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„Ajhľa, tvorím nové; už teraz to raší. Nebadáte to?  

Veru, robím cestu na púšti, rieky v pustatine“ 

Izaiáš 43,19 
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10. nedeľa po Sv. Trojici - Kajúca nedeľa 8.8.2021   
Výročný zborový konvent 

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Žilina 

 

 

 

                                             Kázeň slova Božieho 
 

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

text je napísaný v Izaiáš 43,19:  „Ajhľa, tvorím nové; už teraz to raší. Nebadáte to? Veru, robím cestu 

na púšti, rieky v pustatine“ Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

Milé sestry, milí bratia. 

Hospodin slovami svojho služobníka Izaiáša potešuje  zajatý Boží ľud. Potvrdzuje im, že  robí veľké veci 

pre záchranu svojich. Robil tak v minulosti v Egypte, keď ich vyslobodil.  Urobil tak pri Červenom mori, 

keď im otvoril nepoznanú cestu. Urobil tak na púšti, kde  ich nie raz zázračne viedol,  nakŕmil a napojil.  

Prorok potešuje Boží ľud, aby vedeli, že je  v Božej moci priviesť ich do novej slobody. Potešuje 

gniavených ťarchou hriechov, neslobody a utrpenia.  Pripomína, aby nezabudli na slávne skutky 

Hospodinove. Aby pamätali, že aj v zložitom období je Božie potešenie blízko. A nie len potešenie, ale aj 

vyslobodenie. Cesta do novej a inšpiratívnej budúcnosti. Cesta do zasľúbenej zeme sa im postupne otvára.  

Aj v komplikovaných časoch Pán buduje nové cesty. Jedného dňa sa vrátia domov. Ajhľa, vybudujú 



Výročná kňazská správa za rok 2020  ECAV Žilina                  „V službe evanjelia spojení láskou Kristovou“          
     

 

3 

 

Jeruzalem. Obnovia chrám. Znovu sa budú tešiť z domoviny. Pán Boh na tom pracuje. Robí cesty na púšti 

a rieky v pustatine. Vidia ich? To je veľká výzva, ktorá rozhodne o ich prítomnosti, ale aj o ich budúcnosti.  

Vidíme  aj my to, čo Pán Boh vytvára uprostred zložitej situácie? Alebo registrujeme iba svoj stav, 

mnohokrát naozaj bezútešný, kde sme zacyklení a trápiaci sa. Prorok jasne prináša Boží odkaz: Ajhľa 

tvorím nové. Aj v súčasnej situácií, kde sa nachádzame ako jednotlivci, cirkevné zbory, či celá cirkev Pán 

tvorí nové cesty, či  rieky.  

Už viac ako rok vieme, že obdobie v ktorom žijeme je zložité, ale zároveň fascinujúce. Mnohokrát sme sa 

cítili ako zajatci vo svojich domácnostiach, zablokovaní od svojich chrámov. Ako Izraelci mimo svojej 

domoviny. Gniavení. Blokovaní. Čakajúci na zázračne vyslobodenie, či nedaj Bože na dožitie. 

Pán  počas roka tvoril mnoho nového. A my  vidíme, že nám klíčia zárodky novej budúcnosti. Áno, od 

začiatku pandemickej situácie, keď sa zavreli kostoly 15.3.2020 až po súčasnosť, rok 2021 sme zažili 

minimálne 10 rôznych období, kedy sa zmenila situácia ohľadom účasti na službách Božích, či na 

zborových podujatiach. Nebolo to jednoduché. Častokrát náročné. Niekedy aj v priebehu týždňa sme museli 

mnohé podujatia, zmeniť, zrušiť a naplánovať alternatívny program. Nebolo to ľahké. Mnohokrát únavné. 

Frustrujúce. A keď toto obdobie raz skončí, pravdepodobne budeme  ako vojaci na bojisku rátať zranených, 

či stratených. 

Ale napriek všetkému, obdobie covidu bol jeden z najdôležitejších momentov pre cirkev.  A mnohí  tomu 

porozumeli.  Zbory, ktoré mali možnosti, okamžite preklopili svoj život do online sféry. Aj náš žilinský tak 

urobil a považujem to za veľmi dôležitý moment.  Rozbehli sa online služby Božie , pobožnosti, online 

príhovory. Kreovali sa nové formy práce.  Prebiehali  online stretnutia konfirmandov, dorastu, mládeže atď. 

Prebiehali  pastorálne rozhovory online, prípravy ku krstom, sobášom.  A o ďalších  veciach by sme mohli 

hovoriť. Do cirkvi v priebehu roka prišli veci, ktoré podľa niektorých analytikov,  by sa stali súčasťou 

života cirkvi  až o cca 5 rokov. Bol urýchlený proces rozvoja technológií v prospech šírenia Božieho 

kráľovstva. Nákup fototechniky, audio techniky sa stal automatickou súčasťou našich zborových 

rozpočtov. Naši noví kostolníci sú audio a video technici, ktorí pripravujú programy, aby sa Boží ľud mohol 

stretnúť. ZOOM je našou zborovou sieňou, platformou na stretávanie, či porady. YouTube a Facebook sa 

stávajú našou novou kazateľnicou. Naše auditórium ďaleko presahuje hranice cirkevného zboru. Aj náš 

zbor si našiel v tomto celom svoje miesto. Cirkev je adaptujúca  sa do každej situácie a prostredia.V tom je 

krása a sila  kresťanstva.  A tak vlastne krízy otvárajú nové možnosti a formy práce. 

Nesmieme sa tomu brániť, Práve naopak s vierou privítať.  Toto je čas a doba, kedy potrebujeme teologicky 

a prakticky diskutovať o tom čo sa deje. Sme na križovatke dejín. Nebojme sa. Strach znamená vrátiť sa do 

minulosti, resp. zostať zaseknutý na mieste. Sám Izaiáš píše v 18 verši, teda verše pred našim kázňovým 

textom dôležité slová: “Nemyslite na predošlé deje, o pradávnych neuvažujte!” Strach znamená držať sa 

kŕčovito niečoho, čo končí a báť sa otvoriť tomu, čo prichádza. Už nieto cesty späť. Cirkev ktorá povstáva 

z tohto obdobia bude iná. Bude viac podobná cirkvi prvých  troch storočí, teda obdobiu od zoslania Ducha 

Svätého až po Milánsky edikt. Bude odvážna. Prorocká. Slúžiaca. Otvorená. Očistená ohňom súženia. 

Financie pre ňu nebudú téma číslo jedna, tou bude poslušnosť Kristovi. Cirkev sa nebude báť  technológií. 

Bude to cirkev, ktorá bude dbať na rozvoj spoločenstva. Ako hovorí C. Nieuwhof v roku 2020 stačil k 

prežitiu, keď sme svoj cirkevný život preniesli do online sféry. Ale ľudia prirodzene túžia po spoločenstve. 

V roku 2021 je potrebné dbať na vzájomne spojenie a komunitu. Znovu  sa budeme učiť hľadať cesty k 

sebe. Znovu budeme budovať naše spoločenstva viery a nádeje. Je možné, že bude menej ľudí v kostoloch 

a viac pribudne do online sféry. Streamovanie služieb Božích  bude automatickou súčasťou života cirkvi. 

Možno vzniknú aj  online cirkevné komunity. Nové spoločenstva pre ľudí.  
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Stojíme pred úplne novými výzvami nami neprebádanými. Vykročíme? Izaiáš nevidel iba ťažkú realitu.  

Izaiáš videl, čo Pán koná. Čo sa okolo neho deje, čítal medzi riadkami, videl za oponu  Božej kuchyne. A 

s radosťou prináša povzbudzujúce posolstvo.  Preto sa nazýva aj pisateľ tejto knihy zvlášť od kapitol 40 po 

55 Evanjelista Starej zmluvy. Lebo tieto časti knihy sú naplnené radosťou a životom.   

Nástrojom, ktorý spustí proces oslobodenia bude aj pohanský  kráľ Kýros, ktorý sa zvláštnym spôsobom 

stáva služobníkom Hospodinovým. Impulzy pre obnovu Božieho ľudu prídu z nečakanej strany. Pán Boh 

vie ako tvoriť nové cesty.  Pán Boh si používa nielen udalosti okolo nás, ale zmeny koná skrze ľudí a  ich 

rozhodnutia. Tú najväčšiu zmenu a reformu Pán vykonal prostredníctvom svojho služobníka 

Hospodinovho, ktorý je v prorockej knihe Izaiáš  stotožňovaný s viacerými postavami. My však sa však s 

radosťou prikláňame  k tomu najvzácnejšie významu mena služobník Hospodinov. A tým je Pán Ježiš 

Kristus.  Jeho  príchod narodenie, život, pôsobenie, smrť, vzkriesenie nám prináša život. Vracia nás k Bohu. 

Dáva nádej. Dáva nám slobodu. Berie nás z otroctva hriechu do slávnej slobody dietok Božích. A to nás 

musí napĺňať radosťou. Potešením. Vierou, že najlepšie obdobie je ešte len pred nami. A kde je táto nádej, 

tam je sila znovu budovať duchovný Jeruzalem, mesto, ktoré nás spája dokopy. A tiež chrámy fyzické, ale 

aj chrámy Ducha Svätého v našich životoch. Nebude to jednoduché. Napriek tomu sa nádejam, že je pred 

nami  jedno z najlepších období cirkvi. Amen.  
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Komentár k životu CZ 

 
 

Milé sestry, milí bratia, 

aký zvláštny rok máme za sebou. 

Rozdelil by som ho na dve časti a to prvé obdobie od 1.1.2020 do 8.3.2020 a druhé obdobie od 15.3.2020 

až po súčasnosť. Týždeň od 9.3.2020 do 14.3.2020 bol medzi obdobím, kedy sa krajina postupne uzatvárala 

a  pripravovala na príchod pandémie.  

V prvom období sa ešte  štandardným spôsobom  rozvíjal život nášho cirkevného zboru. Od januára 

prebiehali  klasické aktivity, plánovali sme leto a rok pred nami. Mali sme nastavený spôsob práce. ktorý 

rokmi fungoval. Prebehli stretnutia, VMV, presbyterstva, konvent a konali sa štandardné podujatia.  

A potom prišiel covid. Od 15.3.2020  až po súčasnosť už nič nie je tak, ako bolo predtým. Zmenilo sa tak 

veľa vecí.  

Ešte počas roku 2020 sme sa pripravovali na mnohé podujatia a výročia, ktoré sme mali naplánované. Kvôli 

Covidu sme si ich iba jednoducho pripomenuli. Ktoré výročia to boli? 

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) 

Dejiny ľudstva si budú pamätať rok 2020 ako výnimočný rok, ako koniec jednej éry a začiatok novej éry. 

Tak zásadná epidemia akej čelí svet napomohla k tomu, že sa posunulo svetové dianie. Posunul sa svet, a 

už nie je taký, ako sme si ho pamätali. .Je to tak dobré? To ukáže čas, ale podľa mňa tento zlomový okamih 

v dejinách ľudstva nám prinesie okrem množstva bolesti, smútku aj nakoniec veľa požehnania.  

Ako na toto všetko zareagoval náš cirkevný zbor? Okamžite po zatvorení kostolov sme sa dokázali 

pripojit do online priestoru.. Nebolo to jednoduché, ale vďaka mnohým ľuďom sa to podarilo.  
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Kvôli zmenám epidemiologickej situácie sme absolvovali 10 rôznych období,od 15.3.2020, kedy sa 

prvýkrát zavreli kostoly kvôli korone až do začiatku roku 2021. 

(1) Obdobie -nedeľa 8.3.2020 

● Posledná klasická  nedeľa pre pandémiou,  ktorá už ale prebiehala  s niektorými hygienickými 

opatreniami. Bol deň žien a už sme nedávali osobné požehnanie matkám a ženám, už sme si 

nepodávali ruky, bolo to veľmi špecifické. 

● Dopoludnia ešte na službách Božích spieval spevokol 

● Poslednou udalosťou v cirkevnom zbore boli ekumenické modlitby žien večer o 18.00 hod.  už 

bez občerstvenia, podávania rúk a v skrátenom poriadku. Po ich skončení sa ľudia rozišli domov 

rýchlejšie ako zvyčajne. Už bolo cítiť, že sa niečo vážne vo svete deje a dotýka sa to aj našej 

krajiny. 

(2) Obdobie - od 15.3.2020 do 10.5.2020 

● okamžite po zatvorení kostolov, sme zastavili všetky prezenčné stretávania v našom cirkevnom 

zbore. Toto prvé, nové obdobie trvalo dva mesiace  

● Dôležité: hneď sme začali pripravovať online program - video pobožnosti, boli sme rýchli, 

kreatívni, promptní, inšpiratívni a pozeraní. 

● Dôležité: vytvoril sa hneď YouTube kanál cirkevného zboru, kde sa tieto pobožnosti nahrávali a 

ľudia si ich v čase konania služieb božích o 9:00 hod. mohli pozerať.   

● Dôležité: nahrali sme pašie na Smrtnú, Kvetnú nedeľu  a na Veľký piatok. Tie sú umiestnené a 

voľne prístupné na YouTube kanáli nášho cirkevného zboru.  

● Dôležité: TV Severka od 6. pôstnej nedele začala preberať naše pobožnosti a vysielala ich 

niekoľkokrát počas nedieľ.  

(3) Obdobie - od 17.5.2020 do 28.6.2020 

● začali sme robiť prezenčné dvoje skrátené služby Božie o 9:00 hod. a 10:00 hod. Prvé služby Božie 

boli primárne pre vekovú kategóriu 65+  a druhé pre rodiny s deťmi a pre mladších ako 65 rokov.  

● Potom sme už iba doporučovali starším prvé služby Božie a ostatným druhé služby Božie. 

● Dôležité: v tomto období sme prvýkrat v určitom historickom úseku začali robiť dvoje 

dopoludňajšie služby Božie v Žiline. Robili sme ich kvôli epidmeiologickej situácií. Kapacita 

kostola bola vtedy vyrátaná na jedny služby Božie podľa hygienických opatrení 85 ľudí.  

● Dôležité: v júni 21.6. a 28.6. sme vyskúšali nový experiment. Popri klasických nedeľných službách 

Božích sme vyskúšali aj druhé dopoludňajšie služby Božie formou z jarných video pobožností. 

Bez luteráka. Civilnejším spôsobom. Čo bola novinka.  

● Dôležité: začali sme prisluhovať večeru Pánovu z kalištekov. Nový spôsob prisluhovania 

Sviatosti, ktorý sme však v cirkevnom zbore prijali. 

(4) Obdobie - júl-august 2020 

● počas letných mesiacov sme dopoludnia vykonávali jedny služby Božie v Žiline klasickým 

spôsobom. Epidemiologické opatrenia boli uvoľnejšie.  

(5) Obdobie - September 2020 

● začiatok školského roku 6.9.2020 sme vykonali dvoje služby Božie dopoludnia v Žiline. Robili 

sme aj služby Božie večer a vykonávali sa  služby Božie aj v Rajci.  

● potom nedele: 13.9.-27.9.-27.9.  sme v Žiline robili iba jedny prezenčné dopoludňajšie služby 

Božie a to o 9:00 hod. 

● pridávali sme tam do programu aj  mládežnícke piesne. Bol to mix klasických služieb Božích s 

piesňou mladých 
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● prenosy na YouTube sme v tom čase  nerobili 

(6) Obdobie - prvé dve októbrové nedele - účasť 50 ľudí maximálne na jedných službách Božích 

● 1.10.2020 sa zmenila epidemiologická situácia a v kostole mohlo byť maximálne 50 ľudí 

● hneď v nedeľu 4.10. sme začali robiť v nedeľu dvoje služby Božie: 

○ 9:00 - klasické služby Božie 

○ 10:15 - formou video pobožnosti 

● Dôležité: služby Božie sme premietali zároveň do zborovej siene, kde sme vytvorili druhé 

prenosové miesto 

● live prenosy na YouTube sme nerobili 

● Tak to bolo 4.10. a 11.10. 

● 13.10.2020 sa opäť zmenila epidemiologická situácia a kostoly sa zavreli a opäť sme začali robiť 

online pobožnosti. 

(7) Obdobie - online pobožnosti od 18.10.2020 do 15.11.2020 - obdobie trvalo približne mesiac 

● v tomto období sme nahrávali v kostole online pobožnosť, ktorá bola vysielaná na Youtube kanáli 

nášho cirkevného zboru o 9:00 hod. 

● Dôležité:vtedy sme začali aj skúšať ZOOM po službách Božích ako spôsob budovania vzťahov a 

spoločenstva cirkevného zboru, keďže sme sa nemohli osobne  stretávať v chrámoch. A osobné 

spoločenstvo je pre vieru každého človeka veľmi dôležité.  

(8) Obdobie Posledná nedeľa cirkevného roku 22.11. až po 3. adventnú 13.12.2020: 

● V tomto období sme sa mohli vrátiť do kostolov. Vykonávali sme  prezenčné služby Božie počas 

štyroch nedieľ 

● robili sme ich dvojakou formou, kvôli počtu účastníkov sme dopoludnia mali v Žiline dvoje služby 

Božie: 

○ 9:00 hod. - klasické liturgické služby Božie 

○ 10:15 hod. - formou pobožnosti z jarného obdobia - vyskúšali sme experiment, lebo to 

umožňovala situácia 

● Dôležité: oboje služby Božie aj pobožnosť  sme priamo prvýkrát  live prenášali na YouTube 

kanál nášho cirkevného zboru. To je veľmi dôležitý moment, lebo toto je budúcnosť. Prenášať 

služby Božie na Internet. Dnes nevieme, či  a  kedy sa nám a ktorá skupina vráti naspäť do 

kostolov. Zároveň online priestor je veľmi dôležitý misijný nástroj, kde dokáženme oslovovať aj 

ľudí mimo nášho cirkevného zboru.  

● potom pred koncom Adventu prebehla diskusia o Vianociach - my sme pripravili návrh na 

Vianoce, ktorý sme si pár dní pred 4. adventnou prediskutovali na stretnutí v zborovej sieni. 

Dohodli sme sa ako budeme fungovať, ale situácia s covidom to všetko opäť zmenila.  

(9) Obdobie Vianoce 

● Dôležité: epidemiologická situácia sa opäť zhoršovala a my sme sa  rozhodli dobrovoľne uzavrieť 

kostoly na vianočné obdobie od 4. adventnej až do odvolania na základe epidemiologickej situácie, 

rozhodnutia vedenia cirkevného zboru, ktorý bral v úvahu aj  názor presbyterov.  Síce podľa 

vládnych nariadení kostoly mohli byť za veľmi špecifických podmienok otvorené, teda dokopy s  

cca 25% účasťou. Náš zbor sa rozhodol, že kostoly nebudeme otvárať. To bolo silné a dôležité  

rozhodnutie, 

● potom sa to opäť zastavilo a 4. adventná nedeľa už bola vykonávaná iba formou  video príhovorov 
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● aká bola potom naša alternatíva? ja som chcel, aby sme to obdobie robili nízkonákladovo, kvôli 

epidemiologickej situácii, nepozývali ľudí do kostola, robili sme iba príhovory - bez piesní, bez 

ďalších vstupov, viacero videí som nahrával ja, chcel som ušetriť ľudí, stretávanie, vytvoriť iba 

ozaj základný model, aby sme pomohli krajine a nemiešali ľudí 

● dvakrát sme však nahrali aj služby Božie a to na Štedrý večer a na 1. sviatok vianočný 

● potom na 2. sviatok vianočný - nedeľa po Vianociach - Silvester - Nový rok - Nedeľa po novom 

roku - Zjavenie Krista mudrcom - boli z nášho cirkevného zboru vysielané iba videopríhovory ku 

jednotlivým bohoslužobným príležitostiam.  

(10) Obdobie od nedele misie 10.1.2021 až po 13.6.2021, kedy sme sa začali stretávať znovu 

prezenčne.. 

● od Silvestra 2020 bola v kostole povolená prezenčne účasť 6 ľudí, ale nie ako účastníkov, ale ako 

tých, ktorí zabezpečujú online prenosy.  

● na rozšírenom predsedníctve ccirkevného zboru sme sa dohodli, že urobíme na nedeľu misie 

služby Božie, ktoré nahráme v kostole za účasti maximálneho počtu ľudí a to je šesť.  

● Dôležité: Inovatívne na tom bolo to, že biskup VD Peter Mihoč vopred nahral svoju kázeň v 

Prešove. Tu sem vložili do programu služieb Božích, týmto spôsobom  môžeme mať aj viacerých 

rečníkov, aj keď v prostredí mládeže to nie je novinka, tam už mali hostí na mládežiach  

● Dôležité: na Youtube počas služieb Božích prebiehal live chat. Týmto spôsobom sa buduje 

komunikácia, aj keď niekto môže byť trochu vyrušovaný tým, že sa nesústreďuje na to, čo sa deje, 

ale zapája sa do interakcie na živom chate. Live chat vlastne spĺňa funkciu rozhovorov a pozdravov 

ľudí, keď sa stretávajú v predsieni kostola  pred službami Božími. 
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Počas tohto KORONA obdobia sa v našom cirkevnom zbore udiali viaceré  inovatívne veci: 

1. ONLINE - Cirkevný zbor sa kompletne preklopil do online - detské besiedky, 25 plus, mládeže, 

konfirmácia. Vedeli sme dynamicky zareagovať, čo nie sa samozrejmá vec. Ale cirkev tu ukazuje svoju 

silnú stránku, že sa vie adaptovať do každého prostredia a stať sa jeho súčasťou.  

2. YOU TUBE kanál - vytvorili sme vlastný YouTube kanál cirkevného zboru, kde sme pripravovali a 

pripravujeme mnohé programy a začali sme streamovať služby Božie na Internet, čo je veľká vec. 

3. VIDEA a VIDEOKLIPY  - počas roka sme dokázali pripraviť mnoho aj veľmi inšpiratívnych videí, 

ktoré sa nachádzajú na YouTube kanáli nášho CZ. Tiež naši hudobníci nahrali mnoho piesní, ktoré 

postupne Filip Šimko umiestňoval na Youtube kanál CZ Žilina.  

4. BOHOSLUŽOBNÝ ŽIVOT - rozbehli sme kvôli epidemiologickej situácií dvoje služby Božie. Tie 

druhé sme skúšali robiť inou formou. Formou hľadajúci svoje miesto v 21. st.  Boli na to pozitívne 

reakcie, aj nesúhlasiace. Ja som presvedčený, že aj iná forma tu má svoje miesto. Vyskúšali sme v 

online priestore  robiť liturgické služby Božie aj pobožnosť, príhovory, pozdravy, dokonca sme nahrali 

služby Božie a príhovor hosťa sa nahral v Prešove. Brat biskup nám ho potom preposlal. To otvára 

nové možnosti a pre hostí. Potom po online prenose sa brat biskup  pridal k nám na  náš zborový 

ZOOM, kde se nám prihovoril. Urobili sme tiež raz  online prenos z konfirmácie a Krstu Svätého pre 

rodiny, ktoré sa nemohli zúčastniť slávnosti kvôli pandemickej situácii. V jednom období sme dokonca 

vytvorili  dve prenosové miesta, jedno v zborovke, druhé v kostole..  

5. SPOLUPRACOVNÍCI. Vidíme, akých šikovných ľudí máme v našom cirkevnom zbore. Sme za to 

veľmi vďační. To, že sme boli online a dokázali vysielať patrí veľká vďaka Filipovi Šimkovi a tímu 

okolo neho. Zároveň som vďačný všetkým kolegom v duchovnej službe, pracovníkovi s dorastom       a 

mládežou a tiež vedeniu cirkevného zboru.  Veľa dobrej práce robí aj zodpovedná za prácu s deťmi 

sestra Lýdia Plevová. Prišla k nám nová seniorátna farárka Lenka Janotková s rodinou, ktorá sa rýchlo 

zapojila do života cirkevného zboru. Veľmi potrebnú službu robila rodina Šimkových a Janko Hlas so 

starostlivosťou o web cirkevného zboru. Podobne spolupracovníci na farskom úrade. 

6. ZA-ČÍTAJ SA dostal počas roku 2020 novú formu a štruktúru časopisu. Veľká vďaka patrí Zuzke 

Šimkovej. Hedwige Tkáčovej, Katke Lábajovej, korektorom a tež grafikovi Mirkovi Valkovi. Veríme, 

že toto nové smerovanie časopisu bude ozaj pre náš zbor ako rodina vzácnym momentom. 

7. ZOOM. Aplikácia na videohovory, konferencie sa stala súčasťou života nášho cirkevného zboru. 

Skvelou vecou sú ZOOM-y po skončení služieb Božích, kde môžeme byť spolu a komunikovať. Do 

budúcnosti by to  chcelo online team, ktorý by takto pracoval s ľuďmi. 

8. VEČERA PÁNOVA. Začali sme prisluhovať VP z kalíškov. Bude potrebné kúpiť sadu na 

prisluhovanie do budúcnosti. 

9. TÁBORY. V roku 2020 sme urobili  denný detský tábor, denný KECY a pobytovou formou  dorastový 

tábor a KRT tábor dokonca sa konal v ČR.   

10. KONFIRMÁCIA a DORAST. Začali sme inak vyučovať konfirmáciu. Spojili sme dorast a 

konfirmačné. Vytvorili KÓD. Ktorý prebiehal prezenčne a pokiaľ to nebolo možné, tak online. Vďaka 

patrí celému tímu. 

11. INŠPIRÁCIA. Máme sa čoho držať pre budúcnosť. Z toho, čo sme my robili sa inšpirovali  viaceré 

cirkevné zbory, ktoré podľa nás robili pobožnosti. Náš cirkevný zbor sa stal inšpiráciou pre viaceré 

zbory a formy práce. 

12. KAZUÁLIE. Dokázali sme robiť krsty, pohreby, sobáše aj v týchto špecifických časoch samozrejme 

za dodržania epidemiologických opatrení. 
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13. STARŠIA GENERÁCIA. o ktorú sme sa tak báli, dokázala sa presadiť aj v online sfére. Dokázali 

mnohí z nich používať YouTube, ZOOM, vyhľadávali možnosti ako sa pripojiť. To bolo pre mňa 

ohromné povzbudenia vďaka Bohu za to. 

Nebolo to jednoduché obdobie, ale bolo to silné, inovačné, stimulačné a reformačné obdobie.  Z tohto 

obdobia budeme čerpať ešte mnoho rokov. Bol to zlomový okamih. Ku mnohým veciam nás v zbore 

povzbudil až Covid, možno by to trvalo roky, kým by sme sa k nim dostali. 

 

 
 

Pred nami je rok 2021. A čo nás čaká v tomto roku?   

V plánovaní musíme byť opatrní, pretože vývoj epidemiologickej situácie  je ešte nestabilný. Ale s vierou 

a odvahou sa dívame dopredu. 

1. Mnohé aktivity budú pokračovať online, samozrejme na základe epidemiologického vývoja. Keď však 

bude možnosť stretávať sa prezenčne, určite sa o to pokúsime.     

2. Už vieme, že môžeme plánovať rok pred sebou, ale musíme rátať so zmenami. V našom cirkevnom 

zbore pripravujeme viaceré štandardné podujatia ako konfirmáciu, letné tábory dennou, či pobytovou 

formou. Na VMV sme pripravili viaceré návrhy aktivít a plánov. 

3. Vycítili sme, že je potrebné spoločne diskutovať o tom, čo sme sa naučili. čo sa udialo za posledné dva  

roky. To sa určite bude diať na viacerých zborových grémiach.  

4. Pripravujeme vzdelávanie spolupracovníkov.  

5. Radi by sme rozbehli jednoduchý denný stacionár, teda  stretávanie sa starších ľudí v dopoludňajších 

hodinách v zborovej sieni pri našom kostole 
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Základné informácie o živote cirkevného zboru 
 

Verš na rok 2021: „Ajhľa, tvorím nové; už teraz to raší. Nebadáte to? Veru, robím cestu na púšti, 

rieky v pustatine“ Izaiáš 43,19 

Slovo na rok 2021: Ajhľa  

 

 
 

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 2020: 

● Počet členov v kartotéke – 2240 (2019 - 2258, 2018 – 2280, 2017 – 2286, 2016 – 2356) 

● Krsty – 17 (2019 - 23, 2018 – 28, 2017 – 28, 2016 – 33) 

● Pohreby – 38 (2019 - 53, 2018 – 44, 2017 – 45, 2016 – 53) 

● Sobáše – 7 (2019 - 9, 2018 – 9, 2017 – 6, 2016 – 5) 

● Konfirmácia – 12 (2019 - 11, 2018 – 19, 2017 – 11, 2016 – 14) 

● Prestup do ECAV – 0 (2019 - 3, 2018 – 2, 2017 – 1, 2016 – 2) 

● Prihlásenie do zboru – 3 (2019 8, 2018 – 15, 2017 – 21, 2016 – 21) 

● Výstup z ECAV – 0 (2019 - 0, 2018 – 0,  2017 - 1, 2016 - 1) 

● Odhlásenie zo zboru - 0 (2019 - 3, 2018 - 7, 2017 - 74, 2016 - 42) 

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

ľudí (sčítanie 2001 – 3843 ľudí). 

 

Rozširujúce  štatistické údaje zo zborového života z roku 2020: 

● Návštevnosť – služby Božie  – 2020 (279) – 2019 (272) – 2018 (273) – 2017 (270)  

● Ev. náboženstvo – 2020 (142) – 2019/2020 (127 detí) – 2018/2019 (125) – 2017/2018 (126)  

● V školskom roku 2020/2021 vyučujeme evanjelické náboženstvo na 17 školách + EMŠ.  2020/2021 

– počet detí v EMŠ je 40.  
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● Večera Pánova – 2020 (1394) – 2019 (2918) – 2018 (3160) – 2017 (3114)  

 

Údaje o počte členov zapísaných v kartotéke:  

1. 2020 – ↓ 2240 členov zapísaných v kartotéke (pokles o 18 oproti roku 2019) 

2. 2019 – ↓ 2258 členov zapísaných v kartotéke (pokles o 22 oproti roku 2018) 

3. 2018 – ↓ 2280 členov zapísaných v kartotéke (pokles o 6 oproti roku 2017) 

4. 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) 

5. 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) 

6. 2015 – ↓ 2396 členov zapísaných v kartotéke (pokles o 8 oproti roku 2014) 

7. 2014 – ↑ 2404 členov zapísaných v kartotéke (nárast o 11 oproti roku 2013) 

8. 2013 – ↑ 2393 členov zapísaných v kartotéke (nárast o 9 oproti roku 2012) 

9. 2012 – ↑ 2384 členov zapísaných v kartotéke (nárast o 5 oproti roku 2011) 

10. 2011 – ↓ 2379 členov zapísaných v kartotéke (pokles o 8 oproti roku 2010) 

11. 2010 – ↓ 2387 členov zapísaných v kartotéke (pokles o 24 oproti roku 2009) 

 

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. 
 

Duchovní pastieri v cirkevnom zbore. 
V cirkevnom zbore k 31. 12. 2020 pôsobia: 

● Dvaja zboroví farári: manželia Marián a Oľga  Kaňuchovci.  

● Zborový kaplán: Jozef Havrila, námestný farár na mieste zborového kaplána. 

● Seniorátna kaplánka: Lenka Janotková, ev. a. v. farárka na mieste seniorálneho kaplána (od augusta 

2020) 

● Všetky tri systematizované miesta v cirkevnom zbore sú riadne obsadené duchovnými pastiermi. 

● Zborový farár bol v roku 2013-2020 seniorom TUS spolu s bratom Jánom Beňuchom. V roku 2020 

prebehli voľby nového predsedníctva TUS. Jedinými kandidátmi na funkciu seniora a seniorátneho 

dozorcu boli zborový farár Marián Kaňuch a zástupca zborového dozorcu CZ Žilina Ivan Trepáč. 

Voľby v cirkevnom zbore prebehli 20.9.2020. Obaja kandidáti boli zvolení do svojich funkcií na 

funkčné obdobie 2020--2026.  

● Zborový farár Marián Kaňuch, je od roku 2018 tiež zástupcom biskupa VD ECAV. 

 

Ďalší zamestnanci, spolupracovníci cirkevného zboru 
K 31. 12. 2020 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 (do augusta 2020), Andrea 

Gajdošová (od septembra 2020), Jana Úradníková.  

4. Dobrovoľným spolupracovníkom farského úradu je Ján 

Hlas, ktorý pomáha s digitalizáciou 

matrík,  aktualizáciou údajov webovej stránky 

cirkevného zboru a pomocnými kancelárskymi prácami.  
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Štúdium na cirkevných školách 
Počas školského roku 2020/2021  študovali na evanjelických 

školách na Slovensku či v zahraničí: 

● Michaela Honsová – doktorandské štúdium na EBF UK 

● Matej Trepáč –  EBF UK, odbor evanjelická teológia 

● Miriam Uhrínová - Biblická škola v Dánsku. 

● Gabriela a Adam Trepáčovci – Saint Paul Lutheran High 

School, USA 

● Na Spojenej evanjelickej škole v Martine sme mali študenta 

aj pedagóga z nášho CZ 

 

Organizácie pôsobiace pri cirkevnom zbore: 

● MUDRLAND, o. z. 

● Na adrese farského úradu sídli nadácia JANA AMOSA KOMENSKÉHO.  

 

Cirkevný zbor ku 31.12.2020 odoberá nasledovné tlačoviny: 

● EPST v počte 15 ks 

● Evanjelický východ 20 ks 

● Tvorba T 3 ks 

● Cirkevné listy 3 ks 

● Rozmer 2 ks 

● Dialóg 2ks 

● Cestou svetla 10 ks 

● Rozmer 2 ks 

● Křesťanská revue 1 ks 
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Boslužobný 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 2020 

Miesto Čas Druh Perióda 
Priemerná účasť 

2020 2019 

Žilina   9:00 Služby  Božie Každý týždeň 134 212 

 10:00 

 10:15   

10:30 

Služby  Božie  88 - 

18:00 Večerné služby Božie Každý týždeň 32 43 

17:00 Pôstna večiereň Streda, raz týždenne 16 16 

17:00 Adventná večiereň Streda, raz týždenne 13 30 

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

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

v zasadačke nemocnice  
20 21 

Bytčica 15:00 Služby  Božie Tretia nedeľa v mesiaci 

v kaplnke na evanjelickom  

cintoríne 

11 12 

Celk. počet na ranných SB (Žilina 9:00; Rajec 9:30, Čadca 11:30; Bytčica 15:00) 279 272 

Celk. počet na všetkých nedeľných službách Božích 311 315 

 



Výročná kňazská správa za rok 2020  ECAV Žilina                  „V službe evanjelia spojení láskou Kristovou“          
     

 

15 

 

 

Slovom Božím poslúžili okrem domácich 

duchovných pastierov manželov Mariána 

a Olinky Kaňuchovcov, Jozefa Havrilu a 

Lenky Janotkovej aj  Marián Lajda, Ján 

Šimočko - presbyter za vonk. misiu a 

Miroslav Hvožďara - senior MYS. 

 

Službe kantorovania sa v roku 2020 

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. 

 

 

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. 
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V Žiline na hlavných dopoludňajších službách Božích sa vykonávala do marca 2020 VP štandardným 

spôsobom. Prisluhovala sa  na dvoch stanovištiach. Jedno  na kľaknutie pri oltári a druhé na státie pred 

oltárom. Pri distribúcii pomáhali najmä presbyteri.  

V čase Covidu sa to všetko samozrejme zmenilo. Ak sa mohla VP prisluhovať, tak sme mali dve stanovišťa 

na státie spĺňajuc všetky hygienické požiadavky. namiesto kalicha sa používali kalíšky. V cirkevnom zbore 

by sme potrebovali kúpiť novú sadu kalíškov, aby sme nemuseli používať stále plastové poháriky. Bola to 

nová skúsenosť pre nás, ale zvykli sme si, aby sme mali prístup ku stolu Pánovmu aj v komplikovaných 

časoch.  

 

Konfirmácia  
Konfirmačná príprava mladých ľudí prebieha v našom zbore nasledovne: 

● Samotná príprava pre deti, ktoré dovŕšia vek 12 rokov trvá dva roky 

a je dôležitým misijným nástrojom na nájdenie, prehĺbenie či obnovu 

viery u mladých ľudí. Počas letných prázdnin posielame do rodín list 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. 

● Od septembra 2019 do júna 2020 vyučovanie bežalo štandardným 

spôsobom v dvoch skupinách v zborovej sieni pri ev. kostole v Žiline 

a to v piatok od 15:30 hod. do 16:45 hod. Prvý ročník vyučoval zborový 

farár a druhý ročník zborová farárka. Pri vyučovaní spolupracujú 

zboroví farári s konfirmačným tímom, ktorý vedie pracovník pre dorast 

a mládež Marián Lajda.  Konfirmačný tím pripravoval predprogram pre 

konfirmandov, ktorý je zložený z piesní, hier, biblického zamyslenia 

a modlitieb. Pre konfirmandov organizujeme dve víkendové 

sústredenia. Žiaľ, v roku 2020 sa však kvôli pandémii koronavírusu 
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sústredenie neuskutočnilo.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. 

● Od septembra 2020 sa zmenil spôsob práce s konfirmatmi v ECAV ZA. Spojili sme dorast s 

konfirmadmi a vytvorili sme podujatie s názvom KÓD 15:30 hod. Vytvorili sme moderný, veríme, pre 

mládež atraktívny program, ktorý slúži na konfirmačnú prípravu. Veľkou pomocou nám v tom bol 

pracovník s mládežou so svojim tímom. Celý nový systím sme však v praci nemali možnosť úplne 

vysjkúšať, pretože väčšiu roka kvôli Covidovým opatreniam sme sa stretávali iba online. Ale aj to bola 

výborná príležitosť na budovanie viery. Bolo to náročné, ale vďaka Pánu Bohu aj za túto školu viery.  

● Stretnutia rodičov konfirmandov sa konali v roku 2020: 9.9.2020, 7.10.2020 a 18.11.2020 - online. 

● Slávnosť konfirmácie sa konala nezvyčajne kvôli situácií s Covidovým nie v prvú júnovú nedeľu, ale 

až v poslednú novembrovú nedeľu v Žiline na dopoludňajších službách Božích 29. 11. 2020. 

Predchádzal jej písomný test, ktorý prebehol  v piatok 20.11.2020. 

 

Konfirmácia dospelých 

V roku 2020 sme nemali konfirmáciu dospelých.  

Sobáše 

V roku 2020 sa konali sobáše za špecifických (covidových) podmienok. Viaceré boli preložené. Všetkým 

sobášom predchádzala pastorálna príprava snúbencov. Aj na základe súčasného vývoja s epidémiou zdá sa 

byť úplne rozumné, aby sa v budúcnosti mohli sobáše konať aj mimo kostola. 
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Pohreby 

Do marca 2020 sa konali pohreby zaužívaním spôsobom. V marci  2020 sa opäť všetko zmenilo. Pri ich 

zabezpečovaní  sme sa  riadili častokrát veľmi prísnymi epideimologikcými opatreniami. Nie vždy to bolo 

jednoduché, zvlášť pre rodiny pozostalých, ktoré sa so svojimi blízkymi často lúčili vo veľmi komorných 

podmienkach napr. iba 6 ľudí.  Na pohreboch sa nespievalo, ale nakoľko sa dalo snažili sme sa tieto 

rozlúčky pripraviť dôstojne a citlivo. Mnohokrát to bolo pre rodiny bolestivé, keď svojich blízkych, zvlášť 

pri covidových úmrtiach, ani nemohli dôstojne vyprevadiť.  Bola to veľká škola pre nás všetkých. 

Biblické hodiny 

Biblické hodiny sa v roku 2020 konali v Žiline 

do marca 2020 v stredu od 17:00 hod.  

V septembri 2020 sa 9.9. uskutočnila prezentácia 

zborového farára z cesty na ISland a 16.92020 sa 

uskutočnila prezentácie organizácie Misie na 

Níle. Potom sme absolvovali do lockdownu ešte 

tri biblické hodiny. Preberali sme na nich 1 knihu 

Mojžišovu.  
V ostatných častiach roka sa už prezenčne 

biblické hodiny  nekonali. Ozaj je otázkou pre 

budúcnosť, ako majú vyzerať biblické hodiny v 

21. storočí, zvlášť v dnešnej dobe a pre koho 

majú byť zamerané.  

 

Pastorálna činnosť 

Duchovní pastieri vykonávali aj v unikátnom roku 2020 pastorálne návštevy podľa vývoja situácie a 

epidemiologických možností.  Ked sa nedalo ľudí osobne navštíviť, tak sme sa snažili členom cirkevného 

zboru telefonovať a takto byť s nimi v kontakte. 
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Mimozborová činnosť zborových farárov 

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 Tranoscius 

Zborová farárka je: 

●  členka Správnej rady nadácie Jána Amosa Komenského v Žiline  

●  členka rady školy  EMŠ v Žiline 
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Mimozborová činnosť zborových farárov v roku 2020 

P.Č. Dátum Názov podujatia Miesto konania Kto Poznámka 
1. 9.1 Modlitby na VUC Žilina MaK  

2. 11.1 Školenie presbyterov CZ Třinec Malenovice  MaK a OK  

3. 12.1 Misijná konferencia Třinec MaK  

4. 18-25.1 TMZJK + večera EKUZA Žilina MaK a OK  

5. 24.1 Kurz Paschálna večera Levice MaK a OK  

6. 27.1 SPK TUS Žilina MaK a OK  

7. 2.2 Inštalácia biskupa VD ECAV Prešov MaK a OK  

8. 17.2 Prípravky kázni VD ECAV Prešov MaK  

9. 26-27.2 Prednáška pre ECAV mládež Praha MaK  

10. 28.2 Stretnutie s primátorom Žilina MaK  

11. 2.3 SPK TUS Mošovce MaK  

12. 3-6.3 
Cesta na konferenciu so zborom 

biskupov 
Nemecko MaK  

13. 8.3 SDM Žilina MaK a OK  

14. 2.4 online Edičná rada Tranoscius online MaK  

15. 15.4 Nahrávanie pre televízny Posol Straník MaK a OK  

16. 7.5 Príprava TKK v ZA Žilina MaK  

17. 8.5 Edičná rada Tranoscius  Liptovský Mikuláš MaK  

18. 30.5 Natáčanie pre RTVS Žilina MaK a OK  

19. 2.6 Natáčanie pobožnosti pre ECAV Žilina MaK a OK  

20. 8.6 SPK TUS Martin MaK a OK  

21. 21.6 
Kandidačná porada na predsedníctvo 

TUS 
Žilina MaK a OK  

22. 21.6 Konvent TUS Žilina MaK a OK  

23. 26.6 Valné Tranoscius Liptovský Mikuláš MaK  

24. 8.7 Kotešovský plenár Kotešová MaK a OK  

25. 25.7 Pohreb farár Ján Bakalár Prešov MaK a OK  

26. 1.8 Campfest 2020 prednáška Kráľova Lehota MaK  

27. 12.8 Pohreb Erika Sukovská Považská Bystrica MaK a OK  

28. 9.9 Spomienka Holokaust Žilina MaK a OK  

29. 14.9 SPK TUS Záriečie MaK a OK  

30. 30.9 Verejné čítanie Biblie Žilina OK  

31. 1.10 
Stretnutie predsedníctiev CZ TUS 

ECAV 
Žilina MaK a OK  

32. 10.10 Synoda ECAV Ružomberok MaK  

33. 14.10 online ESŠ služby Božie online MaK  

34. 18.10 Modlitby MŠK Žilina Žilina MaK  

35. 10.11 
účasť na online obhajobe prác o 

evanjelicekj fare v Žiline 
online MaK a OK  

36. 16.11 online SPK TUS online MaK a OK  

37. 7.12 SPK TUS Púchov MaK a OK  

38. 18.12 mimoriadna online SPK TUS online MaK a OK  

39. 30-31.12 
nahrávanie online pobožnosti  pre 

ECAV 
Žilina MaK a OK  

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

Zborový farár z titulu funkcie seniora TUS sa v priebehu roku 2020 zúčastnil aj podujatí mimo cirkevného 

zboru, a to v senioráte, dištrikte a celej cirkvi.  
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Záverečné poďakovanie na záver kňazskej správy 

Ajhľa, bol to výnimočný rok. Ale bol to zároveň veľmi inšpiratívny rok. Pán Boh medzi nami vykonal 

mnoho dobrého. Aj v ťažkých časoch sme  sa veľa  naučili.  

Ak sme urobili aj niečo nesprávne, prosím o odpustenie. Všetko sme sa snažili robiť, len v tej najlepšej 

viere pre blaho tohto cirkevného zboru a rast Božieho kráľovstva.  

Sme vďační vám všetkým milí naši spolupracovníci, najmä z predsedníctva cirkevného zboru, ostatní 

spolupracovníci bratia a sestry v cirkevnom zbore za vašu náročnú, ale veľmi potrebnú službu. Vážime si 

to. Myslíme na vás v modlitbách a prajeme vám veľa Božieho požehnania.  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Na kňazskej správe o živote cirkevného zboru za rok 2020 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 

Záverečná štatistika za rok 2020 

Rok 

Počet členov 

Krsty Konfirmácia Sobáše Požehnanie 

spolu 

 
 

     

schem. kartotéka sčítanie deti dospelí spolu deti dospelí spolu evanj. krížne evanj. krížne 

2020 2458 2240 3512 17 0 17 11 1 12 1 6 0 0 7 

2019 2458 2258 3512 20 3 23 10 1 11 3 5 0 1 9 

 

Rok 
Pohreby Do/zo zboru Do/z cirkvi 

Presbyterstvo 

počet 

muži ženy deti spolu prihl. odhl. prist. výst. členov zasad. 

           

2020 20 18 0 38 3 0 0 0 17 3 

2019 22 31 0 53 8 3 3 0 17 3 

 

Rok 

Večera Pánova Hlavné SB Nešporné SB Večerné SB 
Stredtýžd. ran.  

SB 

chrám nemocnica-ústavy doma  počet priemerná počet priemerná počet priemerná počet priemerná 

muži ženy muži ženy muži ženy spolu za rok účasť za rok účasť za rok účasť za rok účasť 

2020 440 935 0 4 3 12 1394 86 190 0 0 32 32 0 0 

2019 944 1885 2 65 7 15 2918 154 245 0 0 53 43 0 0 

 

Rok 

Stredtýžd.več.SB Advent. večierne Pôstne večierne Mládežnícke SB  

počet priemerná počet priemerná počet priemerná počet priemerná   

          

za rok účasť za rok účasť za rok účasť za rok účasť   

2020 0 0 3 13 1 16 21 8   

2019 0 0 4 35 8 24 0 0   

 

Rok 

Deti - DB Dorast Mládež - SEM Dospelí Ženy - SEŽ Rodiny – RoS (25+) 

počet priemerná počet priemerná počet priemerná počet priemerná počet priemerná počet 

 

 

za 

rok 

priemerná 

účasť 

počet 

sk.-buniek 
        

za rok účasť za rok účasť za rok účasť za rok účasť za rok účasť 

2020 13 11 34 42 19 39 9 21 2 20 12 21  

2019 70 19 27 32 28 31 23 22 15 20 18 23  

 

Rok 
Mod.spol - MoS 

Modlitebné 

týždne 
 Spevokol Hud.skupiny Muži Ma-Mi klub 

počet priemerná počet priemerná   počet počet počet 

za rok 

priemerná 

účasť 

počet 

stretnutí 

priemerná 

účasť 

 

 

za rok účasť za rok účasť   skupín členov skupín členov 
  

2020 33 5 1 79   1 30 1 10 5 12 6 15 

2019 144 20 8 50   1 30 1 10 13 11 17 15 
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Hospodárenie za rok 2020 a návrh rozpočtu na 

rok 2021 

 
Vyhodnotenie hospodárenia CZ za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021 prerokoval na základe 

podkladov predložených sestrou účtovníčkou Alenou Míškovou a zborovým dozorcom Jánom Šimkom, 

hospodársky výbor na svojom zasadnutí dňa 16.12.2020. Na zasadnutí boli prítomní okrem zborových 

farárov aj zástupcu zborového dozorcu Ivan Trepáč, brat kurátor Czelis, bratia Olszar, Jurčaga, a brat 

dozorca Šimko a brat Lábaj boli pripojení online. 

  

         Príjmy a výdavky roku 2020 v základnom členení : 

A)     PRÍJMY:                                                 196 291,- € 

Z toho: 

Cirkevný príspevok                                             13 324,- € 

Ofery                                                                   19 174,- € 

Milodary CZ                                                        48 341,- € 

Ostatné príjmy                                                              0,- € 

Dotácia na EMŠ                                                   108 196,- € 

Príjmy EMŠ (príspevok na prevádzku, dary)           6 810,- € 
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Milodary oproti roku 2019 klesli o 23%, čo bolo spôsobené či už pandémiou COVID-19, resp. zvýšeným 

výberom milodarov v roku 2019 pri oprave organu. Ofery oproti predchádzajúcemu roku mierne klesli o 

cca 8% a výber cirkevného príspevku taktiež klesol, konkrétne o 14%. Pri cirkevnom príspevku 

konštatujeme, že v roku 2020 si ho zaplatilo 1 060 členov CZ, čo je pokles o 118 členov oproti 

predchádzajúcemu roku. Počet platiacich predstavuje 46,5 % 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. technika na zabezpečenie online prenosov počas 

pandémie, obnova trávnika pred kostolom a vedľa zborovej miestnosti, vianočný stromček, dezinfekčné 

prostriedky a pod. Ďalej občerstvenie na zb. akciách, doprava, odvoz trávy a lístia atď. Za všetky finančné 

i vecné dary pre cirkevný zbor srdečne všetkým ďakujeme. 

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

prostredníctvom 2% zo zaplatených daní roku 2019. Počas roka 2020 bolo prostredníctvom občianskeho 

združenia MUDRLAND prijatých celkovo 3 762,46€. Z tejto sumy bolo pre potreby EMŠ účelovo 

viazaných 594,88€. Počas roka 2020 sme z OZ MUDRLAND prijali celkovú dotáciu na tábory v CZ vo 

výške 1 200€. Taktiež sme z týchto prostriedkov financovali nákup kancelárskeho materiálu, kníh a 

materiálov na náboženstvo vo výške 3 099,74€. Zostávajúcu výšku príspevkov využijeme na financovanie 

aktivít a nákup potrebných  materiálov v roku 2021 v cirkevnom zbore i v EMŠ. 

Na prevádzku EMŠ sa nám podarilo získať od štátu finančnú podporu v rámci pomoci na udržanie 

pracovných miest vo výške cca 14 tis. €. 

  

B)     VÝDAVKY:                                                              192 273,- € 

Z toho: 

Osobné náklady (mzdy, odvody, SF)                                         21 067,- € 

Spotreba energií (plyn, el. energia, vodné, stočné)                   13 751,- € 

Opravy a investície CZ                                                             38 101,- € 

Cestovné                                                                                        777,- € 

Ostatné služby, réžia  (tel., poist., čas., knihy, odpad,dane)       6 358,- € 

Príspevky na vyššie COJ (VD,TUS)                                            3 354,- € 

Príspevky iným COJ                                                                      785,- € 

Podpora vnútromisijných podujatí, táborov                                8 834,- € 

Priame náklady EMŠ                                                                98 952,- € 

Najvýznamnejšími opravami v roku 2020 boli: práce súvisiace s opravou organu vo výške 20.800€), 

práce na modlitebni v Rajci, 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 mládežníckych táborov, víkendových sústredení. Ostatné výdavky sú 

fixné alebo úzko spojené s duchovným a hospodárskym životom CZ. Výsledok hospodárenia v roku 2020 
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predstavuje prebytok vo výške 4 018,- €, namiesto plánovaného schodku 26 660,- €. Významný podiel na 

zmene tohto plánovaného stavu majú milodary na opravu organu a taktiež štátna pomoc pre EMŠ. 

Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2020 predstavoval čiastku 42 781,26 € a bol uložený na 

bankových účtoch (41 446,15 €) a v pokladničných hotovostiach (1 335,11 €). 

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

rok 2021 predpokladá príjmy vo výške 198 660, -, výdavky vo výške 238 063,- €. Rozdiel príjmov a 

výdavkov je plánovaný ako schodok vo výške 39 403,- €. Tento schodok je tvorený najmä plánovanou 

opravou strechy na budove fary a potrebnými investíciami do zobrazovacej techniky v kostole. Finančné 

prostriedky na tieto opravy a investície sú z veľkej časti kryté zostatom z roku 2020 vo výške viac ako 42 

tisíc €. Avšak ak budeme chcieť zrealizovať opravu strechy, bude potrebné vyhlásiť zbierku na tento 

konkrétny účel. Rozpočet taktiež predpokladá zvýšený príjem formou výberu zvýšeného cirkevného 

príspevku. Presbyterstvo na svojom zasadnutí prijalo uznesenie a navrhuje konventu schváliť výšku 

cirkevného príspevku (CP) na hodnotu 15€/člena CZ. Avšak ak by sme chceli zvýšením CP získať celkový 

objem financií, ktorý bol nášmu CZ vypočítaný a ktorý máme povinnosť odviesť do Fondu finančného 

zabezpečenia ECAV a nemalo by to mať dopad na fungovanie cirkevného zboru, mala by byť výška CP 

až na úrovni 24€/člena CZ. Presbyterstvo sa obracia s prosbou na členov CZ, aby tí, ktorým by navýšenie 

(na 24€) nespôsobilo problém, uhradili CP vo výške 24 €, resp. zvyšných 9 € venovali formou milodaru 

alebo pravidelných darov. Zároveň dávame členom CZ do pozornosti, že CP si nemusia platiť jednorazovo, 

ale pokojne si to môžu rozdeliť na viacero platieb počas roka. 

Očakávané najväčšie opravy a investície: (1) Oprava strechy na budove fary 42.000€ (2) Nákup 

zobrazovacej techniky do kostola 6.000€, (3) sedačka do kancelárie na fare 1.000€. 

Nakoniec hospodársky výbor konštatuje, že hospodárenie v roku 2020 bolo v zmysle konventom 

schváleného rozpočtu a jednomyseľne sa uzniesol, že odporúča zborovému presbyterstvu, ale aj zborovému 

konventu, správu o hospodárení za rok 2020 prijať a predložený rozpočet na rok 2021 schváliť. 
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  Rok 2020 Rozpočet 2021 

PRÍJMY Rozpočet Skutočnosť 
Rajec 

skut. 
Príjem 

Príjmy z majetku 0 381 0 0 

Cirkevné príspevky 15 000 13 234 700 20 000 

Milodary 40 300 48 341 3 417 51 000 

Ofery 20 000 19 174 1 980  20 000 

Dotácie 97 800 108 196 300 97 660 

Z iných COJ 0 0 0 0 

Ostatné príjmy 9 040 6 965 155 10 000 

SPOLU 182 140 196 291 6 552 198 660 

     

VÝDAVKY Rozpočet Skutočnosť 
Rajec 

skut. 
Výdaj 

Opravy a investície 36 100 38 410 10 688 57 200 

Cestovné 2 600 777 40 1 600 

Osobné náklady 111 800 106 783 0 112 243 

Ost. služby, réžia (tel., poisť., 

časopisy, knihy, dane,..) 
30 930 22 254 790 27 870 

Spotreba energií (plyn, el. en., 

vodné, stočné) 
15 070 14 591 1 950 15 450 

Príspevky na vyššie COJ (VD, 

TUS) 
2 500 3 354 331 17 000 

Príspevky iným COJ 500 785 221 500 

Ost. progr. výdavky na 

vnútromisijné podujatia CZ 
9 300 5 299 0 6 200 

Splátka pôžičky 0 0 0 0 

SPOLU 208 800 192 253 14 020 238 063 

      

Výsledok hospodárenia predpoklad skutočnosť Rajec predpoklad 

Príjmy - výdaje   -26 100 4 038 -7 468 -39 403 
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Ostatné správy 

Správa – Filiálka Rajec 

Presbyterka, kantorka a kurátorka Milada Golierová: V roku 2020 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 

boli aj zboroví farári matkocirkevného zboru zo Žiliny Mgr. Marián Kaňuch a Mgr. Oľga Kaňuchová, tiež  

jedenkrát seniorálna kaplánka Mgr. Lenka Janotková.    Kantorovala Milada Golierová, zástup Z. Lisá. 

Prehľad SB  – počty a účasť : 

Spolu sme v roku 2020 mali v Rajci SB 37 krát, pre opatrenia vlády v súvislosti s ochorením COVID 19 

sme 15x dopoludňajšie SB nemali, tiež sme boli ochudobnení o 9 sviatočných SB a dve Večere Pánove     k 

veľkonočným a vianočným sviatkom.    

Večera Pánová bola prisluhovaná 2x- 43 ľudí/ priemer 22. 

Brat farár Mgr.Havrila  počas období, keď sme sa na SB neschádzali, pripravoval a roznášal po rodinách 

informačné listy, domáce pobožnosti, Evanj. posol a ďalšie materiály, aby sme aspoň takto mali náhradu. 

Ďakujeme mu za túto starostlivosť. 

Vyučovanie náboženstva v škole zabezpečoval Mgr. Havrila, hodiny navštevovali 4 deti. 

Na konfirmačnú prípravu dochádza do Žiliny jedna žiačka. 

Biblické hodiny sme v roku 2020 nemali , 1x  boli stredtýždňové pôstne SB   s  účasťou 7 ľudí. 

Aktivity v roku 2020: 

● február : posedenie pri kapustnici  – 17 ľudí  

● máj: večer modlitieb a chvál – 18 ľudí 

● júl: pripomienka Majstra J.Husa + opekačka  pre deti a rodiny – 14 ľudí, 

● september až december:  realizácia  projektu  Po stopách  našich predkov s finančným prispením Mesta 

Rajec vo výške 300,- € - projekt vypracovala Mgr. Z. Žilinčíková – boli sme na SB v Súľove pri 270. 

výročí posvätenia artikulárneho chrámu, celkovo 18 ľudí, z toho piati peši,  poslednú nedeľu v 

cirkevnom roku sme si za účasti  zborových farárov Kaňuchovcov  dodatočne pripomenuli 65. výročie 

pričlenenia nášho filiálneho zboru k Matkocirkvi ECAV Žilina / 31 ľudí/,, v decembri sme v 

priestoroch modlitebne inštalovali výstavku výtvarných prác našich detí / 9/Príspevok  mesta sme  

použili na nákup spomienkových predmetov – kalendárov pre zúčastnených, odmien pre deti, 

občerstvenia a materiálneho zabezpečenia akcií. 

Brigády a práce:     

Realizácia z plánovaných prác: 

● dokončenie vonkajších prác vo dvore – fasáda, prekrytie závetria- dvor: fasádu na hospodárskej budove 

dokončili Anton Golier so synom Marcelom /september/, prekrytie závetria za vstupom do dvora sme 

dali urobiť profesionálom – firma HORLEX s.r.o. Starý Tekov, odtok vody z ríny                a malý 

trativod zrealizoval brat farár Havrila s pomocou E. Mikolku. Pred namontovaním striešky ošetrili a 

natreli Edko Mikolka s Petrom Šefarom drevené poddašie.                                 

● práce na obradnom dome – nátery lavíc,   brány, ochranné prvky:   nátery železných konštrukcií   lavíc,   

brány do obrad. domu a brány na cintorín    zrealizovali   dobrovoľníci  zo stredných škôl, čo 

zabezpečila a zmenežovala Z. Žilinčíková – brigád sa zúčastnili aj brat Havrila, M. Golierová a I. 

Šefara. Dobrovoľníci tiež natreli aj plot pred modlitebňou.                                                                                     Na 

prednom štíte obradného domu, ktorý bol bez výplne, zrealizovala firma brata kurátora R. Czelisa      

prekrytie  lexanovým oknom, potrebné je  dokončiť rohy  drevenou výplňou.    

● vnútorná vlhkosť stien v byte – sanačné omietky, výmena zárubní a dvier: práce realizovala firma brata 

kurátora R. Czelisa, pred omietnutím stien urobili v kuchyni, chodbe, ako aj časti kúpeľne injektáž   na 

zamedzenie vzlínania vlhkosti, kde ako izoláciu použili vodné sklo, následne steny  vysušovali, dali 

nové zárubne,  omietky, omaľovali  a doplnili  chýbajúce  kachličky –  kúpelňa, záchod. Na zadnú 

stenu kuchyne, ktorá  zostala najviac vlhká a preto ju  nechali bez omietky, namontovali konštrukciu  
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a urobili novú sadrokartónovú stenu, na stenu pod linku dali nový obklad. Brat Czelis s rodinou 

darovali fílii novú kuchynskú linku a kuchynské spotrebiče, ktoré spolu             s bratom Havrilom aj 

namontovali.  Sestry D. Durajová a J. Hudecová kúpili dlaždice do špajze a  B. Hudec novú dlažbu 

položil. Kúpili  aj dlaždice do chodby, tam práce zrealizovala firma R. Czelisa, vymenili aj zhrdzavený 

vstup do šachty. Do kúpeľne obstarala sestra Durajová aj kryt pod kotol ústredného kúrenia. 

● priebežne boli realizované aj ďalšie práce – 2x čistenie a upratovanie hospodárskej budovy                  a 

vývoz odpadu / rod. Havrilová, J. Žuchová, rod. Šefarová, Baroniaková a iní/, 3x veľké upratovanie 10 

až 15 ľudí/, upratovanie obradného domu 4x – M. Golierová, M. Žuchová, E. Havrilová, Z.a Š. 

Žilinčíkové, ošetrovanie a kosenie trávnika v záhrade/ E. Mikolka/,  predzáhradok, okrasných záhonov 

/ J. Večeríková/,   kvety na oknách / D. Durajová/,  bežná údržba  a kúrenie  v modlitebni – Edko  a 

Karol Mikolkovci, bežné upratovanie modlitebne a zborových priestorov – stále tie isté rodiny. 

Nepeňažné milodary – vyššie spomenuté + práce v rozsahu cca 150 hod., občerstvenie pri brigádach, počas 

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

, bytu, kvety na oltár počas roka - celková hodnota cca 2500 €.   

Veľká vďaka všetkým, zvlášť rodine, Havrilovej, D. Duraovej, E. Mikolkovi, Janke Večeríkovej. Za pomoc 

a podporu ďakujem tiež Mirke Golierovej, Miškovi Prenčovskému.  

Plány na rok 2021: s pomocou Božou 

● pokračovať v prácach na izolácii a vysušovaní vlhkých stien -stredná izba, predná izba , modlitebňa 

● oplechovať časť štítu z dvora nad hospodárskou budovou, vymeniť podporné drevené stĺpy                  v 

hospodárskej budove 

● dorobiť drevenú výplň štítu obradného domu + rozhodnutie o ďalšom postupe 

● údržba budov, záhrady, záhonov 

● spoločné stretnutia, akcie – Súľov, J.Hus, večer modlitieb, adventné či fašiangové posedenia, iné ....... 

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

Pánu Bohu vďaka za verný Boží ľud, ktorý sa schádzal k bohoslužbám i prácam,  za ochotných spolu-

pracovníkov, ktorí obetovali čas, peniaze, silu aj schopnosti a po celý rok pracovali na Božom diele, za 

milých bratov a sestry vo viere, ktorí mňa i seba navzájom podporovali a boli si pomocou. 

 

 



Výročná kňazská správa za rok 2020  ECAV Žilina                  „V službe evanjelia spojení láskou Kristovou“          
     

 

29 

 

Správa – Diaspóra Čadca 

Gabriela Svrčková: Stretnutia na Službách Božích sa konali dvakrát za mesiac (v 1. a 3. nedeľu)                s 

výnimkou letného obdobia, kedy sa SB konali  jedenkrát v mesiaci pokiaľ to situácia dovoľovala.          Z 

dôvodu pandémie šírenia Covid boli SB obmedzené. Vstup do areálu a zasadačky NsP v Čadci bol zakázaný 

v jarnom i jesennom období. Z tohto dôvodu sme hľadali iné miesto. Po dohode s MsÚ v Čadci bola nám 

sprístupnená obradná miestnosť v budove Mestského úradu v Čadci. Na prenájom sme odvádzali platbu z 

ofier. K  Večeri Pánovej sme mohli pristúpiť len raz, pretože bola karanténa v jarnom aj vianočnom období 

a SB sa v Čadci nekonali. SB hudobne sprevádza M. Lehotský, v obradnej miestnosti je organ a ozvučenie 

je lepšie. 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). Majú tiež možnosť 

sledovať SB a príhovory na internete. Ďakujeme za Vašu službu a tešíme sa na osobné stretnutie, keď táto 

nepríjemná situácia pominie. Ďakujeme aj všetkým aktívnym členom zboru, ktorí sa podieľajú na príprave 

SB a povzbudení na internete. 

 

Správa – Diaspóra Bytčica 

Vlasta Jakubišinová: V modlitebni v Bytčici sme sa zišli  na službách  Božích len dvakrát. Rok 2020 bol 

iný ako roky predtým. Pravidelnosť stretnutí  bola zastavená  pre epidémiu, ktorá zasiahla aj našu krajinu.  

Pre vysokú nákazlivosť  vírusu  a  malý priestor  v našej modlitebni, nemohli byť dodržané predpísané 

opatrenia. V modlitebni sa stretáva staršia generácia členov zboru a  práve táto skupina bola najviac 

ohrozená chorobou. Hneď na začiatku karanténnych opatrení, boli  pre potreby evanjelických rodín           v 

Bytčici, na farskom úrade vytlačené domáce pobožnosti a informačné listy a tieto boli s týždennou 

pravidelnosťou  doručené do schránok, až do času opätovného otvorenia kostolov.   Rovnako od začiatku 

karanténnych opatrení, boli našimi kňazmi nahrávané povzbudenia a služby Božie a tak sa elektronickou 

formou začalo šírenie Slova Božieho. Podľa možností v rodinách, sa aj staršia generácia  pripojila             k 

sledovaniu  pobožností cez internet. Z kostolov, z modlitební, kde sme sa nemohli stretávať, bola daná 

možnosť domácnostiam, aby sme si doma otvorili spevník, aby sme  otvorili Bibliu, prípadne využili 

moderné technológie.  

Veď ON sám povedal: Neopustím ťa, ani nezanechám; Žid 13, 5 

Neopustil a nezanechal nás samých. 

Ďakujeme našim farárom manželom Kaňuchovcom, Jozefovi Havrilovi a Lenke Janotkovej za vernú službu 

v šírení Slova Božieho a rovnako vďaku vyjadrujeme všetkým slúžiacim pri nahrávaní a príprave 

videí.Pokoj Boží nech napĺňa životy nás všetkých.  Amen 
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Detská besiedka 

Koordinátorka: Lýdia Plevová 

Prvé dva mesiace roku 2020 prebiehali detské besiedky v našom zbore zvyčajne ako inokedy. Pravidelne 

každú nedeľu okrem prázdnin sme sa na mladšej a staršej besiedke s deťmi stretávali počas Služieb Božích. 

Spoločne sme preberali príbehy z Ježišovho života, učili sa veršíky, hrali hry, spievali .. 

V marci však v našich životoch nastala veľká zmena s príchodom pandémie Covidu – 19. Všetci sme zostali 

doma. Služby Božie prebiehali len online formou. V období od 15. marca do konca júna sa             v našom 

zbore besiedky ako ich poznáme nekonali vôbec. Sestra farárka Olinka spolu s ďalšími si pre deti v našom 

zbore pripravovali počas online Služieb Božích detské zamyslenia a program. Keď sme sa po prvom 

lockdowne vrátili do lavíc kostolov, deťom sme každú nedeľu rozdávali pracovné listy               a farbičky, 

ktorými si mohli spríjemniť čas strávený s dospelými na Službách Božích. Okrem pracovných listov bolo 

na každých bohoslužbách pripravené aj detské slovo. Vďaka Pánu Bohu sa situácia ohľadom pandémie v 

lete zlepšila a tak sa mohol uskutočniť detský denný tábor. Na tomto tábore boli okrem našich besiedkarov 

aj ich kamaráti napr. ich spolužiaci zo 

školy a ďalší. 20. septembra sa konala 

prvá besiedka     v novom školskom roku. 

Prezenčné besiedky sa žiaľ nekonali 

veľmi dlho. Po štyroch detských 

besiedkach, na ktorých sme sa stretli v 

priestoroch nášho cirkevného  zboru sme 

sa opäť vrátili k online Službám Božím. 

Od tohto momentu až do konca roka 

stretnutia pre deti prebiehali výlučne 

online. Na začiatku sme sa potrebovali 

trošku zorientovať v novovzniknutej 

situácii, ale vďaka Bohu nám to netrvalo 

príliš dlho. Aj napriek obmedzeniam a 

online prostrediu sa nám verím podarilo 
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vytvoriť príjemné prostredie pre deti, kde môžu 

spolu so svojimi kamarátmi každý týždeň 

počúvať biblické príbehy, zabaviť sa, naučiť sa 

veršík, zaspievať si, zažívať spoločenstvo a rásť 

vo svojom vzťahu s Pánom Bohom.  

Sme Pánu Bohu veľmi vďační za to, že nám po 

celý rok dával múdrosť, poskytoval nám Jeho 

vedenie a požehnával stretnutia detí v našom 

zbore. 

V roku 2020 sa v našom zbore konalo 20 

detských besiedok. Z toho 11 prebiehalo 

prezenčne a 9 online formou.   

 

Dorast a mládež 

Pre prácu s dorastom a mládežu bol rok 2020 unikátny, ale vďaka Bohu a ochotným spolupracovníkom 

sme pokračovali v službe tejto mladej generácií.  

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) – Majo Lajda (Ján Šimočko viedol tím do júna 

2020, potom túto službu prevzal Majo Lajda) 
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Dorast + konfirmačný tím – Marián Lajda 

Konfirmačný tím – Našou túžbou v cirkevnom zbore je, aby konfirmácia bola ozajstným vyznaním našich 

mladých o živej viere v nášho Pána Ježiša Krista. Preto popri samotnom vyučovaní konfirmačných tém, 

ktoré vedú naši zborový farárovci, sme mali aj konfirmačný tím, ktorý zabezpečoval dorastový 

predprogram pred každým vyučovaním. Konfirmačný tím mal aj na zodpovednosti prípravu konfirmačných 

víkendoviek. Takto sme v roku 2020 fungovali však iba do marca, kedy kvôli pandémii koronavírusu sme 

v tejto službe už nepokračovali. V konfirmačnom tíme boli v roku 2020: Marián Lajda, Emka Plevová a 

Peťa Výbochová. 

 

Dorast + KÓD 15:30 – Dorast bolo miesto určené pre konfirmandov a ich kamarátov. Vždy sme sa snažili 

zaujímavým spôsobom hovoriť o duchovných témach. Práca s touto skupinou by sa v roku 2020 dala 

rozdeliť do troch období. (1) január – marec v tomto období sme robili dorast klasickou formou. Mali sme 

napríklad evanjelizačnú sériu tém „Biele tričko“, na ktorej sme ilustrovali problém hriechu a riešenie, ktoré 

nám ponúka Pán Boh. Na záver tejto série sme ponúkali tričká, ktoré si mohli ľudia dať vyrobiť. V tomto 

období boli členovia dorastového tímu títo služobníci: Marián Lajda, Emka Plevová, Martin Benčík, Terka 

Boldizsárová a Mirka Uhrínová. Počet 

stretnutí: 7. (2) V čase od marca do júna sme 

však kvôli prvej vlne pandémie museli prejsť 

do online priestoru, kde sme svoje úsilie 

spojili aj s mládežníckym tímom a začali sme 

organizovať jedno spoločné online stretnutie 

pre dorast aj mládež. Počas tohto času sme 

rozoberali 1. list Petra. Počet online stretnutí: 

12. (3) Od septembra do konca roka sme 

vytvorili novú platformu KÓD 15:30, kde 

sme spojili konfirmačnú prípravu s dorastom. 

Išlo o konfirmačnú prípravu robenú formou 

dorastu. Témy sme prispôsobili tak, aby boli 

užitočné a zrozumiteľné pre danú vekovú 

skupinu a zároveň, aby spĺňali obsahovo 

všetko, čo by mal konfirmand počas dvoch 

rokov konfirmačnej prípravy vedieť. Za ten 
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čas sme mali témy o viere s názvom „Zmenení“, o cirkvi a cirkevnom zbore, o Biblii a o živote Ježiša s 

názvom „Stopy“. Priebeh týchto stretnutí bol však značne poznačený mnohými obmedzeniami, až sme 

museli v októbri opäť vstúpiť do online priestoru. KÓD mal s mládežou spoločný tím, ktorý je predstavení 

v sekcii mládež. Počet stretnutí KÓDu: prezenčne 5, online 6. 

 

Stredoškolská mládež – Marián Lajda 

Mládež, tak ako aj dorast, fungovala v období január – marec v klasickom režime. V tomto čase sme 

preberali sériu tém s názvom „Podivné veci“, kde sme sa bližšie pozreli na rôzne zázraky Ježiša Krista. V 

mládežníckom tíme boli: Jany Šimočko, Filip Šimko, Terka Šimková, Laura Marušáková, Zuzka Belancová 

a Ivan Belanec. Od marca sme potom prešli do online priestoru kde sme spojili sily s dorastovým tímom a 

venovali sme sa 1. Petrovmu listu. Od septembra do konca roku sme pokračovali v organizovaní mládeží. 

Stretnutia sme však presunuli zo soboty na piatok, a tak vznikol dobrý priestor pre ľudí venovať sa v sobotu 

rodine, alebo iným veciam. Pri témach sme kopírovali ten istý tematický plán ako na KÓDoch, len sme 

vždy šli v daných témach smerom, ktorý bol vhodný pre danú vekovú skupinu. KÓD a mládež viedol jeden 

tím kde boli títo služobníci: Marián Lajda, Emka Plevová, Terka Boldizsárová, Martin Benčík, Laura 

Marušáková, Terka Šimková, Filip Šimko, Zuzka Belancová a Ivan Belanec. Počet stretnutí mládeže v 

prvom polroku: prezenčne 6, online 12. Počet stretnutí v druhom polroku: prezenčne 5, online 6. V rámci 

práce s mládežou v našom cirkevnom zbore sme v 

roku 2020 pripravili v lete denný KECY tábor, 

ktorý viedol Adrián Marušák a pobytový 

Dorastovo-mládežnícky tábor pod vedením Adama 

Rajčana. Ďalej sme robili špeciálne stretnutia pre 

chlapcov (B70 – túto službu mal v prvom polroku 

na starosti Jany Šimočko a v druhom polroku Adam 

Rajčan) a dievčatá (Girls Only – túto službu vedie 

Miška Hanáková). Množstvo našich mladých bolo 

zapojených do skupiniek, kde sa dá ísť hlbšie a 

osobnejšie. Pre vedúcich skupiniek sme mali 

stretnutia s vyučovaním ELS (ešte lepšia skupinka), 

tie stretnutia pripravoval Jany Šimočko. 
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Výročná správa pracovníka za dorast a mládež v cirkevnom zbore – Marián Lajda 

Rok 2020 bol rokom plný zmien a neistoty. Tak ako celý Svet, sme aj my boli zasiahnutý pandémiou 

koronavírusu. Celý rok začal bez problémov, tak ako vždy. Žili sme svoje životy, robili sme stretnutia pre 

konfirmandov, dorastencov a mládežníkov. To všetko sa však čoskoro malo zmeniť. Keď na našu krajinu 

udrela takzvaná prvá vlna a všetci sme zrazu museli zostať doma, museli sme rozmýšľať, ako ďalej? 

Pamätám si moju poslednú poradu dorastového tímu na fare, bolo to na dlhý čas posledné stretnutie, ktoré 

sme mohli takto naživo mať. Ja som v tom čase viedol dorastový tím a Jany Šimočko viedol mládež. 

Rozhodli sme sa, že chceme robiť mládeže a dorasty aj v takomto čase, že nájdeme vhodnú formu, akou by 

sa aj napriek obmedzeniam, dalo stretávať. Preto sme spojili svoje sily a tak spolu dorastový                 a 

mládežnícky tím začal robiť mládeže cez aplikáciu zoom. 

 

V lete prišlo trošku uvoľnenie, kedy vírus oslabol a my sme mohli urobiť denný KECY tábor a dokonca aj 

Dorastovo-mládežnícky tábor pobytovou formou, tak ako sme boli zvyknutí. 

Počas leta sme sa rozhodli, že skúsime trošku prekopať celé nastavenie práce s mládežou v našom 

cirkevnom zbore. Išlo o veľkú reformu mládeže, ktorá bola porovnateľná s tou, ktorú sme podstúpili           v 

roku 2012. 

Spojili sme konfirmačnú prípravu s dorastom a vytvorili sme tak úplne novú platformu s názvom KÓD 

15:30. Už dlhšiu dobu sme pozorovali, že forma klasického konfirmačného vyučovania neodzrkadľuje 

potreby dnešných mladých ľudí, a tak sa nám potom ťažšie napĺňajú ciele, pre ktoré samotnú konfirmáciu 

robíme. Konfirmácia je prijatie mladých pokrstených ľudí medzi dospelých členov cirkvi a to sa deje skrze 

osobné vyznanie viery a potvrdenie krstnej zmluvy. Človeku však na to, aby odpovedal na Božie volanie, 

nestačí iba rozumové, mechanické poznanie a množstvo informácií. Formu zvesti evanjelia preto musíme 

vždy prispôsobovať ľuďom, ktorým evanjelium hovoríme. Preto som aj s tímom počas leta vytvoril nový 

dvojročný tematický plán, kde som konfirmačnú látku rozdelil do menších celkov. Formu sme chceli robiť, 

tak ako sme boli zvyknutí na dorastoch, kde sme používali názorné pomôcky, videá, prezentácie, hry, 

scénky, dekorácie a mnohé iné kreatívne spôsoby, ktoré slúžili ako pomôcky pre znázornenie danej témy. 



Výročná kňazská správa za rok 2020  ECAV Žilina                  „V službe evanjelia spojení láskou Kristovou“          
     

 

35 

 

Ako vízia pre celý tento projekt nám slúžil verš z evanjelia podľa Matúša 15,30: „Prišli k nemu veľké 

zástupy, ktoré mali so sebou chromých, mrzákov, slepých, nemých a mnoho iných. Kládli mu ich k nohám 

a on ich uzdravoval.“ Celý tento projekt bol však veľmi oklieštený danou pandemickou situáciou. Museli 

sme zaviesť obmedzenia, ako povinné nosenie rúšok, odostupy, robenie menných zoznamov, obmedzenie 

občerstvenia, dezinfekcia a skrátenie programov na minimum. Od polky októbra sme opäť prešli do online 

priestoru v ktorom sme fungovali po zvyšok roku. Na online KÓDoch sme sa snažili vždy mať aj nejakú 

hru a chceli sme fungovať v skupinkách, ale takýto spôsob práce            s mládežou je veľmi náročný. 

Základnou myšlienkou celého KÓDu boli vzťahy, ktoré sa veľmi obmedzeným spôsobom dajú takto v 

online priestore budovať. Snažili sme sa však byť vytrvalí                s očakávaním na Božie konanie. Preto, 

aby sa mali naši konfirmandi z čoho učiť, som začal vytvárať nové pracovné listy, ktoré sa dajú stiahnuť 

na našej webovej stránke. Pre všetkých účastníkov KÓDu sme aj kúpili zakladače na tieto pracovné listy 

na čo sme využili financie, ktoré mohli ľudia darovať formou 2% alebo 3% cez občianske združenie 

Mudrland. 

Mládež sme presunuli zo soboty na piatok. Často sa totiž v minulosti stávalo, že niektorí naši služobníci 

mali viac akcií z cirkevného zboru ako bolo dní v týždni (konfirmácia, dorast, mládež, tím, skupinka, služby 

Božie, vzdelávanie, ELS,...). Presunutím mládeže na piatok sme tak vytvorili voľnú sobotu, ktorú môžu 

ľudia využiť podľa svojho vlastného uváženia. Keďže mládeže sú v piatky po stretnutiach KÓDu, rozhodli 

sme sa kopírovať tematické celky, ktoré tam preberáme. V témach však ideme smerom, ktorý vidíme ako 

vhodný pre skupinu mládežníkov. Napríklad, keď sme na KÓDe preberali vieru v Boha, tak na mládeži 

sme sa potom rozprávali o možných krízach, ktoré môže kresťan v svojom duchovnom živote prežívať. 

Tak isto ako pri KÓDe sme však neskôr museli vstúpiť do online priestoru. Snažili sme sa byť kreatívni a 

reagovať na potreby našich mládežníkov. Bol to tiež spôsob, ako sa ku nám mohli pripojiť ďalší mladí, 

ktorí buď študujú v zahraničí, alebo ktorí sú aj z iných zborov a spoločenstiev. 

Pre celú túto službu KÓDu a mládeže sme spojili dorastový a mládežnícky tím, ktorý vediem ja.                  V 

auguste sme mali víkendové sústredenie, kde sme sa pripravovali na celý nový školský rok a na všetky 
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zmeny, ktoré sme si naplánovali. Spolu je nás v tíme 9 ľudí. Každý člen tímu má na starosti nejakú 

zodpovednosť, a tak nemusíme na poradách strácať čas rozhodovaním, kto, čo urobí. Tím sa stretáva raz 

za dva týždne vždy vo štvrtok. Spoločne študujeme knihu od J. O. Sandersa Duchovné vodcovstvo.          S 

niektorými členmi tímu, ktorí mali záujem, sa stretávam každý pondelok na skupinke kde si spoločne 

čítame a preberáme knihu Nehemiáš, máme tiež spoločné zdieľanie a modlíme sa za seba navzájom. 

Počas roku sme robili aj rôzne špeciálne aktivity pre mládež ako napríklad Girls only a B70. V rámci B70 

sme v decembri robili aj špeciálnu výzvu pre chlapcov. Trvala 30 dní počas ktorých tí, čo sa zapojili, museli 

plniť každý deň 5 úloh. Ak nejakú úlohu nespravili, musel ísť človek 30 dní od začiatku. Úlohy: (1) prečítať 

aspoň jednu kapitolu z Biblie (2) modlitba za aspoň jedného človeka okrem seba (3) 30 klikov alebo 30 

drepov alebo 1 minúta plank (4) spraviť iniciatívny skutok (5) zaznačiť svoj progres do spoločne 

zozdieľanej tabuľky. S dorastom sme na začiatku roku vyrábali tematické tričká s logom danej série, ktorú 

sme mali. 

Dôležitou súčasťou môjho rozmýšľania 

nad mládežou v kontexte cirkevného 

zboru a cirkvi je aj rozmýšľanie nad tým, 

ako prepájať všetky skupiny a generácie. 

Takým miestom, kde sa cirkevný zbor 

stretne spolu, sú aj služby Božie. Preto, 

aby mladí našli svoj domov v cirkevnom 

zbore je potrebná zmena myslenia a 

prístup k mládeži ako takej. Často sa 

hovorí o mládeži ako o našej budúcnosti a 

je to skutočne tak. Dnešní mladí sú tí, čo 

budú cirkev viesť. Sú to budúci farári, 

seniori a aj biskupi. Pozerať sa však na 

mládež iba ako na budúcnosť by bolo 

veľkou chybou. Mládež je tu už teraz a tvorí podstatnú časť cirkvi. Prečo však mládež nie je v cirkvi veľmi 

vidieť? Jednou z odpovedí môže byť aj to, že sa mládeži nedáva dostatočný priestor. Či sa nám to páči 

alebo nie, dnešní mladí žijú a fungujú v inom svete ako bol kedysi. Je to svet, ktorý je veľmi rýchly a 

dynamický. Svet , ktorý je prepojený, ktorý nepozná hranice. Preto ak chceme mladých získať potrebujeme 

im hovoriť jazykom, ktorému oni rozumejú. Tak ako Pavol hovoril     k vzdelancom na Areopágu, alebo 

ako Martin Luther preložil Bibliu do jazyku, ktorý používal bežný ľud, my musíme dnes preložiť mladým 

ľuďom zvesť evanjelia, musíme preložiť do ich reči našu tradičnú liturgiu, aby tomu rozumeli a tak nemali 

prekážky k tomu, aby sa priblížili k Bohu a mohli ho uctievať. To je výzva pre celú cirkev a k tejto výzve 

sa potrebujeme postaviť čelom. Nestačí iba dúfať, že mladí nájdu záľubu v histórii a v starých tradíciách, i 

keď určite aj zopár takých sa nájde. Ak teda mládeži nespravíme priestor v našich zboroch, v našej cirkvi, 

tak potom ani nemusíme o mládeži uvažovať ako     o našej 

budúcnosti. Aj preto veľmi kladne hodnotím záujem nášho 

cirkevného zboru skúšať nové veci      a hľadať nové svieže formy 

ako robiť služby Božie. Najmä počas prvej vlny som sa často 

zapájal do prípravy video pobožností, ktoré sme točili a ktoré sa 

robili inou formou ako je tá tradičná. 

Vyučovanie náboženstva som, pokiaľ sa dalo, robil prezenčnou 

formou. V období kedy sa to však nedalo, som žiakov nechcel 

preťažovať, a tak som im len posielal inšpirácie a domáce úlohy. 

V školskom roku 2020/2021 som si znížil počet hodín náboženstva 

zo siedmych na tri. Aj do budúcna sa chcem skôr venovať práci s 

mládežou ako samotnej katechetickej činnosti. 

Tento rok bol pre mňa osobne veľmi výnimočný aj preto, že sa mi 

v máji narodila dcérka Viktória. Je to naše prvé dieťatko, tak sme 
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sa s manželkou Romankou museli učiť, ako sa máme o ňu postarať. Prvé mesiace boli pre nás dosť náročné, 

ale postupne sme si nachádzali rytmus, ako zvládať všetky veci. Je to pre nás veľká radosť a požehnanie. 

Ja som si musel nájsť aj nový rytmus pre moju prácu, čo bola zaujímavá výzva, trošku si upratať v živote. 

Kedy je čas na službu a prácu, kedy je čas pre manželku, dcéru a rodinu a kedy je čas na oddych? Predtým 

som to mal viac zmiešané a teraz v tom nachádzam systém, ktorý mi pomáha byť plne prítomný vo všetkých 

rolách, v ktorých fungujem. 

 
Dávať si plány pre rok 2021 by bolo veľmi trúfalé. Nevieme poriadne ani čo bude o týždeň. Preto sa musíme 

učiť trpezlivosti a vytrvalosti a musíme byť flexibilní. Ja túžim pokračovať vo veciach, ktoré sme začali. 

Práve v takýchto zložitých obdobiach je úloha cirkvi, prinášať pokoj a nádej, nesmierne dôležitá. A tak aj 

práca s mládežou bude v našom cirkevnom zbore pokračovať aj v novom roku. 
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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 2020: 

● Národný týždeň manželstva: 10. – 16. 2. 2020 

● Rodinný tábor KRT: 13. – 16. 8. 2020 (Malenovice) 

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

 

Stretnutia 25+ – Alenka Vitkovská 

Stretnutia 25+ sú určené pre všetkých ľudí v aktívnom veku (cca. 25-55 rokov) a ich hlavným zámerom je 

budovať vzťah s Pánom Bohom a budovať  vzájomné priateľstvá. Obsahom stretnutí je obvykle aktivita, 

chvály, téma a na záver rozhovory a príjemné posedenie pri občerstvení. Stretávame sa 2x mesačne, vždy 

1. a 3. štvrtok v mesiaci (okrem letných prázdnin). 

V roku 2020 sme sa stretávali do polovice marca, potom v dôsledku pandémie koronavírusu stretnutia až 

do leta neboli. Opäť sme sa stretli až v septembri, avšak od polovice októbra bolo stretávanie v dôsledku 

zlej pandemickej situácie zakázané, a tak sme sa začali stretávať online cez aplikáciu ZOOM. 

V roku 2020 sme mali 7 stretnutí prezenčne a 5 stretnutí online. Priemerná účasť bola 21 ľudí na bežných 

stretnutiach a 17 ľudí na online stretnutiach. 

Série tém ktoré sme tento rok preberali boli: 

● V Jeho stopách 

● Návyky 

● Štedrosť 

Aktuálne zloženie tímu, ktorý sa v roku 2020 staral o prípravu stretnutí: 
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Alenka Vitkovská, Majka Vitkovská, Evula Vitkovská, Marián Kaňuch, Olinka Kaňuchová, Alan Davis, 

Marián Lajda, Romanka Lajdová, Martin Heidrich, Lenka Janotková. 

 Okrem toho nám s prípravou programu a občerstvenia, uprataním miestnosti a strážením detí pomáhalo 

niekoľko ďalších dobrovoľníkov, za čo im patrí veľká vďaka. 

V stretnutiach 25+ pokračujeme aj v roku 2021 a veríme, že tam mnohí nájdu priestor pre duchovný rast  

a prehlbovanie priateľstiev. 

 

 
 

 

 

Národný týždeň manželstva – Zuzana Šimková, Hedviga 

Tkáčová 

Celosvetová kampaň Národný týždeň manželstva 2020 mala 

tému „Náš príbeh“. Pri tejto príležitosti sa     v našom 

cirkevnom zbore konalo viacero aktivít – prednáška 

zborového farára Mariána Kaňucha o zrode, histórii a 

význame „manželského sľubu“, spoločný filmový večer 

spojený s diskusiou i slávnostné služby Božie s požehnaním 

manželských párov. Počas služieb Božích bol vyhodnotený 

dotazník  pre manželov, do ktorého sa zapojilo 9 manželov a 

12 manželiek z cirkevného zboru. Dotazník mal za cieľ zistiť 

spokojnosť, či nespokojnosť v manželstvách, zároveň však 

bolo jeho snahou zistiť, čo by respondenti vo svojich 

manželstvách privítali a vnímali ako pomoc v kontexte 

cirkevného zboru. 
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Hudba 
Spevokol – Jana Puškášová 

Spevokol žilinského zboru ECAV je spoločenstvom asi 30 členov pod vedením Ľudmily Fraňovej a Jany 

Puškášovej. Naším poslaním a túžbou je spevom oslavovať a chváliť Pána Boha, spoločne prežívať radosť 

z jeho diela a túto radosť a dobrú správu o Ňom ohlasovať ďalej ľuďom. V uplynulom roku aj toto naše 

milé spoločenstvo poznačila (a pozmenila) epidémia. Spevokol stihol v tradičnej zostave zaspievať 19. 1. 

v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov a potom ešte  8. 3. na druhú pôstnu nedeľu. Bola to aj 

posledná nedeľa pred zatvorením kostolov, takže sme sa piesňou Božia sláva takto symbolicky dočasne 

rozlúčili so spoločenstvom v chráme. Pán Boh nás však volal k spievaniu a ukazoval nám cesty aj v tejto 

novej situácii, a tak počas 1. vlny pandémie sme úspešne zrealizovali spevokol formou kvarteta - nahrali 

sme dve piesne pre online nedeľnú pobožnosť. Po otvorení kostolov sme sa síce ešte stále v plnom počte 

stretávať nemohli, ale ako kvarteto (resp. kvinteto) sme nacvičili ďalšiu pieseň, ktorou sme potešili na 

službách Božích 7. 6. a tiež na seniorátnom konvente 21. 6. Vďaka zlepšeniu situácie v lete mohol spevokol 

v menšej zostave nacvičiť a 12. 9. zaspievať na svadobnom obrade bývalej členky spevokolu.  Na jeseň sa 

epidemiologická situácia žiaľ zhoršila, takže pravidelná aktivita spevokolu sa nemohla obnoviť. Krátko 

pred Vianocami sme začali cvičiť piesne vo forme kvarteta na vianočné služby Božie, ale pre vysoké riziko 

nákazy sme od spievania napokon upustili, aby sme sa navzájom neohrozili. Veríme, že Pán Boh nám bude 

ukazovať cestu, ako ďalej so spevokolom pokračovať v roku 2021. 
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Hudobné skupiny - Adrián Marušák 

Rok 2020 hodnotím z hľadiska chválovej skupiny ako dobrý; ako rok, v ktorom sme sa v mnohých 

oblastiach posunuli ďalej. Kvôli obmedzeniam súvisiacim s pandémiou koronavírusu sme aj v tomto tíme 

museli hľadať nové spôsoby, čo prinieslo mnohé inovácie. Mládežnícke piesne sa vo väčšom počte stali 

súčasťou klasických SB, no taktiež sme viackrát skúsili robiť moderné SB, ktoré - vzhľadom na piesne - 

obsahovali len mládežnícke piesne. Táto situácia taktiež priniesla priestor na vznik polo-oficiálnej 

chválovej skupiny “ecavza worship” (všetko malými písmenami :) ). Jej zámerom je združovať viacerých 

hudobníkov slúžiacich v našom zbore a zároveň prinášať jednoduchosť pre ľudí, ktorí sledujú chvály z 

nášho zboru - aby vedeli, pod akým menom ich hľadať online. To je ďalšia z inovácií - cez leto sa nám 

podarilo nahrať 6 piesní, ktoré sú prístupné na YouTube ECAV ZA spolu s inými, ktoré vznikli priamo pri 

nahrávaní na online SB. V jednom zo zložení ecavza worship sme taktiež mohli poslúžiť chválami na 

Campfeste. Zo zborových či osobných investícií máme k dispozícii in-ear odposluchy či slúchadlá, midi 

kontroller a po novom aj drum pad. Počet “chváličov” v zbore a na rôznych mládežníckych akciách je okolo 

pätnásť, osem-deväť z nich je aktívne zapojených v príprave chvál na SB (aj v závislosti od počtov, ktoré 

opatrenia dovoľujú). 

 

Modlitby a modlitebné spoločenstvo 

Do marca 2020 prebiehali modlitebné  stretnutia žilinského cirkevného zboru nasledovne: 

● 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 – prebieha  online.  

● Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov – 18. – 25. 1. 2020 

● Svetový deň modlitieb – konal sa v Predpôstnu nedeľu 8. 3. 2020. Bolo to zároveň posledné spoločné, 

zároveň ekumenické stretnutie pred prepuknutím globálnej pandémie.  
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● 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 – kvôli 

pandemickej situácii sa tento rok nekonali. 

● Počas pandémie pribudli nové zborové modlitby z iniciatívy zborového farára, ktoré sa konali každú 

stredu online cez aplikáciu ZOOM. 

 
  

Koordinátorkou modlitebného spoločenstva cirkevného zboru je Ľudmila Fraňová. Jej správa: Rok 2020 

nám priniesol nové výzvy a možnosti ku modlitbám. Situácia s koronavírusom potvrdila slová z 1Tes.      5, 

17  Neprestajne sa modlite! Každodenný zápas na modlitbách za milosť, odpustenie, uzdravenie sa stal 

súčasťou členov modliteb. výboru i ďalších členov nášho zboru. Okrem toho v Tichom týždni pred Veľkou 

nocou sme prvýkrát pripravili v našom zbore nepretržitú modlitebnú reťaz 24/7. Keďže sme boli uzavretí 

doma, mali sme priestor na to, aby sme každý vo svojich domovoch v danú hod. počas celého týždňa volali 

k nášmu Bohu. Rovnako tomu bolo aj pri Noci modlitieb, ktorú konáme každoročne v čase zoslania Ducha 

Svätého. Tentokrát naše modlitby boli zamerané na tému štedrosti. A takisto v čase Adventu tesne pred 

vianočnými sviatkami sme mali 48 hod. modl. reťaz., ktorú sme začínali spoločnou modlitebnou hodinou 

cez ZOOM.  Stretávanie modlitebných 

skupiniek, ktoré sme mávali prvé dva 

mesiace, keď ešte situácia bola priaznivá, 

boli pozastavené. Na jeseň p. farár preto 

prišiel s myšlienkou, aby sme sa stretávali 

na modlitbách online cez ZOOM. A tak 

každú stredu o 18-tej sa môžu pripojiť 

všetky generácie a modliť sa za potreby 

jednotlivcov, celých rodín, zboru, cirkvi, 

národa, ale predovšetkým chváliť Boha za 

to, kým je a čo pre nás vykonal. Vďaka patrí 

Bohu i za tieto technické vymoženosti, ale 

tešíme sa, keď sa budeme môcť opäť 

stretávať osobne, a to aj na modlitbách. 

Neprestajne sa modlite! 
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Večer pre ženy – Oľga Kaňuchová 
Večer pre ženy, teda spoločenstvo žien žien pri štúdiu biblických žien a tvorivých dielňach, ako sme boli 

za posledných desať rokov zvyknutí, sa uskutočnil len dvakrát, kvôli pandémii. Mali sme v pláne dokončiť 

sériu ženy zo života Mojžiša, ktorú sme začali v minulom roku. V januári sme študovali život Mojžišovej 

manželky Cipóry, od ktorej pochádza pomenovanie obriezky - ženích krvi. Ďalej sme sa chceli povzbudiť 

štúdiom života a postojov pôrodných babíc, ktoré sa volali Sifrá 

a Púá, ktoré sa vo viere vzopreli farańovým príkazom. K týmto 

dvom požehnaným bilickým ženám sme sa už však kvôli 

pandémii nedostali. 

Toto spoločenstvo neprebiehalo v online forme, ako mnohé iné 

v našom CZ. Jedným dôvodov bolo, že nie všetky sestry, ktoré 

navštevovali toto spoločenstvo sa vedeli pripojiť na Zoom. 

Druhým dôvodom bolo, že vízia tohto spoločenstva, spájať ženy 

jednotlivých generácií, aby sme sa mohli navzájom obohacovať 

v duchovnom raste a zdieľať, sa prestala napĺňať. Staršie sestry 

ostali verné, ale mladšie si postupom času začali nachádzať iné 

možnosti stretávania. Žehnáme im v ich skupinkách a iných 

formách vytvárania spoločenstva. Tieto spoločenstvá sa 

stretávali cez aplikácie aj v týchto pandemických časoch. Mojou 

modlitbou je, aby sme v CZ našli prijateľnú formu nového 

stretnutia, ktoré by dokázalo, aspoň niekoľko krát v roku spojiť 

ženy rôznych generácií. Môžeme sa tak navzájom obohacovať, 

lebo som presvedčená, že niečo vzácne sme momentalne stratili. 

Mojou túžbou je hľadať cesty. Nech Pán Ježiš žehná všetky ženy 

- sestry v našom CZ.  
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Raňajky pre mužov  
V roku 2020 sa stihli konať prezenčne pred pandémiou prvú a tretiu sobotu v zborovej sieni o 7:00 hod. 

ráno. Potom po 8. marci sa už raňajky pre mužov v zborovej sieni nekonali. Namiesto nich prebiehali online 

skupinky pre mužov.  

 

Krátky rodinný tábor – Ján Šimočko 

 

V roku 2020 sme po prvýkrát vyskúšali pre Krátky rodinný tábor hotel KAM (Kresťanská akadémia 

mladých) v Malenoviciach v Českej republike. Tábor sa uskutočnil už tradične od štvrtka do nedele (13. - 

16. august). Aj napriek veľkým nejasnostiam a obavám v súvislosti s pandemickou situáciou, sa tábora 

zúčastnilo až 92 ľudí z toho 35 detí vrátane bábätiek. Témou tábora bol Domov a ako rečník nám poslúžil 

Ing. Peter Hrubo. Hovorili sme o našej stratenosti cez podobenstvá O stratenej ovci, O stratenej minci       a 

O stratenom synovi. Túžba nájsť ten pravý domov - odpustenie, spokojnosť, sa môže naplniť len           v 

Pánovi Ježišovi. Doma budeme úplne radostní, vnútorne spokojní, budeme akurátne produktívni a čistí, 

bezúhonní. Na ten domov, kde nám Pán Boh zotrie každú slzu z očí, ale hlavne, kde budeme s Ním tvárou 

v tvár sa veľmi tešíme. Čo však dovtedy, kým tam budeme? A o tom sme hovorili na poslednej téme -       o 

jednote, ako ju budovať prakticky už tu a teraz v spoločenstve. Jeden večer si účastníci mohli prejsť 

pripravenú špeciálnu trasu, na ktorej si mohli čítať biblické verše, rôzne výzvy a na konci tejto trasy bola 

aj možnosť porozprávať sa a modliť sa s pripravenými členmi tímu. 

Seminárom poslúžil náš zborový brat farár Marián Kaňuch a to na tému Osobná zbožnosť. Predstavil nám, 

čo on sám využíva pre svoj duchovný rast. Inšpiroval nás nástrojmi, ktoré používa na čítanie Biblie, či 
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rytmom, ktorým sa každodenne riadi. Poslucháči 

si ozaj mali z čoho vyberať, čo by mohli aplikovať 

do svojho vlastného života. 

Nechýbali ani tvorivé dielne, na ktorých sa 

vyrábali tričká. Manželka hlavného rečníka, Evka 

Hrubová, si pre nás pripravila seminár o farbách, 

ktorý bol určený viac ženám. 

Čo ale tento rok určite chýbalo mnohým bola 

turistika, či spoločná prechádzka. Vzhľadom na 

pandémiu, sme sa rozhodli, že počas celého tábora 

budeme iba v areáli hotela. Na začiatku to 

mnohých vydesilo, ale hotel poskytoval skutočne 

krásne možnosti, ako tráviť voľný čas a napokon 

nikomu nič nechýbalo. Hotel ponúka krásny detský kútik v pivničných priestoroch, detské ihrisko vonku, 

kaviareň s terasou a krásnym výhľadom, pieskovisko na plážový volejbal, futbalové aj basketbalové 

ihrisko,... Voľný čas teda mnohí strávili pri nejakej aktivite a spoločných rozhovoroch, čo poslúžilo na 

lepšie spoznanie sa a budovanie hlbších vzťahov, z čoho ťažíme aj počas celého roka. 

Pánu Bohu sme v tomto roku neskutočne vďační, za ochranu, že sa tábor mohol uskutočniť v zdraví a bez 

akýchkoľvek komplikácií. Tábor sa pripravoval pod vedením Janka Šimka s manželkou, spolu                   s 

manželmi Kozákovcami, Gondžárovcami, Šimočkovcami, Kaňuchovcami a Majom Lajdom. Ďakujeme 

všetkým ďalším ochotným pomocníkom, ktorí priložili ruku k dielu akýmkoľvek spôsobom. 

Zborový deň 2020  
Zborový deň sa v roku 2020 neuskutočnil kvôli sprísneným proti pandemickým opatreniam. Zvolili sme 

zodpovedný prístup k vývoju  situácie s koronavírusom a tým sme chránili účastníkov i organizátorov. 

Uvedomujeme si, že však po pandémií ľudia túžia po osobnom spoločenstve. Z tohto dôvodu potrebujeme 

ponúkať v rámci možnosti stretnutia, kde ľudia môžu tráviť spoločný čas.  

Ma-Mi klub – Olinka Kaňuchová 

Ma-Mi klub je 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.  

Tak ako aj ostatné stretnutia, aj stretnutie mamičiek bolo 

v roku 2020 poznačené pandémiou. Začiatkom  

roku 2020 sme sa ešte stihli stretnúť 8.1, 22.1, 5.2, 19.2 a 

4.3. Potom prišiel lockdown a my sme sa nemohli osobne 

stretávať. Stretli sme sa ešte raz po prázdninách 

7.10.2020, no zároveň to bolo aj naše posledné stretnutie, 

pretože prišla druhá volna pandémie a s ňou opäť prísny 

lockdown.   

Počas tohto obdobia sme sa snažili byť s mamičkami 

aspoň v telefonickom kontakte.  
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Život zboru v aktivitách 
 

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

zborom v roku 2020 

P. č. Dátum Názov podujatia Miesto Poznámka 
1. 6.1.2020  Zborová kapustnica Zborová sieň  

2. 18.-25.1.2020 Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov   

3. 19.1.2020 Prezentácia z misijnej práce na Ukrajine Zborová sieň  

4. 8.2.2020 Konferencia pre mužov Třinec  

5. 9.2.2020 Zborový konvent Kostol  

6. 10.-16.2.2020 Národný týždeň manželstva   

7. 15.2.2020 Mládežnícky ples Jedáleň pri GVOZA  

8. 8.3.2020 Svetový deň modlitieb Kostol  
9. 6.-12.4.2020 Pôstna modlitebná reťaz Z domovov  
10. 29.-30.5.2020 Noc modlitieb ONLINE   

11. 21.6.2020 Seniorátny konvent Kostol  

12. 1.-3.7.2020 Detský denný tábor   

13. 20.-25.7.2020 Denný KECY tábor   

14. 26.7.2020 Bachovský koncert Musica Temporis   

15. 13.-16.8.2020 Krátky Rodinný Tábor Malenovice  
16. 18,-23.8.2020 Dorastovo-mládežnícky tábor   

17. 25.-30.8.2020 Detský hudobný tábor   

18. 9.9.2020 Prezentácia zbor. farára z cesty na Island Zborová sieň  

19. 16.9.2020 Prezentácia organizácie Misia na Níle Zborová sieň  

20. 20.9.2020 Voľba predsedníctva TUS Kostol  

21. 27.9.2020 Po stopách našich predkov Rajec - Súľov  
22. 26.9.-4.10.2020 Týždeň kresťanskej kultúry   
23. 30.9.2020 Verejné čítanie Biblie Pred Katedrálou  

24. 11.10.2020 Posviacka organu po generálnej oprave Kostol  

25. 18.-20.12.2020 Adventná modlitebná reťaz Z domovov  

26. 31.12.2020 Zborový Silvester ONLINE   

Pravidelne sa opakujúce podujatia v roku 2020: detské besiedky, dorast, mládež, raňajky pre mužov, večer 

pre ženy,  biblická hodina, spevokol... 

SOLI DEO GLORIA 

Ekumenické vzťahy 

Aj v roku 2020 sme rozvíjali ekumenické vzťahy v Žiline a  v Rajci. EKUZA Žilina  je tvorená 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 
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● Našich podujatí sa pravidelne zúčastňuje aj zástupca mesta Žilina a zboru Žilincov. 

 

V rámci EKUZY Žilina (ekumenického združenia cirkví v Žiline) sa v roku 2020 uskutočnili: 

● Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov – 18. – 25. 1. 2020 

● Svetový deň modlitieb – 8. 3. 2020 

● Týždeň kresťanskej kultúry spojený s verejným čítaním Biblie (30. 9.) – 26. 9. – 4. 10. 2020 
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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 a osobnými 

pozvaniami, ktoré zasielame do všetkých evanjelických rodín. 

● Rok 2020 bol samozrejme unikátny. Vyučovanie náboženstva na školách prebiehalo časťami 

prezenčne, dištančne,  pomocou aplikácie EDU-PAGE. vďaka patrí všetkým, ktorí akokoľvek 

kreatívne prispeli k tomu, aby vyučovanie náboženstva mohlo prebiehať.  

 

Evanjelické náboženstvo v roku 2020 vyučovali: 

1. Marián Kaňuch, zborový farár 

2. Oľga Kaňuchová, zborová farárka 

3. Jozef Havrila, námestný farár na mieste zborového kaplána 

4. Lenka Janotková, ev. a. v. farárka na mieste seniorátneho kaplána 

5. Marián Lajda, katechéta 

6. Katarína Jurgová, katechétka  

7. Lucia Kozáková, katechétka  

8. Katarína Lábajová, katechétka 

9. Ján Šimočko, katechét 
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Vyučovanie evanjelického  náboženstva v školskom  roku 2020/2021 

Názov školy Deň a čas  Počet žiakov Vyučujúci 

ZŠ Hájik pondelok 13:50 hod. 11 Katarína Jurgová 

ZŠ Lietava utorok 13:05 hod. 3 Ján Šimočko 

ZŠ Rajec utorok 13:30 hod. 4 Jozef Havrila 

ZŠ Lichardova utorok 12:45 hod. (1. st.) 7 Lenka Janotková 

ZŠ Lichardova streda 11:45 hod. (1. a 2. roč.) 11 Lenka Janotková 

ZŠ Višňové streda 12:25 hod. 2 Katarína Lábajová 

ZŠ Bytčica streda 12:45 hod. 3 Oľga Kaňuchová 

Gymnázium Varšavská cesta streda 13:45 hod. 16 Marián Lajda 

ZŠ Lichardova streda 14:00 hod. (2. st.) 9 Lenka Janotková 

ZŠ Gaštanová streda 14:00 hod. 7 + 2 Marián a Oľga Kaňuchovci 

ZŠ Teplička nad Váhom štvrtok 11:25 hod. (1. st.) 9 Oľga Kaňuchová 

ZŠ Teplička nad Váhom štvrtok 12:40 hod. (2. st.) 7 Oľga Kaňuchová 

ZŠ Rudina štvrtok 13:40 hod. 4 Ján Šimočko 

ZŠ Karpatská štvrtok 13:45 hod. 14 Marián Lajda 

ZŠ Jarná štvrtok 14:00 hod 6 Lenka Janotková 

ZŠ Gbeľany piatok 12:25 hod. 5 Oľga Kaňuchová 

ZŠ Martinská piatok 12:45 hod. 7 Lucia Kozáková 

ZŠ Závodie piatok  13:55 hod. 8 Marián Lajda 

ZŠ Gorazda piatok 14:00 hod. 7 Lucia Kozáková 

EMŠ utorok 09:00 40 Oľga Kaňuchová 

    

Spolu navštevuje vyučovanie náboženstva:  
142 žiakov + 40 detí  

EMŠ = 182 detí 
 

Štatistika návštevnosti evanjelického náboženstva z predchádzajúcich rokov – 2019/2020 (127) – 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) 
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Evanjelická materská škola  – Katarína Kutlíková, riaditeľka EMŠ 

Krátke zhodnotenie roku 2020 z pohľadu 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. Prevádzka školy a realizácia školských a mimoškolských akcií bola 

výrazne ovplyvnená a obmedzená aktuálnou epidemiologickou situáciou na Slovensku                v súvislosti 

s ochorením COVI-19. 

 

Obsah stretnutí: 

Plnenie 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. Každý týždeň máme určenú biblickú tému a k nej priradenú tému 

všeobecnú. Biblickú tému 1x týždenne vyučovala zborová farárka Mgr. Oľga Kaňuchová, pokiaľ to 

dovolila epidemiologická situácia. 
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Počet stretnutí: 

Denne počas pracovných dní, v prípade záujmu aj počas prázdnin. Počas letných prázdnin 2020 bola 

prevádzka školy v rozsahu 3 týždňov. Rok 2020 bol špecifický v tom, že školy boli v mesiacoch marec – 

máj uzatvorené a taktiež v decembri kvôli COVID-u 19. 

Činnosť presbyterstva a výborov (hospodársky, revízny, 

vnútornej a vonkajšej misie...) 

 

Presbyterstvo 

V roku 2020 presbyterstvo  zasadlo trikrát, a to: 

25. 1.; 9. 9.; 30. 9. Zasadnutia presbyterstiev 

pripravovalo, zvolávalo a viedlo predsedníctvo 

cirkevného zboru. Medzi zasadnutiami 

presbyterstva sa pravidelne raz mesačne 

stretávalo rozšírené vedenie cirkevného zboru 

na pravidelných poradách.  

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálny zoznam presbyterov k 31.12.2020 

P.č. Priezvisko a Meno Funkcia Bydlisko 

1. Beňuch Ján Presbyter – bohoslužobný výbor Snežnica 

2. Czelis Rastislav Zborový kurátor Konská 

3. Fraňová Ľudmila Presbyter – modlitebné spoločenstvo Žilina 

4. Golierová Milada Kurátor filiálky Rajec - vzdala sa členstva v 

presbyterstve v decemberi 2020. 

Rajec 

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

6. Kaňuch Marián Zborový farár Žilina 

7. Kaňuchová Oľga Zborová farárka Žilina 

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

9. Olszar Ján Presbyter – hospodársky výbor Žilina 

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

11. Svrčková Gabriela Presbyter – diaspóra Čadca Čadca 

12. Ševčíková Zuzana Presbyter – revízny výbor Žilina 

13. Šimko Ján Zborový dozorca Žilina 

14. Šimočko Ján Presbyter – vonkajšia misia Žilina 

15. Thielová Ida Presbyter – diakonický výbor Žilina 

16. Trepáč Ivan Zástupca zborového dozorcu Hôrky 

17. Vitkovská Alena Presbyter – vnútromisijný výbor Žilina 
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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) – Alenka Vitkovská 

V roku 2020 sa konali tri stretnutia výboru vonkajšej a vnútornej misie, a to v januári, júni a septembri. Aj 

napriek pandémii koronavírusu boli všetky tri stretnutia prezenčne v zborovej sieni. Na stretnutiach sme 

plánovali aktivity cirkevného zboru na nasledujúce obdobie.Stretnutí sa zúčastňovali presbyteri za 

vonkajšiu a vnútornú misiu, zboroví farári, pracovník pre prácu s mládežou a dorastom, členovia ďalších 

výborov, ale tiež aj iní dobrovoľníci, ktorí slúžia medzi deťmi, mládežou a staršou generáciou. Priemerný 

počet na týchto stretnutiach bol 12 členov. Každé stretnutie sme začali biblickým zamyslením                    a 

modlitbami. Potom sme krátko zhodnotili aktivity v uplynulom období a hovorili svedectvá                     z 

jednotlivých oblastí služby. Zároveň sme spomenuli potreby, problémy a výzvy pre prácu v zbore            v 

jednotlivých oblastiach (napr. deti, mládež, stredná generácia, starší...). Potom sme sa venovali plánovaniu 

zborových aktivít do budúcna. Plánovanie aktivít bolo poznačené nestálou situáciou                v súvislosti 

s pandémiou koronavírusu. Viaceré aktivity sa obmedzili resp. preniesli do online priestoru. Bolo potrebné 

hľadať nové možnosti (napr. online stretávanie), keďže v niektorých častiach roka bežné stretávanie nebolo 

povolené. 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 2021, čakajú nás výzvy najmä v súvislosti 

s pandémiou    a nemožnosťou sa stretávať. Nech nám aj do budúcna Pán Boh dáva svoju múdrosť a 

vedenie. 

Počet stretnutí: 3, účasť: 11, 12, 14 (priemer 12) 

Správa za vnútornú misiu (seniori) – Jaroslav Križan 

V roku 2020  sme sa zamerali na starších  bratov a sestry z pohľadu cirkevného zboru, ako im vyjsť         v 

ústrety. Ďalej uvádzame aktivity, ktoré sme vykonávali :  

● Modlitebné stretnutia v stredu pred biblickou hodinou o 16 .30 hod. v zborovej sieni. Tu sme si 

stanovili úlohy za čo sa máme modliť / zbor, duchovní pastieri, návštevy bratov          a sestier, 

ECAV…....Modlitebné spoločenstvo tvorilo 5 - 6 ľudí. Pre pandémiu boli stretnutia začiatkom marca 

prerušené.   

● Príprava Večere Pánovej: Bratov a sestry sme oslovili telefonický o možnosti VP u nich doma. Odozva 

bola negatívna. V rámci konania Služieb Božích, pokiaľ to bolo možné sme posielali do Čadce cirkevné 

časopisy. 

● Zorganizovanie prednášky: “Schopnosť  koncentrácie“, prednášku pripravila sestra Miladka 

Golierová. Prednáška bola zameraná ako dosiahnuť koncentráciu a pamäť. Predviedli by sa aj formy 

cvičenia. Pre pandémiu koróna vírusu bola dvakrát preložená       a napokon sa nekonala. 

● Večernica pre starších: sa tiež neuskutočnila. 

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

rámci tejto akcie v predajniach TESCO. Odmenou nám boli potravinové baličky pre12 núdznych rodín 

z nášho okolia. 
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V nasledujúcom roku 2021 by sme  s Božou pomocou chceli  pokračovať v uvedených aktivitách a podľa 

možnosti bratov a sestier ich zdravotného stavu sa zúčastňovať na akciách organizovaných inými výbormi 

v zbore. 

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

● 20. – 25. 7. 2020 Misijný tábor KECY (denný) 

 

Výbor chrámovej služby a bohoslužobný výbor 
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Hospodársky výbor – Ján Olszar 

Hospodársky výbor pracoval aj počas roka 2020 na úlohách, ktoré vyplývali z rozhodnutí zborových 

orgánov (konvent, presbyterstvo) a tiež na úlohách, ktoré bolo nutné priebežne riešiť počas roka. 

Členovia hospodárskeho výboru: Šimko Ján, Beňuch Ján, Czelis Rastislav, Trepáč Ivan, Jurčaga Ivan, 

Labaj Ján, Olszar Ján, 

Hospodársky výbor v roku 2020 zasadal:                                                                                                                             

21. januára 2020 / účasť 71,43 %, (dvaja bratia ospravedlnení)                                                                                            

16. decembra 2020 / účasť 85,71 %, (jeden brat ospravedlnený)                                                                                                                                                                                           

Zrealizované úlohy v roku 2020: 

● Oprava organu 

● Úprava svietidiel zborová miestnosť 

● Uloženie kobercového trávnika 

● Revízie kotlov 

● Bežná údržba a výmena žiaroviek 

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

  

Zrealizované investície v roku 2020: 

● Zakúpená audio technika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Plánované opravy na rok 2021: 

● Urgentná rekonštrukcia strechy na FÚ 

● Revízie kotla 

● Drobné opravy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Plánované investície na rok 2021:   
● Zobrazovacia technika kostol  

● Sedačka do kancelárie 

● Stoličky do zborovej miestnosti - 50ks                                
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Diakonický výbor a zborová diakonia – Ida Thielová  

V roku 2020 činnosť diakonického výboru bola zameraná predovšetkým na telefonickú službu našim 

členom zboru, keďže situácia s koronavírusom nedovoľovala osobné návštevy v domácnostiach ani          v 

ústavoch či v nemocniciach. Naďalej však pomáhame s 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. 
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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 za rok 2020 sa zúčastnila Revízna 

komisia v zložení: 

Daniela Borošová 

Anna Tvrdá 

Zuzana Ševčíková 

 Revízia hospodárenia s finančnými prostriedkami bola vykonaná a ukončená 29.6.2021 

Predmetom kontroly boli: 

-          Peňažný denník za rok 2020 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 31.12.2020 nebola fyzicky skontrolovaná. Inventarizácia majetku okrem technických zariadení 

bola vykonaná v roku 2019. 

Školský výbor 

Samostatný školský výbor sa počas roka nestretával. V roku 2020 sme absolvovali stretnutie s primátorom 

mesta Žilina ohľadom možných priestorov pre veríme budú evanjelick základnú školu v Žiline.  

 

Médiá 

Mediálny výbor 

V roku 2020 za veľkú službu pre cirekvný zbor v tejto oblasti,  zvlášť pri správe webovej stránky patrí 

rodine Šimkovcov. A aktualizáciu oznamov na webovej stránke  sa staral brat ján Hlas.  

 

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, 
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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 tvoril v roku 2020 tím – Marián 

Kaňuch, Zuzana Šimková, Majka Štefániková a Katka Lábajová (jazykové korektúry), Patrik Kollár 

(grafika obálky), Lukáš Buzek (grafika). V roku 2020 článkami do časopisu prispeli dobrovoľníci z radu 

členov nášho cirkevného zboru (Marián Kaňuch, Petra Výbochová, Lýdia Plevová, Martin              a 

Hedwiga Tkáčoví, rod. Havrilová, Anna Grandtnerová, Martina Bugna, Ľudmila Boldizsárová, Majka 

Vitkovská - EMŠ). V roku 2020 bolo vydané 1 číslo na Veľkú noc. Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej 

situácie súvisiacej so šírením vírusu COVID-19 nebolo možné časopis dať vytlačiť do tlačiarne, preto vyšiel 

výlučne elektronicky. Následne bol zverejnený na web stránke cirkevného zboru www.ecavza.sk. Za 

vydanie veľkonočného čísla časopisu bol zodpovedný zborový farár Marián Kaňuch. V priebehu druhej 

polovice roka 2020 boli iniciované viaceré stretnutia zamerané na nové smerovanie časopisu, ktorých sa 

zúčastnili: Marián Kaňuch, Jozef Havrila, Katka Lábajová, Hedwiga Tkáčová             a Zuzana Šimková. 

Výsledkom stretnutí bolo vytvorenie redakčnej rady v zložení: Marián Kaňuch, Hedwiga Tkáčová, Zuzana 

Šimková (Katka Lábajová). V decembri 2020 bola v rámci Informačného listu predstavená obálka nového 

čísla, ktorého vydanie je naplánované na Veľkú noc 2021. 

 

 

 

http://www.ecavza.sk/
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Zborový archív, knižnica, predajňa kníh a vydávanie kníh 
 

Zborový archív  
V roku 2020 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. Kvôli zhoršenej 

epidemiologickej situácii súvisiacej so šírením vírusu COVID-19, ktorej dôsledkom bol zákaz vychádzania 

a stretávania sa osôb, sa predaj kníh v priestoroch kostola v roku 2020 nekonal. Kalendáre na rok 2021 boli 

v predvianočnom období predávané administratívnou pracovníčkou cirkevného zboru na fare. 
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SOLI DEO GLORIA. 
 

 

 


