčasťou stretnutí sú aj pripravené témy, o ktorých sa rozprávame. Témy pre mamičky v uplynulom roku
boli témy súvisiace s obdobím cirkevného roka: pôst, Veľká noc, advent, Vianoce, pokračovali sme v
štúdiu žien z rodokmeňa Pána Ježiša: Rachab, Batšeba, Mária. Preberali sme aj ženy z Novej zmluvy:
Alžbeta, prorokyňa Anna, v septembri sme začali preberať témy podľa knihy Lži, kterým věří mladé
ženy: úvod do témy klamstvá, ktorým veria mladé ženy a pravda, ktorá ich oslobodzuje, Podvodník,
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Odkiaľ pochádzajú klamstvá?, Podvedení, Kde berú klamstvá moc ničiť naše životy?, Pravda, Ako
môžem hľadať pravdu?, voľné témy podľa záujmu. Aj pre deti je okrem aktivít, spievania, tancovania,
pripravená biblická téma veku primerane, názorne a kreatívne. Preberali sme biblické príbehy podľa
obdobia cirkevného roka súvisiace s adventom, Vianocami, pôstom, Veľkou nocou, ale aj príbehy zo
Starej a Novej zmluvy.
V septembri, tak ako každý rok, sa nám začala vymieňať generácia mamičiek. Viaceré odišli do práce a
detičky nastúpili do škôlky. Tam nastal aj pokles v účasti. Potom prišli nové mamičky. Viaceré sú
aktívnymi členkami cirkevného zboru a slúžia svojimi darmi pri rôznych iných aktivitách Cirkevného
zboru. Mnohé z nich sa opäť zapojili aj so svojimi rodinami do Krátkeho rodinného tábora, ktorý
organizuje náš zbor. Ma-Mi klub je však otvorený pre všetkých, nie je určený len pre členov nášho
cirkevného zboru. Som vďačná Pánu Bohu, že mamičky na materskej dovolenke so svojimi detičkami
rady prichádzajú do Ma-Mi klubu a tvoria požehnané spoločenstvo.

Život zboru v aktivitách
Podujatia, slávnostné príležitosti konané v zbore, na území cirkevného zboru a súvisiace s cirkevným
zborom v roku 2019

P. č.

Dátum

1.

6.1.2019

Názov podujatia

2.

18.-25.1.2019

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

3.

20.1.2019

Prezentácia z misijnej práce na Ukrajine

Zborová sieň

4.

9.2.2019

Konferencia pre mužov

Třinec

5.

10.2.2019

Zborový konvent

Kostol

6.

11.-17.2.2019

Národný týždeň manželstva

7.

Stretnutie nezadaných 25+ Kávička aj vo dvojici

8.

14.-17.2.2019
24.2.2019

9.
10.

Zborová kapustnica

Miesto

Posedenie pri kapustnici

Párnica
Rajec

1.3.2019

Mládežnícky ples

Vlčince

3.3.2019

Svetový deň modlitieb

Kostol

11.

20.3.2019

Prednáška pre seniorov Homeopatia - kam s ňou?

Zborová sieň

12.

24.3.2019

Organový koncert pri výr. úmrtia J. S. Bacha

Kostol

13.

Praktické vyučovanie Biblie - Lectio Divina

14.

31.3.2019
31.3.2019

Seniorátny konvent TUS

Zborová sieň
BŠ Martin

15.

3.-7.4.2019

ProChrist

Liptovský Hrádok

16.

14.4.2019

Ekumenická krížová cesta

Budatínsky park

17.

18.-20.4.2019

Pôstna modlitebná reťaz

Fara

18.

24.4.2019

Prezentácia z poznávacej cesty do Libanonu

Zborová sieň

19.

27.4.2019

Seniorátne stretnutie mládeže

20.

3.-5.5.2019

Kostol
Liptovský Trnovec

21.

8.5.2019

22.

10.-11.5.2019

Konfirmačná víkendovka
Cyklovýlet
Víkendové sústredenie presbyterov

Párnica

23.

12.5.2019

24.

24.-25.5.2019

Koncert Speváckeho zboru Máj a spevokolu
ECAVZA
Noc modlitieb

25.

26.5.2019

Volebný konvent druhého zborového farára

Kostol

26.5.2019

Praktické vyučovanie Biblie pomocou metódy
Lectio Divina

Zborová sieň

26.

Poznámka

Zborová sieň

Kostol
Zborová sieň
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27.

26.5.2019

Skúška konfirmandov

28.

1.6.2019

Ekumenické modlitby za Žilinu

Kostol
Mariánske námestie

29.

2.6.2019

Slávnosť konfirmácie

Kostol

30.

9.6.2019

Zborový deň

Slnečné skaly

31.

23.6.2019

Smútočná tryzna

Židovský cintorín

32.

23.6.2019

Deň rodiny v EMŠ

Priestory areálu EMŠ

33.

Benefičný koncert

34.

11.7.2019
14.-20.7.2019

KECY

Kostol
RZ Javorinka

35.

14.7.2019

Dištriktuálny deň VD

Poprad

36.

21.-26.7.2019

Detský letný tábor

Chata Limba, Bystrá

37.

8.-11.8.2019

KRT

Námestovo

38.

20.-25.8.2019

Dorastovo-mládežnícky tábor

Bobrovec

39.

25.8.2019

Spomienka na 40. výr. úmrtia F. Ruppeldta

Kostol

40.

25.8.2019

Prednáška V. Fronkovej o živote F. Ruppeldta

Zborová sieň

41.

28.7.2019

Organový koncert pri výr. úmrtia J. S. Bacha

Kostol

42.

28.9.2019

Zborová brigáda

43.

29.9.2019

44.

2.10.2019

45.

11.-13.10.2019

Praktické vyučovanie Biblie pomocou metódy
Lectio Divina
Verejné čítanie Biblie

Zborová sieň
Pri OC Mirage

Stretnutie nezadaných 25+Kávička aj vo dvojici

Párnica

Praktické vyučovanie Biblie Lectio Divina

Zborová sieň

Konfirmačná víkendovka

Párnica

46.

13.10.2019

47.

18.-20.10.2019

48.

19.10.2019

Seniorátne stretnutie mužov

Krpeľany

49.

27.10.2019

Volebný konvent - voľby gen. biskupa 1. kolo

Kostol

50.

27.10.2019

Spomienka na 35. výr. úmrtia O. Ruppeldtovej

51.

27.10.2019

52.

30.10.2019

53.

10.11.2019

54.

17.11.2019

55.

21.-26.11.2019

56.

24.11.2019

Volebný konvent - voľby gen. biskupa 2. kolo

Kostol

57.

1.12.2019

Prezentácia z misijnej cesty do Grécka

Zborová sieň

58.

1.12.2019

Adventný koncert

Kostol

59.

11.12.2019

Adventné stretnutie pre starších

Zborová sieň

60.

20.12.2019

ExitTour večernica pre dorast a mládež

Zborová sieň

61.

21.12.2019

Adventný večer modlitieb a chvál

Kostol

62.

21.-22.12.2019

Adventná modlitebná reťaz

Fara

63.

22.12.2019

Detská večernica

Zborová sieň

64.

22.12.2019

Praktické vyučovanie Biblie Lectio Divina

Zborová sieň

65.

27.-31.12.2019

Zimný tábor mládeže

Bobrovec

66.

31.12.2019

Zborový Silvester

Zborová sieň

Kostol
Prednáška T. Mensatorisovej o živote O.
Zborová sieň
Ruppeldtovej
Zastavenia pri hroboch významných evanjelických
Starý cintorín
osobností
Praktické vyučovanie Biblie Lectio Divina
Zborová sieň
Seniorátne stretnutie žien
Háj
Misijná cesta do Grécka

Pravidelne sa opakujúce podujatia v roku 2019: detské besiedky, dorast, mládež, raňajky pre mužov, večer
pre ženy, biblická hodina, spevokol...
SOLI DEO GLORIA
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Ekumenické vzťahy
Aj v roku 2019 pokračovali požehnané ekumenické vzťahy v Žiline a s radosťou môžeme povedať, že aj
v Rajci. Ekumenické vzťahy v Žiline sú tvorené zástupcami kresťanských cirkví, mesta, zboru Žilincov
a židovskej náboženskej obce.
EKUZA (Ekuména Žilina):
● Rímskokatolícka cirkev
● Gréckokatolícka cirkev
● Cirkev bratská
● Cirkev Adventistov siedmeho dňa
● Kresťanský zbor
● Pravoslávna cirkev
● Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku
● Židovská náboženská obec
● Našich podujatí sa pravidelne zúčastňuje aj zástupca mesta Žilina a zboru Žilincov.

V rámci EKUZY Žilina (ekumenického združenia cirkví v Žiline) sa v roku 2019 uskutočnili:
● Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov – 18. – 25. 1. 2019
● Svetový deň modlitieb – 3. 3. 2019
● Ekumenické modlitby za mesto Žilina (počas Staromestských slávností) – 1. 6. 2019.
● Smútočná tryzna (Židovský cintorín) – 23. 6. 2019
● Týždeň kresťanskej kultúry spojený s verejným čítaním Biblie (2. 10.) – 28. 9. – 5. 10. 2019
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Školstvo na území cirkevného zboru Žilina

Vyučovanie náboženstva
Na území nášho cirkevného zboru:
● Vyučujeme podľa platných osnov našej cirkvi na 17 školách v Žiline a okolí.
● Školský rok tradične začíname spoločne požehnaním detí, študentov a pedagógov na službách
Božích, zvyčajne v prvú septembrovú nedeľu.
● Na konci školského roka máme požehnanie detí, študentov a pedagógov v poslednú júnovú nedeľu.
● Každý rok pozývame žiakov k účasti na vyučovaní evanjelického náboženstva listami, ktoré
zasielame do všetkých evanjelických rodín.
Evanjelické náboženstvo v roku 2019 vyučovali:
1. Marián Kaňuch, zborový farár
2. Oľga Kaňuchová, zborová farárka
3. Jozef Havrila, námestný farár na mieste zborového kaplána
4. Marián Lajda, katechéta
5. Katarína Jurgová, katechétka
6. Lucia Kozáková, katechétka
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Vyučovanie evanjelického náboženstva v školskom roku 2019/2020
Deň a čas
Počet žiakov
Vyučujúci
ZŠ Lietava
Utorok 13:10
3
Lucia Kozáková
ZŠ Rajec
Utorok 13:45
3
Jozef Havrila
ZŠ Lichardova
Utorok 13:45 (2.st.)
7
Marián Lajda
ZŠ Bytčica
Streda 12:40
3
Oľga Kaňuchová
ZŠ Jarná
Streda 12:45
8
Marián Lajda
ZŠ Gaštanová
Streda 13:45
8+9
Oľga + Marián Kaňuchovci
Marián Lajda
Gymnázium Varšavská cesta
Streda 13:45
17
Názov školy

ZŠ Višňové
ZŠ Gbeľany
ZŠ Lichardova
ZŠ Rudina
ZŠ Karpatská
ZŠ Hájik
Gymnázium Veľká Okružná
ZŠ Martinská

Štvrtok 12:25
Štvrtok 12:25
Štvrtok 12:45 (1. st.)
Štvrtok 13:40
Štvrtok 13:45
Štvrtok 14:00
Piatok 07:00
Piatok 12:45

2
5
13
4
17
9
3
2

Lucia Kozáková
Oľga Kaňuchová
Marián Lajda
Oľga Kaňuchová
Marián Lajda

ZŠ Závodie
ZŠ Gorazda
EMŠ

Piatok 13:30
Piatok 14:00
Štvrtok 09:00

7
7
40

Marián Lajda

Katarína Jurgová
Marián Lajda
Lucia Kozáková
Lucia Kozáková
Oľga Kaňuchová

127 žiakov + 40 detí
EMŠ = 167 detí
Štatistika návštevnosti evanjelického náboženstva z predchádzajúcich rokov – 2018/2019 (125 žiakov) – 2017/2018 (126 žiakov) –
2016/2017 (122 žiakov) – 2015/2016 (116 žiakov) – 2014/2015 (110 žiakov) – 2013/2014 (107 žiakov) – 2012 /2013 (97 žiakov)
– 2011/2012 (93 žiakov) – 2010/2011 (82 žiakov) – 2009/2010 (68 žiakov)
Spolu navštevuje vyučovanie náboženstva:

Evanjelická materská škola  – Katarína Kutlíková, riaditeľka EMŠ

V priebehu roka sme dbali na to, aby sme deťom vytvárali bezpečné prostredie plné lásky, radosti,
vďačnosti, priateľstva, kde kresťanské hodnoty sú základom výchovno-vzdelávacieho procesu.
Obsah stretnutí: napĺňanie výkonových a obsahových štandardov stanovených v Štátnom vzdelávacom
programe pre predprimárne vzdelávanie v materských školách v kombinácii s plnením učebných osnov a
štandardov z predmetu Náboženská výchova.
Počet stretnutí: denne počas pracovných dní, v prípade záujmu aj počas prázdnin. Počas letných prázdnin
2019 v rozsahu 3 týždňov (1. – 19. 7. 2019). Priemerná účasť: u detí v Rybičkovej triede bola priemerná
ročná dochádzka: 16,68, u detí v Mravčekovej triede bola priemerná ročná dochádzka 14,056.
Tematické zameranie jednotlivých stretnutí: každý týždeň máme určenú biblickú tému a k nej priradenú
tému všeobecnú. Biblickú tému prichádzala vyučovať zborová farárka Oľga Kaňuchová.
● September: Ježiš a deti – Naša škôlka; Oddelenie svetla a tmy – Časové vzťahy; Oddelenie vody od
oblohy – Voda; Oddelenie pevniny od vôd (stvorenie rastlín) – Zem
● Október: Nebeské telesá – Vesmír; Morské živočíchy a vtáctvo – Vodný svet; Stvorenie človeka –
Ľudské telo; Reformácia – Ovocie, zelenina; Reformácia – Ovocie, zelenina
● November: Kain a Ábel – Jeseň; Noe – Domáce zvieratá; Abrahám – Slovensko; Izák – Moje zmysly
● December: Ézav a Jákob – Mikuláš; Advent – Lesné zvieratá a vtáky; Vianoce – Vianoce
● Január: Jozef – Zima; Mojžiš – Tvary; Desať Božích prikázaní – Materiály a ich vlastnosti
● Február: Józua – Z rozprávky do rozprávky; Samson – Karneval; Samuel – Emócie, pocity; Dávid –
Experimenty
● Marec: Daniel – Farby; Daniel – Farby; Ester – O knihách; Posledná večera – Jar
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● Apríl: Podobenstvo o stratenej ovci – Počasie; Ježiš žije – Veľká noc; O rozsievačovi – Stromy a
kríky; Milosrdný Samaritán – Mamička; Milosrdný Samaritán – Mamička
● Máj: Nasýtenie zástupov – Športy; Zoslanie Ducha Svätého – Povolania; Apoštol Pavol – Doprava;
Búrka na mori – Exotické zvieratá
● Jún: Cirkev – Božia rodina – O deťoch; Dom na skale – Žilina; Ježiš uzdravuje – Leto; Rybári ľudí –
Rodina; Rybári ľudí – Rodina
Mimoriadne aktivity či vystúpenia v rámci vašej sekcie – výlet, vystúpenie, …:
● September: Služby Božie – vystúpenie detí; Deň vody; Návšteva kvetinárstva/Darček starkým;
Jesenné tvorivé dielne; Služby Božie – Poďakovanie za úrody zeme
● Október: Návšteva hvezdárne/Hviezdy zo Straníka; Šarkaniáda; Ovocie a zelenina
● November: Turistická vychádzka; Zvierací kamaráti; Návšteva galérie
● December: Mikuláš v EMŠ; Vianočné tvorivé dielne; Vianočná večernica; Adventné služby Božie;
Vianočné stolovanie; Divadlo
● Január: Snehuliakománia
● Február: Divadlo; Karneval v EMŠ; Sánkovačka
● Marec: Otvorená hodina predškolákov; Návšteva knižnice; Beseda s ilustrátorom; Čítanie rozprávok
starými rodičmi; Návšteva základnej školy; Jarné tvorivé dielne; Sadíme semienka
● Apríl: Návšteva kostola; Pôstne služby Božie; Turistická vychádzka; Deň matiek v EMŠ
● Máj: Športový deň; Hasiči; Dopravné ihrisko; Plavecký kurz
● Jún: Deň detí; Školský výlet; Deň pohybu; Služby Božie s požehnaním detí
● Júl: Letná prevádzka; Rodinný tábor
Výzvy alebo vízie na rok 2020: naďalej poskytovať kvalitné výchovno-vzdelávacie podmienky pre deti
v spolupráci s Cirkevným zborom a s rodinami detí.
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Činnosť presbyterstva a výborov (hospodársky, revízny,
vnútornej a vonkajšej misie...)

Presbyterstvo
V roku 2019 presbyterstvo zasadlo
trikrát, a to: 30. 1.; 6. 2.; 27. 3.
Zasadnutia presbyterstiev pripravovalo,
zvolávalo a viedlo predsedníctvo
cirkevného zboru. Medzi zasadnutiami
presbyterstva
sa pravidelne raz
mesačne stretávalo rozšírené vedenie
cirkevného zboru na pravidelných
poradách.

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

Aktuálny zoznam presbyterov k 31.12.2019
Priezvisko a Meno
Funkcia
Beňuch Ján
Presbyter – bohoslužobný výbor
Czelis Rastislav
Zborový kurátor
Fraňová Ľudmila
Presbyter – modlitebné spoločenstvo
Golierová Milada
Kurátor filiálky Rajec
Gondžár Michal
Presbyter – vnútorná misia (deti a školstvo)
Kaňuch Marián
Zborový farár
Kaňuchová Oľga
Zborová farárka
Križan Jaroslav
Presbyter – vnútorná misia (seniori)
Olszar Ján
Presbyter – hospodársky výbor
Rajčan Adam
Presbyter – vnútorná misia (dorast a mládež)
Svrčková Gabriela
Presbyter – diaspóra Čadca
Ševčíková Zuzana
Presbyter – revízny výbor
Šimko Ján
Zborový dozorca
Šimočko Ján
Presbyter – vonkajšia misia
Thielová Ida
Presbyter – diakonický výbor
Trepáč Ivan
Zástupca zborového dozorcu
Vitkovská Alena
Presbyter – vnútromisijný výbor

Bydlisko
Snežnica
Konská
Žilina
Rajec
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Svederník
Čadca
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Hôrky
Žilina

57

Výročná kňazská správa za rok 2019 ECAV Žilina

„V službe evanjelia spojení láskou Kristovou“

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
a zriaďuje iné podľa potreby.

Výbor vnútornej a vonkajšej misie (vnútromisijný výbor – VMV) – Alena Vitkovská
V roku 2019 sa konali tri stretnutia výboru vonkajšej a vnútornej misie, a to v januári, júni a septembri.
Na stretnutiach sme plánovali aktivity cirkevného zboru na nasledujúce obdobie. Stretnutí sa zúčastňovali
presbyteri za vonkajšiu a vnútornú misiu, zboroví farári, pracovník pre prácu s mládežou a dorastom,
členovia ďalších výborov, ale aj iní dobrovoľníci, ktorí slúžia medzi deťmi, mládežou a staršou
generáciou. Priemerný počet na týchto stretnutiach bol 15 členov.
Každé stretnutie sme začali biblickým zamyslením a modlitbami. Potom sme krátko zhodnotili aktivity v
uplynulom období a hovorili svedectvá z jednotlivých oblastí služby. Zároveň sme spomenuli potreby,
problémy a výzvy pre prácu v zbore v jednotlivých oblastiach (napr. deti, mládež, stredná generácia,
starší...). Potom sme sa venovali plánovaniu zborových aktivít do budúcna. Premýšľali sme pri tom, ktoré
aktivity sú dobré a treba v nich pokračovať, ktoré je potrebné zmeniť, resp. vynechať, a aké nové sú v
našom cirkevnom zbore potrebné. Na septembrovom stretnutí sme sa zamýšľali nad výstupom, ktorý
vznikol na májovej víkendovke presbyterov – ktoré aktivity na čo slúžia, akú majú úlohu a že je dôležité
ľudí do zboru nielen zavolať, evanjelizovať a vyučovať, ale ich aj ďalej viesť, povzbudzovať a vysielať
do služby. 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
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celocirkevné aktivity alebo aktivity organizované dištriktom či mládežníckymi organizáciami v ECAV. Z
každého stretnutia misijného výboru bol vyhotovený zápis a taktiež kalendár aktivít nášho cirkevného
zboru na nadchádzajúce obdobie s určením zodpovedných služobníkov za ich prípravu a vedenie. Toto
všetko sme robili s modlitbou a prosbou o vedenie Duchom Svätým. V stretnutiach výboru vnútornej a
vonkajšej misie budeme pokračovať aj v roku 2020, čakajú nás výzvy, ako napr. potreba nových
spolupracovníkov do jednotlivých tímov; potreba vedúceho a pracovníkov detskej besiedky; oslovenie a
práca s vysokoškolákmi; podujatia pre staršiu generáciu; misijné podujatia mimo nášho cirkevného zboru;
príprava a realizácia informačného letáku o cirkevnom zbore... Nech nám pri tom všetkom Pán Boh dáva
svoju múdrosť a vedenie.
Účasť: 16, 14, 14 (priemer 15)
Správa za vnútornú misiu (seniori) – Jaroslav Križan
V roku 2019 sme sa zamerali na starších bratov a sestry z pohľadu cirkevného zboru, ako im vyjsť v
ústrety.
Ďalej uvádzam aktivity, ktoré sme vykonali:
● Boli to modlitebné stretnutia v stredu pred biblickou hodinou o 16:30 hod. v zborovej sieni. Tu sme
si stanovili úlohy, za čo sa máme modliť (zbor, duchovní pastieri, návštevy bratov a sestier, ECAV
atď.). Modlitebné spoločenstvo tvorilo 5 – 6 ľudí.
● Návštevy domovy dôchodcov so sestrou farárkou Olinkou Kaňuchovou a sestrami s Večerou
Pánovou.
● Príprava Večere Pánovej počas cirkevného roka v Žiline, Čadci a Bytčici. Od 1. 9. 2019
pripravovali noví kostolníci. Ďalej zabezpečenie Večere Pánovej pre starších a imobilných bratov a
sestier v zborovej sieni vrátane ich dovozu a odvozu. Zároveň sme im poskytli aj cirkevné časopisy,
ktoré si zobrali so sebou.
● Zorganizovanie prednášky na tému Homeopatia, prednášala RNDr. Mgr. Elena Bruncková z
Dolného Kubína. Poukázala na nebezpečenstvo, ktoré hrozí pacientom pri užívaní homeopatík, ktoré
je dvojakého charakteru: zdravotného a duchovného. Nežiaduce účinky homeopatik nikto nesleduje a
nehlási, pretože pri homeopatikách sa nepredpokladá nijaký účinok. Homeopatia je jedna z oblastí
alternatívnej medicíny. Nositeľ Nobelovej ceny John Eccles upozorňuje na následky alternatívnych
metód: narušená psychika (nutkanie na samovraždu, na krádež), záchvaty zúrivosti. Duchovné
nebezpečenstvo spočíva v tom, že človek začína veriť v kozmickú energiu. Homeopatiu založil ako
liečebnú metódu nemecký lekár Samuel Hahnemann ako protiklad vedeckej medicíny. Jeho vzorom
bol Konfucius a slová Ježiša Krista o spáse nazval bájkou. Na danú tému sa rozprúdila veľká
diskusia. Prítomných bolo 25 ľudí.
● Stretnutie starších v zborovej sieni v rámci adventných služieb Božích. Oproti minuloročnej
večernici pre starších sme mali takýto program: Po modlitbe a speve piesní sme si pripomenuli
slovom Božím, ako Hospodin použil seniorov (Mojžiš, Abrahám, Sára SZ, v NZ Simeon a prorokyňa
Anna) na svoje zámery. Po básni nasledovala informácia o právnej ochrane seniorov. Ďalej sa
hovorilo o modlitebných stretnutiach v ECAV. Modlitbou a pozvaním na občerstvenie sme ukončili
stretnutie. Nasledoval priestor na rozhovory medzi bratmi a sestrami. Prejavilo sa to aj v zvýšenej
účasti prítomných v počte 45 ľudí.
● Pomoc pri upratovaní kostola a zborovej siene.
● Niektoré sestry sa zúčastnili na podujatiach v rámci našej cirkvi (prednášky, školenia a pod.).
● V nasledujúcom roku 2020 by sme s Božou pomocou chceli pokračovať v uvedených aktivitách a
podľa možnosti bratov a sestier, ich zdravotného stavu sa zúčastňovať na akciách organizovaných
cirkevným zborom.
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Výbor vonkajšej misie
V rámci vonkajšej misie sa cirkevný zbor či jeho členovia zapojili do nasledujúcich projektov:
● 14. – 20. 7. 2019 Misijný tábor KECY – RZ Javorinka
● 16. – 20. 12. 2019 EXIT TOUR 2019

Výbor chrámovej služby a bohoslužobný výbor
Hospodársky výbor – Ján Olszar
Hospodársky výbor pracoval aj počas roka 2019 na úlohách, ktoré vyplývali z rozhodnutí zborových
orgánov (konvent, presbyterstvo) a tiež na úlohách, ktoré bolo nutné priebežne riešiť počas roka.
Členovia hospodárskeho výboru: Ján Šimko, Ján Beňuch, Katarína Brtáňová, Ján Olszar, Jaroslav Križan,
Milan Macek, Milan Grandtner, Rastislav Czelis a Ján Slížik.
Hospodársky výbor v roku 2019 zasadal:
23. januára 2019 (jeden brat ospravedlnený)
Zrealizované úlohy:
● Výmena vchodových dverí vo farárskom byte
● Revízie kotlov
● Revízia hasiacich prístrojov
● Maľovanie farárskeho bytu
● Oprava odkvapu na fare (sponzorsky firma CEBA)
● Maľovanie za organom
● Stavebné práce, odsekávania omietky interiéru
● Výmena strechy na dome smútku v Rajci (sponzorsky Czelisovci)
● Výmena svietidiel na vitráži
● Šatníková zostava na farskom úrade
● Výmena výhrevného telesa na dámskej toalete pri zborovej miestnosti
● Výmena vypálených žiaroviek v lustroch
● Zakúpenie a montáž trezora na farskom úrade
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● Výmena okien vo farárskom byte
● Oprava dverí (+ zatváračov) na bočných vchodoch do zborovej miestnosti
● Výmena splachovacích zariadení na toaletách pri zborovej miestnosti (šetrenie vodou, dvojité
splachovanie)
● Bežná údržba – výmena žiaroviek
● Celoročný odvoz trávy a lístia firmou CEBA Žilina s.r.o.
Predpokladané opravy na rok 2020:
● Oprava organa
● Maľovanie zborovej miestnosti
● Oprava dverí v zborovej miestnosti
● Urgentná oprava zadného nádvoria
● Revízie kotla
● Drobné opravy
Predpokladané investície na rok 2020:
● Zobrazovacia technika v kostole
● Audiotechnika
● Úprava svietidiel v zborovej miestnosti
● Sedacia súprava do kancelárie
● Stoličky do zborovej miestnosti, 50ks
● Rampa pre invalidné vozíky
Diakonický výbor a zborová diakonia – Ida Thielová
V roku 2019 činnosť diakonického výboru bola zameraná predovšetkým na návštevnú službu našich
členov zboru v Žiline. Navštevovali sme ich doma, v ústavoch, ako aj v nemocnici. Pri návštevách podľa
potreby okrem drobnej pomoci konáme aj duchovnú službu, čítaním z Písma Svätého, čím ich chceme
povzbudiť do ďalších dní.
Pomáhame tiež požičiavaním pomôcok, ako sú polohovateľné postele, vozíky, hygienické stoličky,
podperné pomôcky pri chôdzi.
Mojím prianím je, aby sa činnosť mohla neustále rozširovať a rásť, preto opätovne prosím o súčinnosť
všetkých členov zboru. Buďme nápomocní pri ohlasovaní potreby pomoci našim bratom a sestrám.

Správa revíznej komisie - Zuzana Ševčíková
Správa revíznej komisie o ukončení revízie účtov a kontroly hospodárenia v evanjelickom a.v. cirkevnom
zbore Žilina. Na revízii účtov a kontrole hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2019 sa
zúčastnila Revízna komisia v zložení: Daniela Borošová, Katarína Brtáňová, Ľudmila Rajčanová, Anna
Tvrdá a Zuzana Ševčíková.
Revízia hospodárenia s finančnými prostriedkami sa robila priebežne počas roka 2019 a ukončená bola
ukončená 20. 1. 2020.
Predmetom kontroly boli:
● peňažný denník za rok 2019 a s ním súvisiace príjmové a výdavkové doklady, dodávateľské faktúry,
● výpisy z bežných účtov, príkazy k úhrade faktúr,
● evidencia príjmov z ofier, cirkevných príspevkov a milodarov.
Kontrolou bolo zistené, že peňažný denník je vedený správne a prehľadne, neboli zistené nedostatky.
Pokladňa k 31. 12. 2019 nebola fyzicky skontrolovaná. Bola vykonaná inventarizácia majetku okrem
technických zariadení.
V Žiline dňa 4. 2. 2020
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Školský výbor
Samostatný školský výbor sa počas roka nestretával. Avšak udialo sa niekoľko dôležitých vecí.
V roku 2019 sa uskutočnilo niekoľko stretnutí ľudí, ktoré sa týkali možného zriadenia Evanjelickej
spojenej školy v Žiline. Zborový farár Marián Kaňuch a zástupca zborového dozorcu Ivan Trepáč osobne
navštívili primátora mesta Žilina Petra Fiabáneho, ktorému predstavili cirkevný zbor, ale tiež s ním
diskutovali o možnosti vzniku školy. V septembri 2019 primátor mesta Žilina v rámci svojich ciest po
mestských častiach navštívil cirkevný zbor, kostol, faru a byt zborových farárov. V rámci spoločnej
diskusie sme opäť otvorili otázku možného vzniku školy a podpory zo strany mesta. Veríme, že
postupnými krokmi sa podarí raz založiť evanjelickú školu. Bude to však náročný proces. Nebojíme sa
toho. Máme obdarovaných a kvalitných ľudí, ktorí sú ochotní na tejto úlohe pracovať. Požehnaním sú
manželia Ján a Katarína Labajovci, ktorí sa v tejto veci veľmi výrazne angažujú.
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Médiá
Mediálny výbor – Zuzana Šimková
Z dôvodu informovanosti o aktivitách zboru a EMŠ smerom k zboru, verejnosti prostredníctvom článkov
a oznamov v lokálnych médiách, ako aj na webovej stránke zboru, webovej stránke dištriktu, prípadne
cirkvi bol v júni 2015 zriadený mediálny výbor.
Medzi najdôležitejšie informačné kanály patrí webová stránka
zboru. Termíny aktuálnych podujatí na nej upravuje Ján Hlas. O
fotogalériu a celkový obsah webu sa stará Ján Šimko. Kázne z
nedeľných služieb Božích vkladajú mladí zboru, ktorí sa starajú o
ozvučenie služieb Božích, prípadne iných zborových podujatí
(Eva Vitkovská, Filip Šimko). V roku 2019 intenzívne, avšak
veľmi nepravidelne pokračovali práce na transformácii webu na
novú webovú stránku. Veľkou pomocou pri riešení technických
problémov so stránkou a jej obsahom je Miroslav Kozák. Do
konca roka 2019 nová stránka nebola spustená.
Facebooková stránka zboru má viacerých editorov – Marián
Kaňuch, Lenka Šimočková, Filip Šimko, Adam Rajčan, Marián
Lajda.
Fotodokumentáciu zo zborového života zabezpečujú: Adam
Rajčan, Patrik Kollár, Ján Šimko, Tomáš Ladecký, Miroslav
Valko.
Po konzultácii a pripomienkovaní vedenia zboru vytvorila Zuzana
Šimková dočasný informačný leták (skladačku). Prvá verzia
letáka v slovenskom jazyku bola v náklade 50 ks distribuovaná
počas Národného týždňa manželstva a Mládežníckeho plesu vo
februári 2019. Anglická verzia s upravenou grafikou bola
priebežne distribuovaná návštevám zo zahraničia počas leta.
Preklad do anglického jazyka zabezpečila Lucia Kozáková. K
dispozícii je aj nemecký preklad textu od Kataríny Cisarikovej.
Úloha koordinátora mediálneho výboru sa postupom času zúžila
na občasné vkladanie príspevkov na Facebook a zabezpečenie fotografa na zborové akcie. Vzhľadom na
to, že tieto úlohy je možné zabezpečiť prostredníctvom editorov facebookovej stránky a viacerých
fotografov, stala sa funkcia koordinátora mediálneho výboru zbytočnou. Z tohto dôvodu sa Zuzana
Šimková na zasadnutí vedenia zboru dňa 9. septembra 2019 vzdala funkcie.
Do budúcnosti je potrebné zvážiť, či mediálny výbor ostane v štruktúre cirkevného zboru.
Základné informácie
● Cirkevný zbor má dve webové adresy a to zborovú www.ecavza.sk a EMŠ www.emszilina.sk
● Cirkevný zbor má aj profily na sieťach Facebook (ECAV ZA), Flickr (ECAV ZA) a Instagram:
dorast_mladez_ecavza
● O web, dopĺňanie kázní a materiálov sa starali: Eva Vitkovská, Ján Šimko, Patrik Kollár, Ján Hlas,
Filip Šimko, Rastislav Cúth a iní.
● Aktuálne pracujeme na novej webovej stránke cirkevného zboru.
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Zborový časopis ZAčítaj sa – Zuzana 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 zámerom je
prinášať informácie o aktivitách realizovaných v cirkevnom zbore, priblížiť historické udalosti nášho
cirkevného zboru jeho súčasníkom, prinášať životné príbehy a skúsenosti kresťanov zo života viery,
prostredníctvom úvah a zamyslení poukazovať na osobný vzťah a vieru v trojjediného Boha a na Bibliu
ako Božie slovo aktuálne a dôležité v každodennom živote. Redakčnú radu tvorí stály tím – Marián
Kaňuch, Zuzana Šimková, Hedwiga Tkáčová a Katarína Lábajová (jazykové korektúry), Patrik Kollár
(grafika obálky), Lukáš Buzek (grafika).
V roku 2019 článkami do časopisu prispeli dobrovoľníci z radov členov nášho cirkevného zboru (Marián
Kaňuch, Ján Beňuch, Ján Šimko, Milan Machajdík, Viera Czelisová, Jennifer Edwards, Gordana
Daxnerová, Hedwiga Tkáčová, Anna Grandtnerová, Mária Vitkovská – EMŠ, Adrián Marušák, Zuzana
Šimková).
V roku 2019 vyšli dve čísla, ktorých obálky boli vytlačené farebne.
Náklad vydaní časopisu v roku 2019 bol nasledovný: apríl – 400 ks, december – 450 ks.
V každom čísle sú zaradené pravidelné rubriky: úvodník, záznamy z udalostí a podujatí zboru (kde sú
zohľadnené rôzne vekové kategórie – Evanjelická materská škola, mladí, stretnutia pre ženy, spevokol).
Pravidelne v každom čísle sú zaradené aj články z histórie čerpajúce zo zápiskov a Pozdravov žilinského
farára F. F. Ruppeldta.
Vzhľadom na stagnáciu vývoja časopisu a časovej zaneprázdnenosti sa Zuzana Šimková na zasadnutí
vedenia zboru dňa 9. septembra 2019 vzdala zodpovednosti za časopis. Dočasne, do prevzatia inou
osobou, je za jeho vedenie zodpovedný zborový farár Marián Kaňuch. Vianočné číslo bolo už vytvorené
na základe uvedeného.
Víziou do budúcnosti aj naďalej ostáva nájsť nových stálych členov redakčnej rady, ktorí by priniesli
nové nápady a nové smerovanie časopisu.
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Zborový archív, knižnica, predajňa kníh a vydávanie kníh
Zborový archív
V roku 2019 sa nekonali žiadne nové zmeny v oblasti zborového archívu.
Knižnica zboru
Knihy sú spracované do počítačovej databázy, ktorú postupne dopĺňa Ján Hlas. Mládežnícku knižnicu
v zborovej sieni si samostatne organizujú mládežníci.
Predaj literatúry – Zuzana 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. 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. 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 2019, rovnako ako v minulých
rokoch, v predvianočnom období obohatený o ponukový balík titulov z vydavateľstva Porta Libri a
kalendárov z vydavateľstva Advent Orion.
V uplynulom roku predaj literatúry vykonávali: Jela Zvaríková – predaj kníh na fare a Zuzana Šimková –
predaj v kostole.
Nákup kníh je hradený cirkevným zborom. Po predaji sú peniaze riadne vrátené formou pokladničného
bloku ako príjem cirkevného zboru.
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 a pod.);
3. odvod financií za predanú literatúru zaviesť pravidelne 3 x do roka.
Vydávanie kníh v cirkevnom zbore
Prebehlo niekoľko pracovných stretnutí k tejto téme. V zásade sa posúvame pomalým tempom.
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SOLI DEO GLORIA.
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