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„V službe evanjelia, spojení láskou Kristovou“

3. pôstna nedeľa – 20.3.2022

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 knihe Zachariáš 4,10a: „Lebo tí, čo pohrdli dňom malých začiatkov, budú sa veseliť,
a uvidia v Zerubábelovej ruke olovnicu“ Amen.

Milé sestry, milí bratia,
verš pre náš zbor na rok 2022 je výzva proroka Zachariáša, aby sme nepohŕdali dňom malých začiatkov
(Zach 4,10). Zachariáš povzbudzoval ľudí, aby obnovili po návrate z babylonského zajatia výstavbu chrámu
v Jeruzaleme, pretože dielo stagnovalo. Ľudia sa venovali svojej agende, nie budovaniu chrámu. Nakoniec
však, vďaka Bohu, niektorí odvážni ľudia (Zerubábel) sa dali do opravy, budovania a krok za krokom
zničený chrám v Jeruzaleme postupne obnovovali. Obnovením chrámu sa naštartovala obnova duchovného
života izraelského národa.
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A v tom je krásne posolstvo aj pre nás. Dedičný hriech a jeho moc nad ľudským životom, stresy posledných
pandemických rokov, situácia na Ukrajine narušili naše srdcia. Pán Boh chce obnoviť chrámy našich sŕdc,
ktoré si zvolil podľa NZ ako miesto svojho prebývania (1K 3,16-17). Pozýva nás k obnove, ktorú On chce
konať Pridáme sa? Ak to urobíme, zmeny v živote jednotlivcov prinesú zmeny v spoločenstve a v
spoločnosti. Preto je pre mňa veľmi dôležitý jednotlivec. Ak sa jeden človek zmení, prinesie to obnovu
všetkým v jeho okolí.
Dôležitým nástrojom na obnovu srdca a života jednotlivca je osobný, každodenný oddelený čas s
Pánom Bohom pri čítaní Božieho slova, či pri načúvaní Pánu Bohu v modlitbe. Kde sa toto deje, tam
prichádza obnova. Pán Boh ukazuje cez svoje slovo, cez modlitbu, čo je dobré, čo je zlé v mojom živote.
Človeka to vedie k pokániu, vyznávaniu hriechov, k obráteniu či znovuzrodeniu. Vedie to k obnove
vzťahov, novej inšpirácii pre život, dáva silu slúžiť, túžbu pravidelne navštevovať spoločenstvo Božieho
ľudu.
Moje prianie je, aby na konci kalendárneho roka čo najviac ľudí, ktorí sa v našom zbore hlásia k
osobnej viere v Pána Ježiša Krista, každodenne a pravidelne praktizovalo denné stíšenie. Čas osamote
s Pánom Bohom. Krok za krokom. Denne aspoň na chvíľu, nech každý z nás si vezme do ruky Bibliu,
prečíta si Božie slovo, pouvažuje nad tým, čo Pán Boh k nemu hovorí, pomodlí sa, prípadne si zaspieva
pieseň a vykročí do dňa. Toto je postupná, pomalá cesta obnovy. Toto je moja kľúčový výzva pre každého
člena nášho zboru na rok 2022. Nič veľké. Nič v očiach mnohých výnimočné, ale je to tak zásadné, že to
má silu zmeniť všetko v nás a som tomu ochotný podriadiť mnohé, čo budeme v našom zbore tento rok
konať. Len aby sme to pochopili, prijali a hlavne to žili. Pripravil som na túto tému sériu videí a praktický
manuál, robili sme o tom sériu biblických hodín a ešte budeme. Každý, kto to koná, nech v tom pokračuje,
alebo nech to niekoho naučí tento rok. To je jedna z najlepších investícií do duchovného života človeka.
Pandémia naštartovala mnohé zmeny v spoločnosti a zároveň začala nové dielo obnovy cirkvi, ale aj našich
životov. Ak to prijmeme, pochopíme a vykročíme zažijeme obnovu. Zmeny sa dejú postupne a pomaly.
Práve témou postupnej obnovy sa nesie v našom zbore rok 2022. Aj Božie kráľovstvo sa šíri mnohokrát
z ľudského pohľadu pomaly, vlastnou rýchlosťou. Avšak je nezastaviteľné. Žijeme v dobe, keď chceme
výsledky hneď a nečakáme, kým je správny čas. Stáva sa, že človek pohŕda malým začiatkom, ale práve
tak funguje Božie dielo. Pán Boh postupne, krok za krokom obnovuje náš život.
Preto cirkev musí pokorne načúvať Pánu Bohu, kam nás ON vedie pri obnove. Potrebujeme byť ako
Jissácharovci z 1 Kron 12,33: “Z Jissáchárovcov, ktorí predvídali vývoj udalostí, takže vedeli, čo má Izrael
robiť: dvesto predákov a všetci súkmeňovci pod ich velením”. Oni vedeli rozoznať dejinné udalosti a potom
vedeli, čo majú robiť. Ale vedieť prečítať, porozumieť, čo sa deje okolo nás, vyžaduje zastavenie, modlitbu,
ticho, samotu, potom spoločné premýšľanie, modlitby v spoločenstve, hľadanie jednoty, skúmanie Božej
vôle a až potom prídu ako výsledok konkrétne kroky. Mnohokrát sme netrpezliví a chceme zmeny hneď.
To nás však vedie do stresu a nedobrému urýchľovaniu udalostí. Veci musia dozrieť a potom sa dejú ozaj
zázračné veci aj za krátky čas. Ako niekto raz povedal: „niekedy sa dekády nedeje nič, ale potom sa za
niekoľko dní udejú dekády“.
Verš na rok 2022 je vlastne plynulým nadviazaním na verš nášho zboru z roku 2021: „Ajhľa tvorím nové…“
(Iz 43,19). Boh Kristovým vzkriesením z mŕtvych začal novú epochu dejín. Aj pandemické obdobie
prinieslo mnoho nového a posúva nás tam, kde Pán chce. Ďalšou výzvou, ktorá mení náš život, je vojna na
Ukrajine, geopolitické chvenie, príchod utečencov na Slovensko, čo prináša mnohé výzvy, ktoré sme
neplánovali a musíme na ne reagovať. Ale toto všetko je súčasťou života jednotlivcov a cirkvi. Ako niekto
múdry raz povedal: „v knihe Skutkov apoštolských skoro nikto nerobil, čo chcel.“ Prečo? Lebo Pán
Boh zmenil plány cirkvi, či jednotlivca. Saul, ktorý sa stal Pavlom pri Damašku, vedel o tom svoje. Peter,
ktorý sa musel naučiť jesť, čo dovtedy odmietal jesť, aby získal druhých pre evanjelium by vedel o tom
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hovoriť. Pavol, keď sa mu menili plány na jeho misijné cesty, by vedel o tom hovoriť atď. Ale krásne je,
že všetci mali odvahu, poslúchali Pána aj v novej situácii a prijali to nie ako ohrozenie svojich zámerov,
ale ako Božiu vôľu pre dané obdobie. A presne tak sa to deje pre cirkev, my máme svoje plány a zámery,
ale okolnosti života, Božie plány nás môžu zmeniť, posunúť inak, ako sme plánovali. Ale nakoniec to bude
aj tak najlepšie. Načúvajme mu, kam nás vedie! Už rozumiete, prečo tento rok zdôrazňujem denné
stíšenie? Lebo to je presne ten Boží nástroj, kde rozpoznávam aktuálny Boží hlas pre náš život. A odvážne
v poslušnosti vykročíme za Jeho vedením.
Takže aj v roku 2022 sa pridávame k Nemu a vytrváme v tom, čo Pán medzi nami a v nás začal konať.
Preto za slovo povzbudenia a odvahy na rok 2022 som zvolil: Vykroč. Človek by nemal stagnovať, ale mal
by vykročiť. V ktorej oblasti života by si mal ty v roku 2022 vykročiť? Amen.
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Komentár k životu CZ
Milé sestry, milí bratia,
opäť máme za sebou veľmi špeciálny a unikátny rok. Vírus nezmizol, práve naopak, zažili sme druhú a
tretiu vlnu, ktoré mali rôzny dopad na život krajiny, ale aj cirkvi. Vďaka Bohu po hospodárskej stránke sme
toto obdobie v CZ zvládli. Je cítiť, že sa znížil počet účastníkov na službách Božích (SB) a tiež na viacerých
podujatiach. Toto obdobie je obdobím zmien, prehodnocovania fungovania zborového života a
jednotlivých aktivít. Nebolo to jednoduché obdobie. Pripomínam, že v roku 2020 a v období do výročného
zborového konventu za rok 2022 (8. 8. 2021) sme zažili 10 rôznych období, keď sa na základe vládnych
opatrení menili podmienky fungovania v cirkevných zboroch. Opísali sme ich v minuloročnej kňazskej
správe. Prezenčné služby Božie sa v roku 2021 v našom cirkevnom zbore začali konať až od 13. 6. 2021.
Dovtedy sme fungovali na online zborových podujatiach, čo bola veľká výzva. Zároveň po letnom
uvoľnení, od septembra 2021, sa opäť upravovalo fungovanie cirkevného zboru, a to na základe
protipandemických opatrení nasledovným spôsobom:
1. od 11.7. SB zelená farba semaforu – 500 ľudí v kostole – spev neobmedzený
2. od 19.9. SB pre ľudí OTP max. kapacita 150 ľudí + deti do 12 rokov; večer ZÁKLAD max. 100 ľudí
3. od 20.9. červená farba, SB pre OTP max. 150 ľudí + deti do 12 rokov, večer ZÁKLAD max. 30 ľudí
4. od 25.10. bordová farba, SB pre očkovaných, kapacita bez limitu, večer OTP max 50 ľudí
5. od 14.11. bordová farba, pribudli aj SB o 10:30 hod. ZÁKLAD max. 30 ľudí
6. od 22.11. bordová farba, SB pre OP max. 100 ľudí, večer to isté
7. od 25.11. dvojtýždňový LOCKDOWN, online SB
8. od 10.12. SB pre OP, na SB max. 30 ľudí
9. od 12.1.2022 SB pre 125 ľudí vo formáte OP (25 % kapacity priestoru)
10. od 27.2.2022 SB vo formáte Základ (kapacita 500 ľudí alebo 50 % priestoru)
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Popri bežnom živote cirkevného zboru v rámci opatrení sme v roku 2021 zažili v našom zbore aj
mimoriadne udalosti, dôležité momenty a vzácne výročia:
1. 10.1.2021 – online kázeň a online návšteva biskupa VD ECAV Petra Mihoča v ECAV ZA na
Nedeľu misie. Aj týmto špeciálnym spôsobom, ktorý umožnila doba, v ktorej žijeme, sme mohli mať
v cirkevnom zbore vzácnu návštevu brata biskupa. Po skončení služieb Božích zostal s nami ešte na
ZOOM spoločenstve po službách Božích
2. 21.5.2021 – Celoslovenské stretnutie evanjelickej mládeže online prenášané z ECAV ZA. Celé
stretnutie zabezpečovali mladí ľudia z ECAV ZA. Stretnutie sme moderovali a viedli hudobne a
zvesťou slova Božieho poslúžil brat presbyter Ján Šimočko.
3. Práca s mládežou. Počas pandemického obdobia vo viacerých cirkevných zborov stagnovala práca s
mládežou a ťažko sa rozbieha nanovo. Sme veľmi radi, že v našom zbore mal kto túto službu pevne
držať a tak sa venovať mladej generácii. Tu sa ukázalo, aké dôležité je mať pracovníka, ktorý sa priamo
venuje tejto službe.
4. 13. – 23.5.2021 – Kampaň príď Tvoje kráľovstvo – globálny modlitebný projekt, ktorý celosvetovo
zastrešuje Anglikánska cirkev a zapájajú sa doň kresťanské cirkvi po celom svete. Koná sa od
Vstúpenia Pána Ježiša na nebesá až po Letnice – zoslanie Ducha Svätého. Cieľom modlitieb je, aby
viac ľudí spoznalo Pána Ježiša. Do tejto výzvy sa doposiaľ zapojili cirkevné zbory z viac ako 80
rôznych cirkví a tradícií v takmer 90 % krajín (172) na celom svete.
5. 22.8.2021 – Seniorátny konvent TUS sa konal v CZ Žilina. Dva pandemické roky sa konal seniorátny
konvent v našom CZ, najmä z logistických dôvodov.
6. 1.9.2021 – Zriadenie miesta pracovníka s deťmi pri cirkevnom zbore. Prirodzeným rozvojom
cirkevného zboru za posledné roky, vznikom EMŠ v roku 2015, nárastom počtu mladých rodín s deťmi,
nárastom počtu hodín evanjelického náboženstva v CZ vznikla legitímna potreba systematickej práce
s deťmi, resp. s ich rodinami. Vidíme viacročné požehnané ovocie služby pracovníka s dorastom a
mládežou. Preto sme považovali za dôležité a potrebné aj službu deťom rozšíriť, podporiť,
systematizovať a vytvoriť dostatok priestoru pre kvalitnú prácu zameranú na túto generáciu členov CZ.
Ak chceme mať v cirkevnom zbore vo veľkom mestskom prostredí v budúcnosti konfirmandov,
mládež, mladé rodiny, tak sa potrebujeme cielene začať venovať deťom už v čo najskoršom možnom
veku. Vznik miesta nezastaví dobrovoľnícku prácu mnohých ochotných ľudí, ktorí sa s láskou venujú
službe deťom, práve naopak, rozšíri ju, podporí a bude jej nápomocný. Pracovník s deťmi tiež pomáha
s vyučovaním evanjelického náboženstva na základných školách v Žiline. Do funkcie bola zvolená
sestra Lýdia Rajčanová.
7. EMŠ – v EMŠ došlo počas roka k zásadnej zmene. Pracovný pomer ukončila doterajšia riaditeľka
sestra Katarína Kutlíková. Dočasne poverená funkciou riaditeľky EMŠ bola od 1.9.2021 zborová
farárka Oľga Kaňuchová. Cirkevný zbor hľadá novú riaditeľku. Sestre Kataríne Kutlíkovej za jej
doterajšiu službu v cirkevnom zbore ďakujeme.
8. Vzdelávanie rodín s deťmi – v septembri 2021 popri 25 Plus vzniklo vzdelávanie rodín pomocou
kurzu, ktorý pozostáva z deviatich školení. Toto stretnutie koordinujú sestry Barbora Gondžárová a
Lenka Janotková
9. Od 2.10.2021 – Akadémia ECAV ZA – začalo sa systematickejšie celoročné vzdelávanie
služobníkov cirkevného zboru, ktoré koordinuje presbyter za vonkajšiu misiu Ján Šimočko.
Považujeme to za veľmi dôležitý moment.
10. 31.10.2021 – vysielali sa rozhlasové služby Božie, priamy prenos na Pamiatku reformácie, z nášho
ev. kostola v Žiline. Tieto služby Božie mali dobrý ohlas v spoločnosti. CZ Žilina bol vybratý ako
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jeden z niekoľkých cirkevných zborov na Slovensku, odkiaľ sa budú pravidelne dvakrát do roka
vysielať rozhlasové služby Božie.
11. 7.11.2021 – 100 rokov od inštalácie Fedora Ruppeldta za zborového farára v Žiline. Túto udalosť
sme si pripomenuli na službách Božích 7.11.2021, ale z epidemiologických dôvodov nebolo možné
robiť spomienkové podujatia, čo je škoda.
12. Modlitebné spoločenstvo. Súčasným motorom modlitebného života cirkevného zboru sú manželia
Kozákovci s viacerými ochotnými spolupracovníkmi, za čo sme veľmi vďační.

V roku 2022 v plánovaní vnútromisijných aktivít budeme opatrní, ale vykročme s odvahou podľa možností,
ktoré nám prináša doba v ktorej žijeme. Nad čím teda premýšľame?
1. Reflexia sčítania obyvateľstva z roku 2021. Je pred nami úloha znovu pozývať ľudí do spoločenstva
cirkevného zboru v „post-covideovej“ dobe. Pri hľadaní konkrétnych spôsobov bude nápomocná aj
analýza sčítania obyvateľstva na Slovensku v kontexte nášho zboru. V januári 2022 boli zverejnené aj
výsledky sčítania obyvateľstva na Slovensku z roku 2021. Počet evanjelikov na Slovensku oproti
sčítaniu obyvateľstva z roku 2011 klesol o 9,3 %, a to z 316 250 na 286 907. Ako dopadol náš cirkevný
zbor? Máme tu povzbudivú informáciu, že v okresoch Žilina, Čadca, Kysucké Nové Mesto, na území
ktorých sa rozprestiera náš cirkevný zbor, sa k evanjelikom dokopy prihlásilo 3637 ľudí. To je o 125
ľudí viac ako pri sčítaní v roku 2011, keď sa k evanjelikom v našom zbore prihlásilo 3512 ľudí. Pre
zaujímavosť, v kartotéke zboru máme zapísaných dokopy 2240 ľudí. Pri sčítaní sa prihlásilo 3637. Kde
je zvyšných 1397? Podnikneme konkrétne kroky cez presbyterstvo a konvent, aby sme čo najviac ľudí,
ktorí sa k našej cirkvi prihlásili, ale my o nich nevieme. pozvali do spoločenstva cirkevného zboru. Tie
kroky budú priame a praktické.
2. Série kázní súvisiace s témou Vykroč, ktorá nás bude sprevádzať v roku 2022, a to konkrétne:
○ Nedele 13.2. – 27.3.: Zjavenie Jána, listy siedmim zborom: Vykročenie k obnove
○ Nedele po Veľkej Noci 17.4. – 22.5.: Poexilové knihy a ich výzvy pre súčasnosť: (1) Ezdráš, (2)
Nehemiáš, (3) Zachariáš, (4) Malachiáš a (5) Aggeus.
○ Nedele po Sv. Trojici 3.7. – 28.8.: Blahoslavenstvá: Kázeň na hore Mt 5,1-16 – vykročenie k
zmene života
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○ Začiatok školského roku 11.9. – 25.9.: Vykroč do „New Season“
○ November 2022:
○ Advent 27.11. – 18.12.: 4 x Vykroč
3. Horná dvorana: Vytvoriť priestor pre najužší tím služobníkov cirkevného zboru, oddelený na
modlitby, vzájomne zdieľanie, povzbudzovanie sa na ceste viery. Také stretnutie by malo byť 4x v
roku. Prvé by bolo v júni 2022 v rámci zasadnutia VMV výboru.
4. Obsadenie miesta riaditeľa EMŠ. V roku 2022 by sme veľmi radi obsadili uvoľnené miesto
riaditeľky EMŠ.
5. Reforma 25 Plus – nastávajú generačné posuny a 25 plus v súčasnom zložení potrebuje obnovu.
Potrebujeme znovu osloviť mladé rodiny, vysokoškolákov a ľudí tesne po skončení VŠ.
6. Druhé služby Božie – pokúsime sa túto otázku vyriešiť v roku 2022. Teda či by sme v cirkevnom
zbore chceli dvoje služieb Božích s rôznymi formami liturgie, alebo iba jedny spoločné pre všetkých.
Alebo či existuje ešte aj iné riešenie, ktoré prinesie intenzívnejšie prežívanie duchovného života.
7. Tábory:
○ Detský denný tábor: 6.7. – 9.7.2021
○ Pobytový KECY tábor pre stredoškolákov: 18.7. – 24.7.2021, RS Danová
○ Pobytový Dorastovo-mládežnícky tábor: 21.8. – 26.8.2021, Veľký Slavkov
○ Krátky rodinný tábor: 13.8. – 16.8.2021, Malenovice
8. Z nášho cirkevného zboru budú v roku 2022 dva priame prenosy rozhlasových služieb Božích, a to
v dátumoch 22.5.2022 a 23.10.2022.
9. Mini zborové dni na konci školského roku (26.6.22) na začiatku školského roku (11.9.22)
10. Diskusie k témam, ktoré hýbu spoločnosťou.
11. Akadémia II. Pokračovanie Akadémie, ak bude záujem od septembra 2022.
12. Seriál Chosen. Budeme hľadať, akým spôsobom by sme vedeli využiť seriál Chosen o živote Pána
Ježiša v zborovom živote.
13. 6.5. – 8.5.2022 sa bude konať konferencia EVS v Žiline.
14. EKUZA. Zapájame sa do ekumenických podujatí v meste Žilina (TMZJK 18.-25.1.2022, Svetový deň
modlitieb, a ak sa uskutočnia, tak aj Modlitby za mesto na Staromestských slávnostiach a Tryzna).
15. Je veľmi dôležité, aby sme počas roka boli otvorení pôsobeniu Ducha Božieho a nebáli sa pridať do
našich aktivít to, k čomu nás On pozve. Zároveň zostávajú dve veľké výzvy, a to je doznievanie
pandémie Covid 19 a vojna na Ukrajine, ktorá môže dramatickým spôsobom posunúť život cirkvi
na Slovensku.
Hospodárske, stavebné a finančné výzvy sú súčasťou správy o hospodárení, rozpočtu a správy
hospodárskeho výboru.

8

Výročná kňazská správa za rok 2021 ECAV Žilina

„V službe evanjelia, spojení láskou Kristovou“

Základné informácie o živote cirkevného zboru
Verš na rok 2022: „Nepohŕdaj dňom malých začiatkov“ (Lebo tí, čo pohrdli dňom malých
začiatkov, budú sa veseliť, a uvidia v Zerubábelovej ruke olovnicu) Zachariáš 4,10a
Slovo na rok 2022: Vykroč
Poslanie CZ:
● V službe evanjelia, spojení láskou Kristovou.
● 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 2021:
● Počet členov v kartotéke – 2222 (2020 – 2240, 2019 – 2258, 2018 – 2280, 2017 – 2286, 2016 –
2356)
● Krsty – 19 (2020 – 17, 2019 – 23, 2018 – 28, 2017 – 28, 2016 – 33)
● Pohreby – 51 (2020 – 38, 2019 – 53, 2018 – 44, 2017 – 45, 2016 – 53)
● Sobáše – 6 (2020 – 7, 2019 – 9, 2018 – 9, 2017 – 6, 2016 – 5)
● Konfirmácia – 24 (2020 – 12, 2019 – 11, 2018 – 19, 2017 – 11, 2016 – 14)
● Prestup do ECAV – 2 (2020 – 0, 2019 – 3, 2018 – 2, 2017 – 1, 2016 – 2)
● Prihlásenie do zboru – 14 (2020 – 3, 2019 8, 2018 – 15, 2017 – 21, 2016 – 21)
● Výstup z ECAV – 0 (2020 – 0, 2019 – 0, 2018 – 0, 2017 – 1, 2016 – 1)
● Odhlásenie zo zboru – 2 (2020 – 0, 2019 – 3, 2018 – 7, 2017 – 74, 2016 – 42)
● Podľa sčítania v roku 2021 sa k evanjelikom na území nášho cirkevného zboru prihlásilo spolu 3637
ľudí (sčítanie 2011 – 3512 ľudí; sčítanie 2001 – 3843 ľudí).
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Rozširujúce štatistické údaje zo zborového života z roku 2021:
● Návštevnosť – služby Božie – 2021 (200) – 2020 (279) – 2019 (272) – 2018 (273) – 2017 (270)
● Ev. náboženstvo – 2021/2022 (156 detí) – 2020/2021 (142 detí) – 2019/2020 (127 detí) – 2018/2019
(125 detí) – 2017/2018 (126 detí)
● V školskom roku 2021/2022 vyučujeme evanjelické náboženstvo na 19 školách + EMŠ. 2021/2022 –
počet detí v EMŠ je 40.
● Večera Pánova – 2021 (1377) – 2020 (1394) – 2019 (2918) – 2018 (3160) – 2017 (3114)
Údaje o počte členov zapísaných v kartotéke:
1. 2021 – ↓ 2222 členov zapísaných v kartotéke (pokles o 18 oproti roku 2020)
2. 2020 – ↓ 2240 členov zapísaných v kartotéke (pokles o 18 oproti roku 2019)
3. 2019 – ↓ 2258 členov zapísaných v kartotéke (pokles o 22 oproti roku 2018)
4. 2018 – ↓ 2280 členov zapísaných v kartotéke (pokles o 6 oproti roku 2017)
5. 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)
6. 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)
7. 2015 – ↓ 2396 členov zapísaných v kartotéke (pokles o 8 oproti roku 2014)
8. 2014 – ↑ 2404 členov zapísaných v kartotéke (nárast o 11 oproti roku 2013)
9. 2013 – ↑ 2393 členov zapísaných v kartotéke (nárast o 9 oproti roku 2012)
10. 2012 – ↑ 2384 členov zapísaných v kartotéke (nárast o 5 oproti roku 2011)
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. 2021 pôsobia:
● Dvaja zboroví farári: manželia Marián a Oľga Kaňuchovci.
● Zborový kaplán: Jozef Havrila, námestný farár na mieste zborového kaplána.
● Seniorátna kaplánka: Lenka Janotková, námestná farárka na mieste seniorátneho kaplána (od augusta
2020)
● Všetky tri systematizované miesta v cirkevnom zbore sú riadne
obsadené duchovnými pastiermi.
● Zborový farár je od roku 2013 seniorom TUS.
● Zborový farár je od roku 2018 tiež zástupcom biskupa VD ECAV.
Ďalší zamestnanci, spolupracovníci cirkevného zboru
K 31. 12. 2021 má cirkevný zbor 8 zamestnancov:
1. Administratívna pracovníčka farského úradu Jela Zvaríková
2. Pracovník pre dorast a mládež Marián Lajda
3. Pracovník s deťmi Lýdia Rajčanová, od 1.11.2021
4. V Evanjelickej materskej škole sú zamestnané: Katarína
Kutlíková (do 22.8.2021), Mária Šefarová, Iveta Dobrovičová,
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Andrea Myjavcová, Jana Úradníková (do 31.8.2021), Renáta Repkovská (od 1.9.2021), Lýdia
Rajčanová (od 1.9. do 31.10) Iveta Zajacová (od 18.10.2021).
Dobrovoľným spolupracovníkom farského úradu je Ján Hlas, ktorý pomáha s digitalizáciou matrík,
aktualizáciou údajov webovej stránky cirkevného zboru a pomocnými kancelárskymi prácami.

Štúdium na cirkevných školách
Počas školského roku 2021/2022 študovali na evanjelických školách na Slovensku či v zahraničí:
● Martin Benčík, EBF UK – evanjelická teológia, denné štúdium
● Rastislav Cúth, EBF UK – sociálna práca, externé štúdium
Organizácie pôsobiace pri cirkevnom zbore:
●
●

MUDRLAND, o. z.
Na adrese farského úradu sídli nadácia JANA AMOSA KOMENSKÉHO.

Cirkevný zbor k 31.12.2021 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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Bohoslužobný život, sviatosti, konfirmácia,
kazuálie a biblické hodiny
Služby Božie
Na službách Božích sa pravidelne schádzame v Žiline, Rajci, Čadci a Bytčici.
Konanie služieb Božích v roku 2021
Miesto

Žilina

Čas

9:00
10:00
10:30
18:00
17:00
17:00
9:30
11:30

Druh

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

Perióda

Každý týždeň

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

Priemerná účasť
2021
2020

116
48

134
88

26
0
0
23
13

32
16
13
26
20

0

11

200
226

279
311

Slovom Božím poslúžili okrem domácich duchovných pastierov manželov Kaňuchovcov, Jozefa Havrilu a
Lenky Janotkovej aj Marián Lajda, Marek Hrivňák, zborový farár Súľov – Hradná, Peter Mihoč, biskup
VD, Ivan Boženík, zborový farár Nitra.
Službe kantorovania sa v roku 2021 venovali: Marta Gáborová (Žilina), Milada Golierová (Rajec), Ján
Beňuch (Žilina), Miroslava Maková (Žilina) a Marián Lehotský (Čadca).

Krst Svätý
Krst Svätý vykonávame zvyčajne 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. Rok 2021 bol v tejto oblasti
obmedzený kvôli pandémii, viaceré krsty sa
odložili, predpokladáme, že v roku 2022 sa k
týmto krstom vrátime.
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Večera Pánova (VP)
Večera Pánova sa pravidelne prisluhuje v našom cirkevnom
zbore:
● Žilina – 1. nedeľa v mesiaci počas ranných služieb Božích o
9:00 hod.
● Žilina – 3. nedeľa v mesiaci počas večerných služieb Božích
o 18:00 hod.
● Rajec – pred výročnými sviatkami (Vianoce a Veľká Noc)
a 10. nedeľu po Sv. Trojici
● Čadca – pred výročnými sviatkami (Vianoce a Veľká Noc)
● Bytčica – pred výročnými sviatkami (Vianoce a Veľká Noc)
● Večera Pánova sa prisluhovala podľa potreby aj
v domácnostiach, nemocniciach, domovoch dôchodcov
(Vlčince, Zástranie) a tiež na záver Noci modlitieb.
V Žiline na hlavných dopoludňajších službách Božích sa v čase covidu veľa vecí zmenilo. Ak sa mohla VP
prisluhovať, tak sme mali dve stanovištia na státie spĺňajúc všetky hygienické požiadavky. Namiesto
kalicha sa používali jednorazové kalíšky.

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.
● V roku 2021 sme pokračovali v novom formáte práce s konfirmandmi. Stretávali sme sa vždy v piatok
o 15:30 hod. buď v zborovej sieni, ale online, podľa epidemiologickej situácie.
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● Kvôli epidemiologickej situácii sme namiesto víkendového sústredenia absolvovali v sobotu
16.10.2021 poldňové v zborových priestoroch ECAV ZA
● Stretnutia rodičov konfirmandov sa konali v roku 2021: 12.5. online, 22.9. prezenčne.
● Slávnosť konfirmácie sa konala v Žiline na dopoludňajších službách Božích dňa 20. 6. 2021.

Konfirmácia dospelých
V roku 2021 sme nemali konfirmáciu dospelých.

Sobáše
Aj v roku 2021 sa konali sobáše podľa aktuálneho stavu opatrení. Sobášom predchádzala pastorálna
príprava snúbencov, ktorá častokrát prebiehala online. Aj na základe súčasného vývoja s epidémiou zdá sa
byť úplne rozumné, aby sa v budúcnosti mohli sobáše konať aj mimo kostola.

Pohreby
V roku 2021 sa v našom cirkevnom zbore konalo 51 pohrebov. V týchto ťažkých covidových časoch sa
pohrebné rozlúčky konali jednoducho, ale dôstojne. S každou rodinou pred pohrebom sme sa snažili osobne
stretnúť, prípadne online a telefonicky, aby sme ich pastorálne sprevádzali v ťažkých životných chvíľach.

Biblické hodiny
Biblické hodiny sa v roku 2021 konali v Žiline v dátumoch 20.10., 27.10., 3.11., 10.11., 17.11., 24.11.
Pokračovali sme na nich v štúdiu 1 knihy Mojžišovej. Mimoriadna biblická hodina dňa 12. 9. 2021 bola
venovaná prezentácii z cesty zborového farára na Cyprus a Turecko. Na biblické hodiny zvyčajne chodia
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starší ľudia. Z biblických hodín sa robil audio záznam a zo série o Jozefovi sme robili aj video nahrávky.
V roku 2022 by sme chceli dokončiť prvú knihu Mojžišovu a potom pokračovať až po 20. kapitolu 2 knihy
Mojžišovej, kde je opísané vydanie zákona na hore Sinaj. Potom plánujeme návrat do Novej zmluvy.

Pastorálna činnosť
Duchovní pastieri vykonávali aj v roku 2021 pastorálne návštevy podľa vývoja situácie a
epidemiologických možností. Dokopy vykonali 223 návštev. Keď nebolo možné ľudí osobne navštíviť, tak
sme členom cirkevného zboru telefonovali a takto zostávali s nimi v kontakte. Zborová farárka robila aj
viacero pastorálnych video rozhovorov v domovoch dôchodcov.
Počas roku 2021 sme vykonali 223 pastorálnych návštev. Manželia Kaňuchovci 158, Jozef Havrila 39,
Lenka Janotková 26.
Zboroví farári viedli aj pastorálne rozhovory na fare, zborový farár 50 a zborová farárka 266 .

Výročná kňazská správa za rok 2021 ECAV Žilina

„V službe evanjelia, spojení láskou Kristovou“

Mimozborová činnosť zborových farárov
Zborový farár v súčasnosti okrem funkcie zborového farára pôsobí ako:
● 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 pôsobí ako:
● členka Správnej rady nadácie Jána Amosa Komenského v Žiline
● členka rady školy EMŠ v Žiline
● poverená riaditeľka EMŠ od 1.9.2021

P.Č. Dátum
1.
2.
3.
4.

13.1
18.1
24.1
1.2

5.

19.2

6.

21.2

7.
8.
9.

25.2
1.3
4.3

10.

5.3.

11.

11.3

12.

12.3

13.
14.
15.
16.
17.
18.

17.3
18.3
25.3
28.3
26-28.3
29.3

19.

29.3

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

1.4
14.4
14.4
23.4
2.5
7-9.5
24.5
27.5
28.5
3.6
7.6

Mimozborová činnosť zborových farárov v roku 2021
Názov podujatia
Miesto konania Kto
stretnutie predsedníctiev VD
EKUZA
TMZJK EKUZA
SPK TUS
Pracovná skupina – budúcnosť
vyučovania konfirmácie v ECAV
Diskusia o cirkvi v post-covidovej
dobe
Spoločné modlitby farárov TUS
PSK TUS
Spoločné modlitby farárov TUS
Pracovná skupina – budúcnosť
vyučovania konfirmácie v ECAV
Spoločné modlitby farárov TUS
Kurikulum pre školy ev.
náboženstvo
Diskusia o mládeži v CZ Trnava
Spoločné modlitby farárov TUS
Spoločné modlitby farárov TUS
Krížová cesta
KPM
Porada Campfest
Pracovná skupina – budúcnosť
vyučovania konfirmácie v ECAV
Spoločné modlitby farárov TUS
Biblické zamyslenie pre ESŠ Prešov
Rada školy ESŠ Martin
Webinár: Misia v mestách
Vyučovanie o cirkvi pre ŠPM
Konferencia EVS
Rada školy ESŠ
Porada TKK EKUZA
Prednáška mládež Opiná
Podcast s Denisou Harčarovou
SPK TUS

online
online
online
online

MaK
Kaňuchovci
Kaňuchovci
Kaňuchovci

online

MaK

online

MaK

online
online
online

Kaňuchovci
Kaňuchovci
Kaňuchovci

online

MaK

online

Kaňuchovci

online

MaK

online
online
online
Žilina
online
online

MaK
Kaňuchovci
Kaňuchovci
MaK
MaK
MaK

online

MaK

online
online
online
online
online
online
Martin
Žilina
online
online
Turany

Kaňuchovci
MaK
MaK
MaK
MaK
MaK
MaK
MaK
MaK
MaK
Kaňuchovci

Poznámka
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31.
32.

4.7
7.8

33.

21.8

34.
35.
36.

22.8
28.8-4.9
5.9

Liturgia televízne služby Božie
Campfest prednáška
Prednáška – rodinný tábor CZ
Trnava
Seniorátny konvent TUS
Cesta Cyprus a Turecko
Zborový deň kázeň a prednáška

37.

6.9

SPK TUS

38.
39.

9.9
9.9

40.

19.9

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

23.9
29.9
4.10
5-.6.10
7.10
19.10
23.10
26.10
8.11
6.12
7.12

Pamätník Holokaustu – spomienka
GOD Zone večera
Inštalácia zborového farára, kázeň
O. Kaňuchová
EKUZA
Verejné čítanie Biblie EKUZA
SPK TUS
Stretnutie evanjelických cirkvi
Pohreb Ľ. Veselá
Rada školy ESŠ Martin
Valné ZED
Teologická konferencia ECAV
SPK TUS
SPK TUS
Sluby Božie, kázne ESŠ Martin
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Trenčín
Kráľova Lehota

MaK
MaK

Terchová

MaK

Žilina
Marhaň
Zemianske
Kostoľany
Žilina
Zvolen
Zemianske
Kostoľany
Žilina
Žilina
Sučany
Česká Republika
Martin
Martin
Banská Bystrica
Poprad
online
online
online

Kaňuchovci
MaK
Kaňuchovci
Kaňuchovci
Kaňuchovci
MaK
Kaňuchovci
Kaňuchovci
Kaňuchovci
Kaňuchovci
MaK
MaK
MaK
MaK
Kaňuchovci
Kaňuchovci
Kaňuchovci
Kaňuchovci

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

Zborový farár z titulu funkcie seniora TUS či synodála a člena Dišitriktuálneho presbyterstva sa v priebehu
roku 2021 zúčastnil viacerých 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. Cirkevný zbor fungoval, konal svoju službu v
rámci možností. V mnohom sme boli aj inšpiráciou pre ostatné cirkevné zbory na Slovensku aj v zahraničí.
Naše kázne počúvali ľudia aj mimo cirkevného zboru, a tak sme mohli poslúžiť aj v širšom kontexte.
Zároveň tiež, ak sme urobili aj niečo nesprávne, či sme nejako slovom, skutkom niekomu ublížili, prosíme
o odpustenie. Všetko sme sa snažili robiť, len v tej najlepšej viere pre blaho tohto cirkevného zboru a rast
Božieho kráľovstva.
Sme vďační všetkým našim blízkym spolupracovníkom, najmä z predsedníctva cirkevného zboru,
duchovným pastierom, ale aj ostatným spolupracovníkom v cirkevnom zbore za 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 2021 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 2021
Počet členov
Konfirmácia

Krsty

Sobáše

Požehnanie

Rok

spolu
schem.

kartotéka

sčítanie

deti

dospelí

spolu

deti

dospelí

spolu

evanj.

krížne

evanj.

krížne

2021

2458

2222

3637

18

1

19

23

1

24

2

4

0

0

6

2020

2458

2240

3512

17

0

17

11

1

12

1

6

0

0

7

Pohreby

Rok

Do/zo zboru

Presbyterstvo

Do/z cirkvi

počet

muži

ženy

deti

spolu

prihl.

odhl.

prist.

výst.

členov

zasad.

2021

28

23

0

51

14

2

2

0

16

3

2020

20

18

0

38

3

0

0

0

17

3

Večera Pánova

Rok

Hlavné SB

Nešporné SB

Stredtýžd. ran.
SB

Večerné SB

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

2021

470

855

0

3

13

36

1377

60

142

0

0

26

26

0

0

2020

440

935

0

4

3

12

1394

86

190

0

0

32

32

0

0

chrám

doma

nemocnica-ústavy

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

2021

4

21

0

0

0

0

32

8

2020

0

0

3

13

1

16

21

8

Rok

Deti – DB

Mládež – SEM

Dorast

Dospelí

Ženy – SEŽ

Rodiny – RoS (25+)

počet

priemerná

počet

priemerná

počet

priemerná

počet

priemerná

počet

priemerná

počet

priemerná
účasť

počet
sk.-buniek

za rok

účasť

za rok

účasť

za rok

účasť

za rok

účasť

za rok

účasť

za
rok

2021

33

13

33

23

37

30

6

12

40

7

25

55

2

2020

13

11

34

42

19

39

9

21

2

20

12

21

Rok

Mod.spol – MoS
Rok

Modlitebné
týždne

Spevokol

Hud.skupiny

počet

počet

počet

priemerná

počet

priemerná

za rok

účasť

za rok

účasť

skupín

členov

skupín

členov

2021

30

15

2

35

1

30

1

2020

33

5

1

79

1

30

1

Muži

Ma-Mi klub

počet
za rok

priemerná
účasť

počet
stretnutí

priemerná
účasť

10

46

22

20

10

10

5

12

6

15
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Hospodárenie za rok 2021 a návrh rozpočtu na
rok 2022

Vyhodnotenie hospodárenia CZ za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022 prerokoval na základe podkladov
predložených sestrou účtovníčkou Alenou Míškovou a zborovým dozorcom Jánom Šimkom hospodársky
výbor na svojich zasadnutiach dňa 19. 1. 2022 a 24. 2. 2022. Na zasadnutí boli prítomní okrem zborových
farárov aj zástupca zborového dozorcu Ivan Trepáč, bratia kurátori Czelis a Jurčaga, bratia Olszar, Lábaj a
brat dozorca Šimko.
Príjmy a výdavky roku 2021 v základnom členení :
A)

PRÍJMY:

212 820,- €

Z toho:
Cirkevný príspevok

19 498,- €

Ofery

14 262,- €

Milodary CZ

64 557,- €

Granty

3 511,- €

Dotácia na EMŠ

96 919,- €

Príjmy EMŠ (príspevok na prevádzku, dary)

10 845,- €
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Milodary oproti roku 2020 stúpli o 45 %, aj na základe vyhlásenej zbierky na opravu strechy na budove
fary. Ofery oproti predchádzajúcemu roku klesli až o 25 %, no výber cirkevného príspevku (CP) stúpol
o 47 %. Pri cirkevnom príspevku konštatujeme, že stúpol najmä kvôli zvýšeniu sadzby CP na 20 €/člena.
V roku 2021 si ho zaplatilo 1 082 členov CZ, čo je nárast o 22 členov oproti predchádzajúcemu roku. Počet
platiacich predstavuje 48,7 % 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 a príslušenstvo na zabezpečenie online prenosov
počas pandémie, prenosné plátno na projekciu, vianočný stromček, dezinfekčné prostriedky a pod. Ďalej
išlo o zabezpečenie odvozu trávy a lístia, uhradenie povinnej finančnej spoluúčasti grantu z VÚC na nákup
zariadení a vybavenia zborovej siene, detskej besiedky a spoločenských hier pre dorast a mládež. Za
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 2020. Počas roka 2021 bolo prostredníctvom občianskeho združenia
MUDRLAND prijatých celkovo 4 600,01,-€. Počas roka 2021 sme z OZ MUDRLAND prijali celkovú
dotáciu na všetky tábory v CZ vo výške 3 540€. Taktiež sme z týchto prostriedkov financovali nákup
materiálov na náboženstvo a do EMŠ vo výške 1 620€. Niektoré prostriedky boli využité ešte z roku 2020.
Zostávajúcu výšku príspevkov využijeme na financovanie aktivít a nákup potrebných materiálov v roku
2022 v cirkevnom zbore i v EMŠ.
A)

VÝDAVKY:

173 101,- €

Z toho:
Osobné náklady CZ (mzdy, odvody, SF)

20 444,- €

Spotreba energií (plyn, el. energia, vodné, stočné)

9 338,- €

Opravy a investície CZ

4 065,- €

Cestovné

1 037,- €

Ostatné služby, réžia (tel., poist., čas., knihy, odpad, dane)

9 245,- €

Príspevky na vyššie COJ (FFZ, VD,TUS)

16 181,- €

Príspevky iným COJ

50,- €

Podpora vnútromisijných podujatí, táborov

5 233,- €

Priame náklady EMŠ

107 507,- €

V roku 2021 sa nerealizovali žiadne väčšie opravy. Investičné náklady predstavovali najmä zariadenia a
vybavenie nakupované z prostriedkov účelového grantu z VÚC Žilina. Ďalšie náklady tvorili aj nevyhnutný
servis, údržba areálu a pod. 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 2021 predstavuje prebytok vo
výške 39 385,- €, namiesto plánovaného schodku 39 400,- €. Významný podiel na zmene tohto plánovaného
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stavu majú milodary a zvýšený výber cirkevného príspevku, resp. zatiaľ nerealizovaná oprava strechy na
budove fary.
Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2021 predstavoval čiastku 82 500,- € a bol uložený na bankových
účtoch (82 004,- €) a v pokladničných hotovostiach (496,- €).
Návrh rozpočtu, ako aj plán opráv a investícií, je uvedený v predloženej výročnej správe. Rozpočet na rok
2022 predpokladá príjmy vo výške 236 546, -€, výdavky vo výške 273 177,- €. Rozdiel príjmov a výdavkov
je plánovaný ako schodok vo výške 36 631,- €. Tento schodok je tvorený najmä plánovanou opravou
strechy na budove fary, výmenou strešných okien a nevyhnutnými opravami s tým spojenými v
podkrovnom byte. Plánovaná je aj oprava izolácie budovy fary v suteréne v miestach kostolníckeho bytu.
Súčasťou sú aj potrebné investície do zobrazovacej a výpočtovej techniky v kostole. Finančné prostriedky
na tieto opravy a investície sú z veľkej časti kryté zostatom z roku 2021 vo výške viac ako 82 tisíc €. Avšak
stále chceme ponechať vyhlásenú zbierku na opravu strechy, ktorú chceme zrealizovať čím skôr. Rozpočet
taktiež predpokladá zvýšený príjem formou výberu zvýšeného cirkevného príspevku už počas celého roka
2022, zatiaľ čo v roku 2021 si niektorí členovia nedoplatili CP do novej výšky, ktorá bola schválená na
zborovom konvente v auguste. Členom CZ dávame do pozornosti, že CP si nemusia platiť jednorazovo, ale
pokojne si to môžu rozdeliť na viacero platieb počas roka.
Zároveň informujeme, že nášmu cirkevnému zboru bol vypočítaný príspevok do Fondu finančného
zabezpečenia ECAV podľa nových pravidiel prijatých Synodou vo výške 16 408,-€. Aj z toho dôvodu by
sme chceli opätovne požiadať členov CZ, aby sa zaviazali k pravidelnej mesačnej podpore CZ formou
zriadenia trvalých príkazov zo svojich bankových účtov s vyznačením účelu platby s variabilným
symbolom (VS) č. 333. Svoju podporu môžu smerovať aj na konkrétnych zamestnancov cirkevného zboru
uvedením príslušného VS alebo ju určiť pri platbách v hotovosti na farskom úrade.
Očakávané najväčšie opravy a investície: (1) Oprava strechy na budove fary 42.000€ (2) Výmeny strešných
a okien a súvisiace práce v podkrovnom byte 11.000€ (3) Oprava izolácie budovy fary 15.000€ (4) Nákup
zobrazovacej a výpočtovej techniky do kostola + softvér 5.000€, (5) sedacia súprava a kreslá do kancelárie
na fare 2.000€.
Nakoniec hospodársky výbor konštatuje, že hospodárenie v roku 2021 bolo v zmysle konventom
schváleného rozpočtu a jednomyseľne sa uzniesol, že odporúča zborovému presbyterstvu, ale aj zborovému
konventu, správu o hospodárení za rok 2021 prijať a predložený rozpočet na rok 2022 schváliť.
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Rozpočet 2022

Rok 2021
PRÍJMY
Príjmy z majetku
Cirkevné príspevky
Milodary
Ofery
Dotácie
Z iných COJ
Ostatné príjmy
SPOLU
VÝDAVKY
Opravy a investície
Cestovné
Osobné náklady
Ost. služby, réžia (tel., poisť.,
časopisy, knihy, dane,..)
Spotreba energií (plyn, el. en.,
vodné, stočné)
Príspevky na vyššie COJ (VD,
TUS)
Príspevky iným COJ
Ost. progr. výdavky na
vnútromisijné podujatia CZ
Splátka pôžičky
SPOLU

Rozpočet

Skutočnosť

0
20 000
51 000
20 000
97 660
0
10 000
198 660
Rozpočet

1
19 498
67 527
14 262
100 430
0
11 102
212 820
Skutočnosť

Rajec
skut.

Príjem

0
1 040
2 153
1 530
300
0
155
5 178
Rajec
skut.

1
20 000
60 000
20 000
120 440
0
16 105
236 546
Výdaj

57 200
1 600
112 243

4 303
1 037
109 547

0
0
0

81 000
1 500
123 032

27 870

25 544

1 045

27 595

15 450

12 912

1 517

14 550

17 000

16 181

971

19 000

500

50

0

200

6 200

3 527

0

5 300

0

0

0

0

238 063

173 101

3 533

272 177

Výsledok hospodárenia

predpoklad

skutočnosť

Rajec

predpoklad

Príjmy – výdaje

-39 403

39 719

1 645

-35 631
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Ostatné správy

Správa – Filiálka Rajec
Jozef Havrila: Tak ako po iné roky sa nám aj tento rok s Božou pomocou a s podporou mesta Rajec podarilo
zrealizovať niekoľko aktivít, ktoré nám pomohli utužiť vzájomné vzťahy v našom malom komunitnom
prostredí. Okrem menších stretnutí pri brigádach na ev. modlitebni v Rajci sme sa stretli aj pri údržbe
Evanjelického domu smútku, kde sa nám s pomocou mladých študentov z Gymnázia podarilo ošetriť bránu
na cintoríne, na Dome smútku, ako aj lavice novým náterom. Vyčistili sme aj nádvorie – zámkovú dlažbu
– od nečistôt a buriny. Brigádu na cintoríne zabezpečila Zuzana Žilinčíková.
Vydarené boli aj posedenia Rajčanov a hostí zo Žiliny pri guláši. Počas sviatku Cyrila a Metoda /5. júla
2021/ a pri spomienke na Majstra J. Husa sa zišlo 36 účastníkov stretnutia. Po duchovnom úvode sestry
farárky O. Kaňuchovej zo Žiliny, speve piesní a modlitieb sme v ďalšom programe dlho do večera zotrvali
vo vzájomných rozhovoroch. Bonusom stretnutia bol výborný guláš, ktorý nám uvaril šikovný brat E.
Mikolka s I. Šefarom, a rovnako tak aj občerstvenie, ktoré bolo v horúcom letnom dni vítané.
V podobnom duchu sa nieslo aj ďalšie stretnutie 17. októbra 2021: filiálne popoludnie pri guláši spojené s
prezentáciou cesty zborového farára po stopách apoštola Pavla na Cyprus – Turecko. Zúčastnilo sa ho 32
ľudí z Rajca, Žiliny a Podlužian. Počas stretnutia sme si mohli pozrieť vystavené kresby našich detí vo
vestibule. Deti sa mohli vyšantiť pri rozličných hrách v záhrade evanjelickej modlitebne.
28. novembra 2021 sme vyhodnotili kresby detí a navrhli im odmeny z evanjelického knižného
vydavateľstva Tranoscius Liptovský Mikuláš.
Z objednanej literatúry, zakúpenej s pomocou dotácie mesta Rajec, sme pripravili aj dary pre našich
seniorov a cirkevníkov, ktoré ich iste potešia v týchto neľahkých pandemických časoch. Knihy im budú
rozdané počas mesiaca december ako vianočný darček.
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Týmito aktivitami sa snažíme napĺňať aj poslanie nášho cirkevného zboru: „Poslaním cirkevného zboru je
šíriť evanjelium Ježiša Krista s láskou k Bohu a ľuďom, žiť v milujúcom spoločenstve, rásť vo viere a
slúžiť darmi v moci Ducha Svätého na všeobecný úžitok.“
Za realizáciu podujatí zodpovedá: Mgr. Jozef Havrila, ev. farár na kaplánskom mieste
Aktivity filiálky Rajec v r. 2021 boli poznamenané dvomi skutočnosťami: – pretrvávajúcimi COVID
opatreniami a neobsadením miesta filiálneho kurátora. Sestra Milada Golierová po 12 rokoch zodpovednej
– a pre fíliu požehnanej – kurátorskej služby sa tejto funkcie k 31. 12. 2020 vzdala a nepodarilo sa nám na
uvoľnené miesto nájsť vhodnú náhradu. Aj keď sme si v Rajci spravili prieskum, kto by mohol zastávať
funkciu kurátora, nikto z navrhnutých kandidátov nebol ochotný túto úlohu prijať. Nateraz sme bez kurátora
a jeho zvolenie je naďalej otvorené a zostáva veľkou výzvou pre Rajčanov, ktorí sa s takouto úlohou v
minulosti vedeli vždy vysporiadať.
Bohoslužobný život bol ochudobnený o spoločné stretávania sa na službách Božích: stretli sme sa len 30krát za priemernej účasti 23 ľudí. Služby Božie vykonával väčšinou br. f. Jozef Havrila (23x), seniorátna
kaplánka Lenka Janotková (3x), sestra farárka Oľga Kaňuchová (2x), brat farár Marián Kaňuch (1x) a
spoločne manželia Kaňuchovci (1x).
Počas obdobia, keď sa spoločné služby Božie v modlitebni nekonali, br. f. J. Havrila pripravoval kázne a
informačné listy, ktoré pred nedeľou distribuoval do 26 domácnosti.
Večera Pánova: Hneď ako sa uvoľnili COVID-opatrenia, snažili sme sa umožniť našim veriacim účasť na
spovedi a VP: trikrát sme mali VP v rámci služieb Božích s účasťou 60 a raz sa konala VP v domácnosti s
účasťou 5 ľudí /žien/. Spolu pri VP v Rajci v r. 2021 bolo: 65 /12 mužov a 53 žien/.
Pastorálne návštevy: br. f. J. Havrila v priebehu roka 2021 uskutočnil 39 návštev. Okrem toho pri roznášaní
informačných materiálov sa br. f. nakrátko stretol a pozdravil s viacerými cirkevníkmi.
Náboženská výchova – Na ZŠ Lipová v Rajci 4 žiaci a od 1. novembra 2021 pribudol nový žiak na ZŠ vo
Fačkove. Spolu: 5 detí.
Kantorskú službu konala Milada Golierová, ktorá poslúžila na SB 24x. Okrem nej poslúžili Zuzana Lisá
3x, Martin Mikuš /vnuk Ondreja Mikuša/ 1x a Ján Beňuch 1x. Jedenkrát sme mali služby Božie bez kantora.
Ďalšie aktivity vo filiálke Rajec sú uvedené vo vyššie uvedenej správe: Zo života evanjelickej fílie Rajec v
r. 2021, ktorá bola adresovaná mestu Rajec pri dokladovaní využitia dotácie mesta Rajec vo výške 300 €.
V hospodárskej oblasti sme v r. 2021 nekonali žiadne väčšie práce, ale potešujúce je to, že po mnohých
rokoch sa podarilo s pomocou mesta Rajec zrealizovať nový chodník na evanjelickom cintoríne. Aj keď je
to zatiaľ iba jedna tretina z plánovaných prác, sme za ňu vďační a máme nádej, že v blízkej budúcnosti sa
podarí rekonštrukciu priviesť k zdarnému zakončeniu a k spokojnosti našich spoluobčanov.
Plán prác na rok 2022:
● údržba modlitebne a kaplánskeho bytu /prípadné opravy/,
● práce na vylepšení Domu smútku na ev. cintoríne,
● realizácia VMV aktivít podľa možností, ktoré nám rok 2022 prinesie.
Záver: vyslovujeme vďaku za ochotných spolupracovníkov pri spravovaní našej – počtom neustále sa
zmenšujúcej – fílie, ktorí obetujú svoj čas, sily a schopnosti a aj financie pri spravovaní dedičstva našich
predkov.

Správa – Diaspóra Čadca
Gabriela Svrčková: Stretnutia na službách Božích sa konali dvakrát za mesiac (v 1. a 3. nedeľu) s výnimkou
letného obdobia. Z dôvodu pandémie Covid-19 boli SB obmedzené alebo sa nekonali. Účasť na SB bola
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nižšia, pretože viacerí členovia nie sú očkovaní alebo majú problém prísť do spoločenstva (v režime OP/
OTP). Po dohode s MsÚ v Čadci bola nám aj v tomto roku sprístupnená obradná miestnosť v budove
Mestského úradu v Čadci. Na prenájom sme odvádzali platbu z ofier. K Večeri Pánovej sme mohli pristúpiť
v decembri za sprísnených podmienok (v režime OP). SB hudobne sprevádza M. Lehotský, v obradnej
miestnosti je organ. Veriaci sa individuálne podľa svojich potrieb a možností môžu zúčastniť na SB v Žiline
alebo v iných mestách. Majú tiež možnosť sledovať SB a príhovory na internete a v televízii alebo rozhlase.
V zozname veriacich máme zaregistrovaných 48 osôb a podľa mojich údajov viacerí nemali zaplatený CP
(je možné, že ho platili priamo na fare alebo na účet CZ). S viacerými členmi som už neprišla do kontaktu
dlhú dobu, SB v Čadci sa nezúčastňujú, na správy a výzvy nereagujú. Väčšinu som kontaktovala najmä
pred koncom letných dovoleniek a kalendárneho roka.
Sme vďační za vašu službu a tiež všetkým aktívnym členom zboru, ktorí sa podieľajú na príprave SB a
povzbudení na internete. Želáme veľa Božieho požehnania, zdravia a všetko najlepšie v novom roku 2022.

Správa – Diaspóra Bytčica
Pre opatrenia na zastavenie ochorenia covid-19, vyhlásené v našej krajine, pre rok 2021, sa v modlitebni v
Bytčici služby Božie nekonali. Priestor modlitebne je malý a nevyhovujúci na stretávanie sa v rámci
opatrení. Členovia zboru bývajúci v tejto časti mesta mohli využívať návštevu kostola v Žiline alebo
internetové pripojenie na YouTube, prípadne rozhlasové a televízne vysielania kresťanských programov.
Podľa možnosti boli do rodín doručované Informačné listy nášho zboru. „Nenechám a neopustím ťa.“
Toto Božie zasľúbenie dostal Józua, ale platí pre nás všetkých.
Boh nás pozýva... Mt 11,28-29: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám
odpočinutie! Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci, a nájdete
si odpočinutie duši.
Ďakujeme našim bratom a sestrám za nahrávanie služieb Božích a šírenie Slova Božieho elektronicky.
Ďakujeme aj všetkým slúžiacim pomocníkom pri nahrávaní. Božie požehnanie prajeme všetkým. Amen

Detská besiedka
Lýdia Rajčanová: Značnú časť roka 2021
sme v rámci služby deťom strávili v
online priestore. Od januára do polovice
júna prebiehali detské besiedky výlučne
online formou. Programy pre deti mali
ako zvyčajne svoju stálu štruktúru. V
úvode sme sa s deťmi privítali, zahrali si
spoločne hru. Po aktivite zvyčajne
nasledovala modlitba, niekedy aj pieseň.
Neskôr sme deti v rámci ZOOM stretnutia
rozdelili na skupinu mladších a starších a
v týchto dvoch skupinách prebiehali
lekcie. Na záver stretnutia sme sa
porozprávali, prípadne si zahrali nejaký
kvíz alebo inú aktivitu.
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Obsahom detských stretnutí boli príbehy Starej a Novej zmluvy. V prvom polroku sme sa venovali témam
zameraným na rôzne atribúty Pána Boha, ako napr. Boh ako darca života, Boh ako Tvorca atď. Jednu
besiedku sme venovali výročiu pamiatky reformácie. V adventnom období sme sa samozrejme učili o
vianočných udalostiach. Jadro tém v druhom polroku tvorili príbehy zamerané na život Pána Ježiša a jeho
príklad, ktorým nás inšpiruje k lepšiemu životu. Počas prázdnin sme deťom ponúkli niekoľko špeciálnych
besiedok, ktorými boli „Ranná rozcvička“ a „Tvorivé dielne“.
Počas roka sme zorganizovali aj dve špeciálne udalosti pri príležitosti Veľkej noci a Vianoc. Vytvorili sme
pre deti náučný chodník vianočným a veľkonočným príbehom. Deti spolu s rodičmi prechádzali niekoľko
vonkajších stanovíšť a ich úlohou bolo na každom stanovišti načítať QR kód, ktorý im následne odhalil
kúsok veľkonočného alebo vianočného príbehu.
Vďaka Bohu sa pandemická situácia v lete zlepšila, a tak sa mohol uskutočniť detský denný tábor.
V novom školskom roku nám bolo umožnené sa na besiedkach osobne stretávať takmer do konca
novembra. Na mladších besiedkach sa deti učili príbehy Starej zmluvy. Staršie deti sa zaoberali príbehmi z
Evanjelia podľa Marka.
Aj napriek tomu, že rok 2021 bol plný obmedzení, tešíme sa z toho, že nám bolo cez komunikačné
technológie umožnené udržiavať neustály kontakt s deťmi z nášho zboru. Tešíme sa na to, čo má pre nás
Pán Boh pripravené v nastávajúcom roku.
Priemerná účasť na detských besiedkach bola 13 detí. Počas roka sme mali celkovo 33 stretnutí. Z toho 11
bolo prezenčne a 22 bolo online.
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Výročná správa pracovníka s deťmi – Lýdia Rajčanová
V novembri 2021 som nastúpila na pozíciu zborovej
pracovníčky s deťmi. V zbore som začala pracovať v neistých
časoch v dobe pandémie. Zo začiatku mi bolo niekedy ľúto, že
mám obmedzené možnosti stretávania sa a práce s deťmi.
Rozhodla som sa však, že aj napriek tomu, že situácia vôbec nie
je taká, ako by som si predstavovala, pokúsim sa z nej vyťažiť
maximum. V období, keď nebolo možné sa stretávať v interiéri,
sme sa s besiedkovým tímom rozhodli usporiadať niekoľko
vonkajších akcií. Zorganizovali sme šarkaniádu, kde sme
pozvali deti a ich rodičov z detských besiedok a tiež deti z našej
Evanjelickej materskej školy a náboženstiev. Na šarkaniádu
prišlo pomerne veľa ľudí, vyše 50. Mali sme veľkú radosť z
toho, že aj napriek obmedzeniam sa nám podarilo zorganizovať
bezpečnú akciu, na ktorú sa rozhodlo prísť toľko ľudí. Pred
Vianocami sme pre rodiny nielen z nášho cirkevného zboru pripravili v Lesoparku Vianočný chodník do
Betlehema. Jeho návštevníci mali možnosť prejsť 12 interaktívnych stanovísk zdieľajúcich príbeh Vianoc.
Okrem stretávania sa s ľuďmi je mojou úlohou systematicky premýšľať o práci s deťmi v našom zbore.
Uplynulé mesiace som sa venovala premýšľaniu o fungovaní besiedkového tímu a službe deťom, veľa som
čítala, počúvala som zaujímavé rozhovory a podcasty, pripravovala sa na online detské besiedky, mamikluby, venovala sa koordinácii biblických olympiád, premýšľala o dennom detskom tábore 2022. Keď to
bolo možné, trávila som čas s deťmi aj osobne, a to napr. pri ich strážení na 25+, na rodinnom stretnutí, na
prezenčných detských besiedkach. Okrem práce priamo v cirkevnom zbore každý týždeň navštevujem
Evanjelickú materskú školu. Stretávam sa tam s deťmi, rozprávame sa spolu o biblickom príbehu, ktorý sa
v danom týždni učili, a vždy si spoločne v rámci opakovania príbehu niečo tematické vyrobíme alebo si
zahráme hru. Každá chvíľa strávená s deťmi je pre mňa veľkým požehnaním a prínosom. Pravidelne každý
pondelok dochádzam na dve základné školy, na ktorých vyučujem náboženstvo. Okrem výučby detí v
materskej škole a na základných školách je mojou úlohou ich prepájanie s cirkevným zborom. Snažím sa
preto čo najviac deti pozývať na zborové akcie a podujatia. Pravidelným prínosom pre moju službu je
stretnutie so sestrou farárkou Oľgou Kaňuchovou. Každý týždeň spolu máme približne hodinové stretnutie,
na ktorom sa rozprávame o veciach,
ktoré nás v našej službe tešia, trápia
alebo čakajú. Som veľmi vďačná za
to, že na pravidelnej báze môžem
s niekým hodnotiť svoju prácu,
môžem sa pýtať otázky a radiť sa.
Jedným z hlavných cieľov v
najbližšom období je pre mňa
organizácia pravidelných stretnutí
besiedkového tímu. Ako tím by sme
tiež chceli venovať viac času deťom
aj mimo detských besiedok. Budeme
vďační, ak sa za nás a tieto výzvy v
našej
službe
budete
modliť.
Ďakujeme, že ste v tom s nami.
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Dorast a mládež
Aj v roku 2021 sme vďaka pánu Bohu a ochotným spolupracovníkom sme pokračovali v službe tejto mladej
generácii.
Správy za jednotlivé sekcie:
● Správa pracovníka s dorastom a mládežou v cirkevnom zbore, správa za KOD 15:30 (konfirmácia a
Dorast) – Marián Lajda
● Správa za mládež (stredoškolská a vysokoškolská) – Marián Lajda
KOD 15:30 – KOD 15:30 je spojením konfirmačnej prípravy s dorastom. Aj napriek tomu, že našou
pôvodnou túžbou bolo robiť jedno stretnutie pre obe skupiny, kvôli pandémii sa KOD zmenil na
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 čas sme mali témy o Ježišovi s názvom „Stopy“ a „Uhol pohľadu“, o
Božích prikázaniach, o Duchu Svätom, o viere a iné. Priebeh týchto stretnutí bol značne poznačený
mnohými obmedzeniami a väčšinu stretnutí sme tak absolvovali v online priestore cez aplikáciu Zoom.
KOD mal s mládežou spoločný tím, ktorý je predstavený v sekcii mládež. Samotným stretnutiam KOD-u
sa však najmä venovali spolu so zborovými farármi Mariánom a Oľgou Kaňuchovcami aj sestra farárka
Lenka Janotková, pracovník s mládežou Marián Lajda, Ema Plevová a Timotea Tatarková. Počet stretnutí
KOD-u: prezenčne 13, online 20.

Mládež – Stretnutia mládeže sme v roku 2021 pripravovali každý piatok od 18:00 v online forme, ako aj
naživo, podľa aktuálnych pandemických opatrení. V soboty tak vznikol dobrý priestor pre ľudí venovať sa
rodine, alebo iným povinnostiam a radostiam. Pri témach sme kopírovali ten istý tematický plán ako na
KOD-och, len sme vždy šli v témach smerom, ktorý bol vhodný pre danú vekovú skupinu mládežníkov.
KOD a mládež viedol jeden tím, kde boli títo služobníci: Marián Lajda, Ema Plevová, Terézia
Boldizsárová, Martin Benčík, Laura Marušáková, Terézia Šimková, Filip Šimko, Zuzana Belancová, Ivan
Belanec, Timotea Tatarková a Lukáš Kopún. Počet stretnutí mládeže: prezenčne 16, online 21. V rámci
práce s mládežou v našom cirkevnom zbore sme v roku 2021 pripravili celoslovenskú online mládež. V
lete sme mali KECY tábor, ktorý viedol Adrián Marušák a Dorastovo-mládežnícky tábor pod vedením
Mariána Lajdu. Ďalej sme robili špeciálne stretnutia pre chlapcov (B70 – túto službu vedie Adam Rajčan)
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a dievčatá (Girls Only – túto službu vedie Michaela Hanáková). Množstvo našich mladých bolo zapojených
do skupiniek, kde sa dá ísť hlbšie a osobnejšie. Pre vedúcich skupiniek sme mali v prvom polroku stretnutia
s vyučovaním ELS (ešte lepšia skupinka), tieto stretnutia pripravoval brat presbyter Ján Šimočko.

Výročná správa pracovníka za dorast a mládež v cirkevnom zbore – Marián Lajda
Do nového roku 2021 sme sa prebudili v čase, keď sa nedalo
stretávať a všade naokolo zúrila pandémia corona vírusu. Aj
napriek tomu som sa snažil aj so svojím tímom udržať mládež
pokope. Do nášho dorastovo-mládežníckeho tímu sme pribrali
dvoch nových mladých ľudí, Timku a Lukáša. Robili sme mládež
a KOD v online móde cez aplikáciu Zoom. Vytrvalosť a
trpezlivosť sú vlastnosti, ktoré som ja ako vedúci, ale aj my všetci
ako tím potrebovali. Nevzdať to aj napriek tomu, že online
stretnutie, aj pri vysokej miere kreativity, je napokon o tom, že
človek sedí pred počítačom a hľadí do monitora. Mládež tu však
aj v týchto temných časoch vždy bola. A aj keď sa niekto rozhodol
sa nepripojiť, mohol vedieť, že keby chcel, tak sa má kde vrátiť, a
už len táto vedomosť môže znamenať pre psychiku človeka veľa.
Inšpirácie, ako robiť veci lepšie a kreatívnejšie a ako pri tom
všetkom nevyhorieť, sme hľadali vo vlastných radoch na
tímových stretnutiach alebo na skupinkách, prípadne aj na
konferenciách a seminároch, ktoré ponúkali ECAV, SEM alebo
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TCK. Terka Šimková a Lukáš Kopún si zobrali na starosť náš mládežnícky Instagram, cez ktorý sa snažia
propagovať našu prácu s mládežou a cez, ktorý sa prihovárajú mládežníkom a mnohým ďalším. Je to pre
nás nová platforma, cez ktorú povzbudzujeme veriacich a nachádzame stratených.

Počas jari sme boli oslovení zo strany cirkvi pripraviť celoslovenskú mládež. Po niekoľkých rozhovoroch
a modlitbách sme sa do toho pustili a pripravili sme stretnutie s názvom Spolu na mládeži. Celé toto
stretnutie sa konalo v online priestore. Do organizácie sa zapojil celý dorastovo-mládežnícky tím, pričom
každý mal svoju úlohu. Technickú stránku zabezpečoval Filip Šimko a jeho tím, ktorému pomáhali aj naši
priatelia z Cirkvi bratskej v Žiline. Témou nám poslúžil Jany Šimočko. Prihovoril sa k nám aj brat generálny
biskup Ivan Eľko.
Ku konfirmácii sme doviedli našich druhákov, ktorý boli prvým ročníkom, na ktorých sa v celej sile
podpísala pandémia s jej nevyhnutnými obmedzeniami. Bol to silný ročník vzhľadom na počet
konfirmandov, ako aj výraznosť osobností jednotlivých konfirmandov. Celá táto naša misia je postavená
na vzťahoch, osobnom svedectve a vyučovaní. A práve v oblasti vytvárania vzťahov bolo toto obdobie
pandémie veľmi výraznou komplikáciou. Ťažko sa vytvárajú nové vzťahy v priestore, kde sú ľudia z
donútenia alebo z povinnosti viac, ako zo svojej vlastnej vôle. V školskom roku 2020/2021 a aj v tom
nasledujúcom sme skúšali nový spôsob práce s konfirmandmi a to zmenou formy. Jednotlivé stretnutia mali
charakter stretnutí dorastu. Stretnutia sme nazvali KOD 15:30. V tomto čase 15:30 tieto stretnutia začínali
a zároveň to bol pre nás kompas, akým smerom chceme tieto stretnutia robiť. Matúš 15,30 znie: „Tu prišli
k Nemu veľké zástupy, ktoré mali so sebou chromých, mrzákov, slepých, nemých a mnohých inakších;
kládli Mu ich k nohám a On ich uzdravoval“. K nám, na KOD a mládež, prídu tiež rôzni ľudia, ktorí nesú
na sebe jazvy z hriechu, nefunkčných rodín a rozbitých vzťahov. Náš cirkevný zbor a jednotlivé jeho
stretnutia by mali byť práve pre týchto ľudí. Mali by byť záchrannou sieťou, kde môžu stretnúť Ježiša,
ktorých On môže a aj chce uzdraviť.
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V lete sme sa vďaka uvoľneným opatreniam mohli trochu nadýchnuť. Naše posledné mládeže sme konečne
mohli robiť naživo, tak sme neváhali a robili sme ich vonku v parku bez nejakého zdĺhavého programu.
Išlo nám o to, aby boli ľudia povzbudení a aby sme mohli byť spolu. Bola to aj príležitosť zavolať nových
ľudí, kamarátov a spolužiakov našich mládežníkov, a tak sme ich mohli následne pozvať aj na naše letné
tábory a akcie. V júni sme zorganizovali KECY tábor s témou Beyond. Tábor viedol Adrián Marušák.
KECY, a špeciálne aj tohtoročné, boli a sú miestom, kde sa cirkev stretáva so svetom. Na tento tábor
prichádzajú mladí ľudia, ktorí Pána Boha nepoznajú a náboženské rozmýšľanie je im cudzie. Je to vždy
výzva, ako správne nastaviť pravidlá a ako týmto ľuďom svietiť, ako im zvestovať vzkrieseného Krista
jazykom, ktorému budú rozumieť. Pre celú túto misiu sú potom dôležité aj následné akcie (follow-upy),
ktoré cez leto robíme. Na KRT-e, ktorý viedol Jany Šimočko, som spolu s Emkou Plevovou poslúžil
vedením ranných a večerných programov. Bol som rád, že som tu mohol byť aj z celou svojou rodinkou s
Romankou a Viktorkou. Ďalším táborom bol DMT – dorastovo-mládežnícky tábor, ktorý mal tému
Reconnect vo Veľkom Slavkove. Po dlhom čase lockdownov som videl dve dôležité veci, ktoré tento tábor
reflektoval. A to spojenie medzi nami ľuďmi navzájom a spojenie s Bohom. Na záver leta sme s dorastovomládežníckym tímom zostali ešte vo Veľkom Slavkove na Víkendovke tímov, kde sme prehlbovali naše
vzťahy v tíme a plánovali sme ďalší školský rok.

Na jeseň 2021 sme pokračovali v organizovaní mládeží a KOD-ov. Okrem toho sme spolu s Emkou
Plevovou a Annou Ladeckou upratovali povalu a systematizovali náš mládežnícky inventár a s Janym
Šimočkom sme sa pustili do prerábky dolného farského bytu, ktorý teraz môže slúžiť na stretnutia tímov a
mnohých skupiniek. Na jeseň tiež začala Akadémia ECAVZA, ktorá je výborným nástrojom na
skvalitňovanie našej služby. Oceňujem na nej, že je to priestor pre služobníkov spoznať sa navzájom a
spoločne sa vystrojiť do toho, čo má pre nás Pán Boh pripravené.
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Veľmi pozitívne hodnotím aj to, že náš cirkevný zbor zriadil miesto pracovníka s deťmi a že Lydka
Rajčanová bola odvážna povedať na toto povolanie do služby svoje áno. Verím tomu, že je to správny krok,
práca s deťmi v našom zbore nemôže byť iba o besiedke, ale je to tak, ako aj pri práci s mládežou, väčšia a
dôležitejšia misijná činnosť. Ja osobne som rád, že sa môžem rozprávať o svojej práci s niekým, kto mi
rozumie, lebo robí podobnú činnosť ako ja.

V roku 2021 bola pre môj osobný život najdôležitejšia moja rodina. Zo začiatku to nebolo jednoduché nájsť
rovnováhu medzi rolami pracovníka v cirkvi a otca malej dcérky. Obe roly by vedeli zaplniť človeku všetok
čas. V súčasnosti som však spokojný s rytmom, ktorý som si nastavil, i keď stále je čo zlepšovať.
V novom roku, ktorý je pred nami, by som chcel viac energie v mojej práci venovať členom DM tímu, do
ktorého budeme prijímať aj štyroch nových členov. Intenzívne tiež pracujem, stretávam sa s ľuďmi a
diskutujem o reforme našich stretnutí 25+. Mám túžbu, aby táto platforma poslúžila novej generácii
mladých dospelých, ktorých máme v našom zbore. Dostal som aj nové povolanie od Pána Boha, viesť ľudí
k lepšiemu poznaniu Božieho Slova a preto som sa zapojil do ročného plánu čítania Biblie, aj s mnohými
ďalšími mládežníkmi. Chcel by som im postupne vysvetľovať kontext a pomáhať im čítať Bibliu s
porozumením. Svoje áno som povedal aj na ponuku pripraviť si jednu z hlavných tém na KPM spolu s
Lenkou Šimočkovou. Plánujem sa tiež zúčastniť konferencie ELF (Eropean Leadership Forum). Neviem
čo všetko ďalšie má pre mňa a pre moju službu pripravené Pán Boh v roku 2022. Len viem, že chcem byť
citlivý na Jeho hlas a potom Mu byť poslušný.
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Stredná generácia – rodinné spoločenstvo
Pod strednou generáciou rozumieme ľudí vo veku od cca 25 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 2021:
● Národný týždeň manželstva: 7. – 14. 2. 2021
● Rodinný tábor KRT: 13. – 16. 8. 2021 (Malenovice)
● Stretnutia 25 plus – prvý a tretí štvrtok v mesiaci o 17:00 hod. prezenčne aj online
● Stretnutia rodín od septembra 2021

Stretnutia rodín – Lenka Janotková
Niekedy majú jednotlivci veľmi dobré nápady, ale uvedomujú si, že sami veci nepotiahnu, a tak sa do nich
ani nepustia. A je veľmi dobré, že Pán Boh nás síce niekedy povoláva byť „prvolezcami“, ale oveľa častejšie
nás povoláva, aby sme „zdolávali štíty“ spolu a rovnako zažívali radosť spolu. Možno niečo podobné bola
situácia na začiatku rozmýšľania, čo s rodinami, ešte predtým, ako mal začať tohtoročný KRT. Barborka
Gondžárová mala sen a k tomuto snu prirodzene navrhli na prípravke ku KRT-u aj nás, Janotkovcov, lebo
tento sen sme predtým zažívali v službe rodinám v Prešove. Barborka tento začiatok opisuje: „a tak sme
spoločne vystúpili z lode, aby sme sa učili chodiť po vode“. Na KRT-te strávilo veľa rodín spolu vzácny
čas a na konci sme dali výzvu rodinám, že ak by sa chceli schádzať ako rodiny, odštartúvame spoločné
stretnutia okolo témy 9. lekcií Ako byť dobrým rodičom.
Rodičia školákov väčšinou počas týždňa bojujú s časovou zaneprázdnenosťou, a tak sme navrhli, aby sme
mali stretnutia následne po bohoslužbách a aby sme sa kvôli hladu nemuseli ponáhľať domov, budú
stretnutia spojené s obedom. Odhadovali sme záujem 4 – 5 rodín, a preto nás veľmi milo prekvapilo, keď
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na výzvu odpovedalo 13 rodín. Boli sme pripravení? Asi tak ako Mojžiš, keď ho Hospodin povolal. No
povedal mu vtedy jednu dôležitú vec: „JA budem s tebou“. Uvedomovala som si, že jednotlivé rodiny kvôli
korone ešte ani poriadne nepoznám, ale Pán Boh nás ubezpečil rovnakým princípom: JA budem s vami. Z
viacerých strán sme dostali silné uistenia, že je to dobrý krok a že sa doň máme pustiť. A tak teraz s
vďačnosťou vyznávame, že stretnutia rodín sa stali miestom, kde máme priestor na hlbšie rozmýšľanie nad
našimi krokmi vo výchove; priestor pre rozhovory ohľadom problémov, s ktorými sa ako rodičia boríme;
miestom, kde sa môžeme spoločne smiať, aj plakať; miestom, kde naše deti dostávajú ďalšiu možnosť
rozvíjať svoje zborové priateľstvá; a hlavne miestom, kde si dávame úprimné otázky, aby sme nachádzali
tú Božiu cestu v našich rodinách.
Úvodné stretnutie sme začali 4.septembra a odvtedy sme sa stretli 7-krát. Keď sa situácia z dôvodu covidu
zhoršovala, mali sme namiesto prezenčných stretnutí stretnutia cez zoom. Okrem toho sme vďaka
organizačnému talentu Barborky Gondžárovej zorganizovali viacero výletov a víkendoviek, na ktoré sa
pridali aj ďalší ľudia z cirkevného zboru. Oslovila ma veta „Jeden je príliš málo na dosiahnutie dobrých
výsledkov“ a v manželstvách a rodinách platí táto pravda o to viac. Nech si teda Pán Boh používa aj toto
nové dielo, aby jednotlivé tehličky boli upevňované Ním, a tak nech zapasujeme do spoločného diela,
ktorého architektom je On sám. Ďakujem Barborke a Miškovi Gondžárovcom, ďakujem môjmu manželovi
Maťovi, ďakujem Pánu Bohu, že v pravý čas zjavuje dobré veci, že nás začleňuje do svojich plánov, že nás
spája, lebo aj pri službe rodinám by nikto z nás sám nezačal to, čo teraz všetci spolu zažívame. A veľká
vďaka patrí aj dobrovoľníkom z radov mladých, ktorí si počas jednotlivých stretnutí vzali deti a pripravovali
im programy, dávali na nich pozor, a tak ich spoločne stráveným časom viac prepájali, bez nich by tieto
stretnutia nebolo možné realizovať. Takže ozaj: veľká vďaka.
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Stretnutia 25+ – Alenka Vitkovská
Stretnutia 25+ sú určené pre všetkých ľudí v aktívnom veku (cca. 25 až 55 rokov) a ich hlavným zámerom
je budovať vzťah s Pánom Bohom a budovať vzájomné priateľstvá. Obsahom stretnutí je obvykle aktivita
(hra), 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 2021 sme sa od januára do polovice júna stretávali online cez aplikáciu ZOOM. Z dôvodu zlej
pandemickej situácie a nariadených opatrení nebolo možné prezenčné stretávanie. Stretli sme sa až v júni
na spoločnej grilovačke vo farskej záhrade.
Opäť sme sa prezenčne začali stretávať v septembri, avšak od decembra bolo stretávanie v dôsledku zlej
pandemickej situácie zakázané, a tak sme opäť prešli na online stretnutia.
V roku 2021 sme mali 6 stretnutí prezenčne a 13 stretnutí online. Priemerná účasť bola 15 ľudí.
Série tém ktoré sme tento rok preberali boli:
● Ako si udržať radosť, lásku, pokoj, vďačnosť, istotu, nádej v tejto dobe (pozvaní rečníci)
● Nejde to podľa plánu (biblické postavy)
● Reštart (Ján 21)
Aktuálne zloženie tímu, ktorý sa v roku 2021 staral o prípravu stretnutí:
Alenka Vitkovská, Majka Šefarová, Evula Vitkovská, Marián Kaňuch, Olinka Kaňuchová, Marián Lajda,
Martin Heidrich, Lenka Janotková.
Okrem toho nám s prípravou programu, technikou a strážením detí pomáhalo niekoľko ďalších
dobrovoľníkov, za čo im patrí veľká vďaka.
V stretnutiach 25+ pokračujeme aj v roku 2022 a veríme, že tam mnohí nájdu priestor pre duchovný rast a
prehlbovanie priateľstiev.
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Národný týždeň manželstva 2021 – Hedviga Tkáčová
Uplynulých desať ročníkov vytvárala kampaň Národný týždeň manželstva na Slovensku platformu pre
podujatia, ktoré pre manželov organizovali aj naši lokálni dobrovoľníci. Tento rok to bolo iné a vzhľadom
na pandemickú situáciu sa aktivity odohrávali doma. Národný týždeň manželstva (NTM) prebiehal v našich
obývačkách. Na Slovensku oslovil stovky manželských párov, zoštvornásobil návštevu webovej stránky
kampane a prostredníctvom spätnej väzby bol označovaný za doteraz najlepší ročník.
V rámci „NTM doma“ nás čakalo osem podnetov, ako pestovať v manželstve bezpečné prostredie.
Sústredili sme sa na oblasť manželského záväzku, na kritiku, neúctu, prijatie, nudu, egoizmus, priateľstvo
a odpustenie. V rámci nášho cirkevného zboru sme sa do kampane zapájali každý deň. O aktivitách sme
informovali na našom webe, prostredníctvom facebookovej stránky a manželia mali k dispozícii aj
špeciálnu službu – personalizované sms správy. Ak súhlasili, každý deň ráno dostávali správu, ktorá im
predstavila nielen stručný popis témy a programu kampane na daný deň, ale aj http linky, kde si manželia
mohli konkrétnu ponuku vo svojom mobile počas dňa kedykoľvek pozrieť alebo vypočuť. Online program
umožnil manželom stráviť viac času vo dvojici a mnohí manželia ocenili súkromie vlastného domova a
atmosféru bezpečia.

Hudba
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Spevokol – Jana Puškášová
Žiaľ, aj tento rok, tak ako predošlý, bol poznačený pandémiou a povinnosťou nosiť rúška/respirátory aj v
interiéri, čo znemožnilo nácviky spevokolu žilinského zboru ECAV.
Pokúsili sme sa aspoň o využitie súčasných technických možností, t. j. naspievať pieseň každý individuálne
a potom pomocou PC programu spojiť jednotlivé nahrávky do jednej. V tejto iniciatíve nás podporil a
pomohol nám pán dirigent z ŠKO Simon Chalk (Veľká Británia), ktorý v spolupráci s dirigentkou
spevokolu pripravil podkladové (pracovné) nahrávky pre spevákov. Speváci si pieseň individuálne nacvičili
a potom sa sami doma, s pomocou podkladových nahrávok, nahrali na video. Následne pán Chalk nahrávky
spracoval, upravil a spojil do videa, ktoré bolo odvysielané na Veľkonočnú nedeľu. Išlo o pieseň Víťaz nad
smrťou, ktorá pripomenula nielen víťazstvo Pána Ježiša, ale symbolicky aj to, že s Božou pomocou
spevokol dokáže prežiť aj ťažké časy. Pieseň odznela v štvorhlasnom prevedení, s 15 zúčastnenými
spevákmi a bola veľkým povzbudením.
Hoci spevokolistov tento projekt duchovne aspoň na čas spojil, ukázalo sa, že príprava takéhoto videa je
nesmierne náročná – spracovanie väčšieho množstva vstupných nahrávok a ich synchronizácia si vyžaduje
človeka, ktorý má skúsenosť s potrebným softvérom a zároveň hudobné cítenie. A najmä veľa času. Čiže
toto sa nejaví ako únosná cesta pre spevokol, ktorý chce byť predovšetkým živým duchovným
spoločenstvom.
Krátko pred Vianocami sme začali cvičiť pieseň v malom obsadení 6 – 7 spevákov na vianočné služby
Božie, ale pre ochorenie covid sa nám napokon nepodarilo dotiahnuť tento zámer do konca.
Naďalej však veríme v Božiu milosť a pomoc, aby sme mohli pôvodnú aktivitu spevokolu obnoviť čím
skôr.

Hudobné skupiny – Adrián Marušák
V roku 2021 sme sa ako chválový tím opäť učili novým veciam. Do našej tvorby sa zapojili viacerí noví
hudobníci a taktiež sme vyskúšali nové nástroje – ako napríklad elektronické bicie. Tento rok priniesol aj
mnohé piesne na zborovom YouTube kanáli a taktiež slovenský preklad piesne Blessing. Náš kanál teda
ponúka už viac ako 30 chválových piesní, z čoho sa veľmi tešíme. Každú druhú nedeľu v mesiaci sme
začali robiť moderné SB, ktoré sú sprevádzané hudobnou kapelou. V roku 2022 sa tešíme na nové výzvy,
rast a rozhodnutia, ktoré nás čakajú.
Premýšľame nad tým, ako ešte lepšie
slúžiť spolu ako tím, nad možnosťou
dvoch kapiel či zapojením stále
ďalších „chváličov“. Snívame o
mieste, štúdiu, kde by sme piesne
mohli tvoriť a zároveň nahrávať v
profesionálnej kvalite – tak, aby sme
ich mohli zdieľať aj na platformách
ako Spotify či Apple Music. Rok
2022 je rokom, v ktorom opäť
očakávame Pána Boha a to, kam nás
bude viesť.
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Modlitby a modlitebné spoločenstvo
V roku 2021 v našom cirkevnom zbore prebiehal modlitebný život nasledovne:
● Modlitby v domácnostiach – osobné modlitby jednotlivých členov CZ.
● Noc modlitieb – sa konala online dňa 21. – 22. 5. 2021.
● Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov – 18. – 25. 1. 2021. Kvôli pandémii sa konalo iba jedno
online stretnutie a to dňa 24.1.2021.
● Svetový deň modlitieb – sa nekonal.
● Pôstna a adventná reťaz modlitieb a pôstu – konali sa v dňoch: 1. – 4. 4. 2021 a 22. – 23. 12. 2021.
● Počas pandémie sa v prvom polroku konali každú stredu online zborové modlitby cez aplikáciu
ZOOM. Od jesene sa upravil model fungovania tak, že sme sa začali stretávať prvú stredu online, druhú
stredu prezenčne v zborovej sieni, tretiu online, štvrtú sa konali chválospevy v kostole a piata streda
bola otvorená pre špeciálne modlitebné stretnutia, ako napr. modlitby za mesto. Keď opäť v jeseni
nebolo možné prezenčné stretávanie, pokračovali sme online modlitbami.

Koordinátorkou modlitebného spoločenstva cirkevného zboru je Ľudmila Fraňová. Jej správa: Aj rok 2021
priniesol pre naše modlitebné spoločenstvo, ale i ostatných členov zboru, nové výzvy a možnosti k
modlitbám. Pretrvávajúca pandémia a jej vplyv na naše duševné i fyzické zdravie viedla mnohých ku
každodennému zápasu na modlitbách za milosť, odpustenie, uzdravenie. Zostali sme verní slovám z 1.
Tesal. 5; 17 Neprestajne sa modlite! A tak sme pokračovali v online stretávaní sa cez ZOOM každú stredu
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o 18:00 hod., kde sa mohli 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. V čase priaznivej
situácie sme sa stretávali v kostole. Dušou nášho spoločenstva, obdarovanou Pánom Bohom, ktorá priniesla
nový impulz a sviežosť k modlitbám v moci Ducha Svätého, sa stala Lucka Kozáková. Z jej podnetu každú
poslednú stredu v mesiaci sa koná chválový večer spojený s modlitbami, ktorého sa s láskou ujali manželia
Janotkovci. Okrem toho sme dali členom zboru možnosť napísať svoje námety k modlitbám/môžu byť aj
anonymne/ a vhodiť ich do krabičky vo vestibule kostola a my sa za ne pravidelne modlíme. Raz do mesiaca
pozývame na naše stredajšie modlitby vedúceho určitej skupiny, ktoré v našom zbore pôsobia, takisto
vedenie zboru i Materskej škôlky, aby nám predložili svoje námety na modlitby.
V Tichom týždni sme pripravili nepretržitú 96 -hodinovú modlitebnú reťaz. Keďže sme boli uzavretí doma,
tak každý v danú hodinu sa modlil vo svojom domove. Tak isto to bolo aj pri 24-hodinovej modlitebnej
reťazi v čase Adventu. Obe modlitebné reťaze boli obohatené jednou spoločnou hodinou modlitieb a chvál
cez ZOOM. Každoročne v čase zoslania Ducha Svätého venujeme celú noc modlitbám a chválam. Prvýkrát
tento rok sme sa spojili len cez ZOOM, čo bolo pre nás nové, obohacujúce a veľmi požehnané. Kto sa
pripojil, mohol zostať hodinu alebo i celú noc.
Sme vďační Pánu Bohu za technické vymoženosti, ale tešíme sa, keď sa budeme môcť pravidelne stretávať
osobne a vysielať naše vďaky, prosby a chvály pred Boží trón.

Raňajky pre mužov
V roku 2021 sa konalo niekoľko online raňajok pre
mužov a to v termínoch: 16.1.; 6.2.; 20.2.; 6.3.;
20.3.; 17.4.; 1.5.; 15.5.; 5.6.; 19.6. Muži sa potom
pravidelne stretávali na samostatných online alebo
prezenčných skupinkách. Spoločné raňajky pre
mužov všetkých vekových kategórií sa potom už
nekonali.

Krátky rodinný tábor – Ján Šimočko
KRT 2021 sa uskutočnil vo veľmi netradičných dňoch – od piatku 13. augusta do pondelka 16. augusta
2021 na tom istom mieste ako aj pred rokom – v Malenoviciach v hoteli KAM.
Téma tábora znela: Mlieko a med, ako nezablúdiť na ceste do zasľúbenej zeme. Hovorili sme o putovaní
Izralecov do Kanánu – krajiny, ktorá bola opísaná v Božom slove ako krajina mlieka a medu. Taká krajina
čaká aj na nás, ale ako sa na ceste do nej nestratiť, neodbočiť z Božích ciest? Hovorili sme o povolaní
Mojžiša a o tom, že Pán Boh povoláva do tej zasľúbenej zeme nie len nás, ale aj ľudí okolo nás, tak ako ani
Mojžiš nemal do nej prísť sám, ale mal tam priviesť aj ľud. Hovorili sme aj o dudraní a reptaní, zlyhaniach
vo viere, či kľukatých cestách, ktorým čelíme rovnako ako Izraelci. Témami poslúžili zborový brat farár
Marián Kaňuch, sestra farárka Olinka Kaňuchová, sestra farárka Lenka Janotková, Jany Šimočko a Majo
Lajda.
Zaujímavou časťou na tábore sú vždy aj semináre. Jedným z nich bol zároveň aj pozvánkou či ukážkou
zborového spevokolu. Výsledkom nás účastníci seminára potešili svojím spevom počas nedeľných
bohoslužieb, vedúca spevokolu Janka Puškášová odviedla skvelú prácu. Druhý seminár bol obsahovo
zameraný na život zboru, niesol názov: Zasľúbený zbor. Slovami Zuzky a Janka Šimkovcov sme mohli
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počuť o mnohých veciach, ktoré sa v zbore dejú, ale aj o potrebách zboru, o ktorých bežný člen nepremýšľa
a nevie o nich. Pre mnohých účastníkov bol seminár pozvaním do aktívnejšieho členstva.
O detský program sa staral špeciálny hosť, bábkoherec Martin Žák. Divadielka sa deťom veľmi páčili.
Pánu Bohu sme vďační, že sa tábor mohol uskutočniť v zdraví a bez akýchkoľvek komplikácií. Tábor viedol
Jany Šimočko s manželkou Lenkou a súčasťou prípravného tímu boli aj Janko a Zuzka Šimkovci, manželia
Gondžárovci, Kaňuchovci a Majo Lajda. Ďakujeme všetkým ďalším ochotným pomocníkom, ktorí priložili
ruku k dielu akýmkoľvek spôsobom.

Akadémia

– Ján Šimočko

V školskom roku 2021-2022 sa v zbore ECAVZA rozbehol pilotný ročník Akadémie. Je to Celoročný
vzdelávací program na vystrojovanie do služby.
Podmienky na prihlásenie boli rozhodnutie nasledovať Ježiša, túžba chcieť sa učiť a napredovať, záväzne
si vyhradiť čas na stretnutia. Prihlásilo sa 32 ľudí, 19 žien a 13 mužov, vo veku od 16 – 78 rokov.
Ciele akadémie:
● Vystrojovanie (príprava) do služby
● Osobný rast a napredovanie v misii
● Nachádzanie si miesta v zbore (Cirkvi)
● Rozvoj vedúcich a potencionálnych vedúcich
● Povzbudenie v dynamickej komunite aktívnych členov
● Hlbšie štúdium Ježišovho života a Jeho služby medzi ľuďmi
Stretnutia prebiehajú formou neformálneho vzdelávania, sedíme za stolmi v menších skupinkách a spolu
počúvame, diskutujeme, študujeme, aplikujeme a mávame aj domáce úlohy. Osobné výzvy nás posúvajú
vpred.
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Plán stretnutí:
● Posledný štvrtok v mesiaci – Zborová miestnosť – 17:00 – 19:30
● Október – Ako Ježiš
● December (online) – Priority
● Január – Osobná misia
● Február – Skupinová misia
● Marec – Mentoring
● Apríl – Skupinky
● Máj – Plánovanie
● Jún – Ukončenie

A On ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov,
zase iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov,
aby pripravovali svätých na dielo služby, budovať telo
Kristovo (Ef 4,11-12)
Tak ako Pán Ježiš pripravoval ľudí okolo seba na dielo
služby, tak aj my chceme budovať telo Kristovo a cirkev,
ktorá bude Cirkvou.
Teším sa, že v našom zbore máme veľa aktívnych
služobníkov a mnoho potencionálnych.
Akadémia môže byť nástrojom požehnania zboru a skôr či
neskôr aj okolia.
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Zborový deň 2021
V roku 2021 sme zorganizovali malý zborový deň po službách Božích na začiatku školského roku dňa. Bol
zložený z prezentácie zborového farára z jeho cesty na Cyprus a Turecko. Tiež zo spoločného občerstvenia
(guláš), ktorý pripravil so spolupracovníkmi zborový kurátor Rastislav Czelis. Takéto spoločenstvo sa
ukázalo ako dobré.
V roku 2022 plánujme dva menšie zborové dni a to na konci a na začiatku školského roku v termínoch
26.6.2022 a 11.9.2022.

Ma-Mi klub – Lenka Janotková
Stretnutia mamičiek sú špecifickou skupinou v cirkevnom zbore, lebo každý rok tvorí túto skupinu nový
kolektív akurát aktuálnych mám na materskej alebo rodičovskej dovolenke. Je to však veľmi vzácny
priestor, kde môžu prichádzať maminky už s maličkými bábätkami a súčasne maminky s predškolákmi.
Tento rok sme MaMi kluby realizovali súčasne online, ako aj prezenčnou formou. Najvýhodnejšou on-line
formou sa ukázala messengerová skupina mamičiek, keďže sa na ňu mamy môžu napojiť hocikedy, čím sa
zohľadňujú individuálne režimy detičiek.
Začali sme novoročnou snehuliackou výzvou, do ktorej sa maminky zapájali a posielali príspevky, ako si
žijú, čo s deťmi robia. Pokračovali sme videami jednotlivých mamičiek, ktoré reagovali na naše videonahrávky o výchove, ktoré sme v pravidelných intervaloch pripravovali doma. Zapojili sme sa tiež do
Národného týždňa manželstva pri on-line prednáške s možnosťou klásť otázky, ako aj do zborových aktivít
pre besiedkárov, ktoré boli organizované vonku.
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Prezenčné stretávanie sme začali až 20. apríla, no v tomto corona období sme sa rozhodli pre možnosť robiť
naše MaMi kluby vonku. Našimi miestami sa stali rôzne ihriská (Sad pri studničkách, Park Ľ. Štúra, Detské
ihrisko za ulicou Komenského, Detské ihrisko za Janolou), kam mamičky rady prichádzali a cítili sa
bezbečnejšie ako niekde vo vnútri. Zároveň sme si v priebehu realizácie uvedomovali, že tieto MaMi kluby
otvárali dvere aj k misii, tým, že sme vychádzali zo svojich zatvorených priestorov a prichádzali do styku
s mamičkami, ktoré boli v tomto priestore. Reálne stretnutia priniesli pekný posun vo vzťahoch jednak
medzi mamičkami a jednak medzi deťmi.
Nevýhodou bolo zlé počasie, ktoré veľmi nedávalo priestor k stretnutiu vonku, no zistili sme, že ak chceme,
aj stretnutie „pod laubňami“ na Mariánskom námestí je východiskom. Samozrejme, vonku bolo väčšie
rozptýlenie pozornosti detí a tým aj mamičiek. a tak sme boli postavené pred novú výzvu vychádzať zo
svojich spôsobov robenia MaMi klubov a prispôsobovať sa novým podmienkam.
Júnový MaMi klub sme ukončili balónovou rozlúčkou a po letných prázdninách sme sa od 3.9. začali
stretávať okolo fary. Keď bolo pekné počasie, boli sme na námestíčku pred kostolom a keď bola zima, šli
sme do zborovej miestnosti. Priemerne sa počas roka stretávalo 10 mamičiek s detičkami, no tento priemer
nehovorí o tom, že keď sme sa stretávali na ihriskách, nazbieralo sa nás tam aj 16 ľudí, ale keď sme sa
stretávali vo vnútri, boli sme štyri maminy s detičkami, teda zhruba 8 všetkých spolu. Je preto pre nás
výzvou do nového roku, nájsť tie najlepšie spôsoby, aby sme umožňovali čo najvyššiemu počtu mám vyjsť
zo svojho mamičkovského režimu a načerpať tam, kde je byť s dieťaťom úplne prirodzenou vecou. Reálne
sme sa stretli 20-krát, samozrejme popritom sme mali aj priestor pre neoficiálne stretávanie.
Okrem stretnutí MaMi klubov sme sa v druhej polovici roka začali stretávať každý prvý utorok v mesiaci
aj poobede. Tieto stretnutia vonku umožnili prísť aj mamičkám, ktorých deti majú iný režim alebo majú
doobeda krúžky alebo mamičky doobeda pracujú, a byť tak spolu.
Ku koncu roka sme začali s Večerom mamín. Vnímali sme, že aj na MaMi klube je mamičkina pozornosť
predsa len stále zaujatá tým, čo robí dieťatko a preto sme začali so stretnutiami, keď raz za mesiac necháme
detičky oteckovi, zmeníme miesto, s maminami si spolu sadneme a popri peknej večeri sa posúvame ďalej
vo vzťahu s Bohom. Je to niečo špeciálne a vzácne v tomto čase. Nech si Pán aj cez túto službu buduje svoj
ľud a posilňuje maminky, aby keď prídu ďalšie výzvy do fungovania manželstiev, rodín… boli sme
pripravené. Na záver ďakujem svojej kamarátke a spolupracovníčke Lenke Šimočkovej za „spoluťahanie“
tejto služby mamičkám.
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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 2021

P. č.

Dátum

1.

24.1.21

2.

Názov podujatia

Miesto

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

online

7.-14.2.21

Národný týždeň manželstva

v domácnostiach

3.

1.-4.4.21

Pôstna modlitebná reťaz

v domácnostiach

4.

13.-23.5.21

Modlitebná aktivita “Príď Tvoje kráľovstvo”

v domácnostiach

5.

16.5.21

6.

21.-22.5.21

Modlitebná prechádzka
Noc modlitieb

cez ZOOM
kostol
Rajec

7.

20.6.21

Konfirmácia

8.

5.7.21

Stretnutie pri guláši

9.

6.-9.7.21

Denný detský tábor

10.

18.-24.7.21

11.

1.8.21

12.

8.8.21

13.

13.-16.8.21

Výročný zborový konvent + voľba generálneho
dozorcu
KRT

14.

18.-22.8.21

Detský hudobný tábor

15.

21.-26.8.21

Dorastovo – mládežnícky tábor

Veľký Slavkov

Prezentácia z misijných ciest apoštola Pavla –
Cyprus a Turecko
Zborová brigáda

zborová sieň

16.

12.9.21

Poznámka

KECY

RS Danová

Koncert s vernisážou Slovo v obrazoch

kostol

17.

25.9.21

18.

25.9.- 3.10.21

19.

29.9.21

Verejné čítanie Biblie

20.

29.9.21

Modlitby za Mesto

21.

17.10.21

22.

24.10.21

23.

3.11.21

24.

17.11.21

25.

22.-23.12.21

26.

31.12.21

kostol
Malenovice

Týždeň kresťanskej kultúry
Katedrálne námestie

Filiálne popoludnie pri guláši spojené s
prezentáciou zb. farára na Cyprus – Turecko
Besiedková akcia pre rodiny s deťmi v Lesoparku
Festivalový koncert v rámci Medzinárodného
festivalu Žilina Voce Magna
Šarkaniáda

kostol
Straník

Adventná modlitebná reťaz
Zborový Silvester

online

Pravidelne sa opakujúce podujatia v roku 2021: detské besiedky, dorast, mládež, raňajky pre mužov,
biblická hodina, MaMi klub, …
SOLI DEO GLORIA

Ekumenické vzťahy
V roku 2021 sme pokračovali samozrejme v komplikovanej situácii v ekumenických vzťahoch v rámci .
EKUZA Žilina.
EKUZA (Ekuména Žilina) je tvorená zástupcami kresťanských cirkví, mesta, zboru Žilincov a židovskej
náboženskej obce. Členmi sú zástupcovia:
● Rímskokatolícka cirkev
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Gréckokatolícka cirkev
Cirkev bratská
Cirkev Adventistov siedmeho dňa
Otvorený kresťanský zbor
Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku
Židovská náboženská obec
Našich podujatí sa pravidelne zúčastňuje aj zástupca mesta Žilina a zboru Žilincov.

V rámci EKUZY Žilina (ekumenického združenia cirkví v Žiline) sa v roku 2021 uskutočnil:
● Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov – jeden online spoločný večer dňa 24.1.2021.
● Svetový deň modlitieb – v roku 2021 sa nekonal.
● Týždeň kresťanskej kultúry spojený s verejným čítaním Biblie – 25. 9. – 3. 10. 2021. Verejné čítanie
Biblie sa konalo dňa 29. 9. 2021.

Školstvo na území cirkevného zboru Žilina
Vyučovanie náboženstva
Na území nášho cirkevného zboru:
● Vyučujeme podľa platných osnov našej cirkvi na 19 školách v Žiline a okolí.
● Školský rok tradične začíname spoločne požehnaním detí, študentov a pedagógov na službách Božích.
● Na konci školského roka máme požehnanie detí, študentov a pedagógov v poslednú júnovú nedeľu.
● Každý rok pozývame žiakov k účasti na vyučovaní evanjelického náboženstva listami, ktoré zasielame
do všetkých evanjelických rodín.
● Vyučovanie náboženstva aj v roku 2021 prebiehalo na školách prezenčne, dištančne, pomocou
aplikácie EDU-PAGE, či inak.
Evanjelické náboženstvo v roku 2021 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, katechéta
10. Lýdia Rajčanová, katechétka

Názov školy
ZŠ Hájik
ZŠ Martinská
ZŠ sv. Gorazda
ZŠ Lichardova

Vyučovanie evanjelického náboženstva v školskom roku 2021/2022
Deň a čas
Počet žiakov
Vyučujúci
pondelok 12:30 hod.
10
Katarína Jurgová
pondelok 12:45 hod.
12
Lýdia Rajčanová
pondelok 14:00 hod.
11
Lýdia Rajčanová
utorok 12:45 hod. (1. st.)
11
Lenka Janotková
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ZŠ Rajec
ZŠ Lietavská Lúčka
ZŠ Fačkov
ZŠ Bytčica
ZŠ Lietava
Gymnázium Varšavská
ZŠ Jarná
ZŠ Gaštanová
ZŠ Gaštanová
ZŠ Teplička nad Váhom
ZŠ Teplička nad Váhom
ZŠ Lichardova
ZŠ Gbeľany
ZŠ Rudina
ZŠ Karpatská
Gymnázium Veľká Okružná
ZŠ Višňové
ZŠ Závodie
EMŠ

utorok 13:30 hod.
streda 11:30 hod.
streda 11:30 hod.
streda 12:45 hod.
streda 13:30 hod.
streda 13:45 hod.
streda 14:00 hod.
streda 14:00 hod. (1. st.)
streda 14:00 hod. (2. st.)
štvrtok 11:25 hod. (1. st.)
štvrtok 12:30 hod. (2. st.)
štvrtok 12:45 hod. (2. st.)
štvrtok 13:40 hod
štvrtok 13:40 hod.
štvrtok 14:00 hod.
piatok 07:00 hod.
piatok 12:25 hod.
piatok 13:55 hod.
streda 08:45 hod.
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4
3
1
4
2
13
11
3
6
10
5
13
5
3
15
2
2
10
40

Jozef Havrila
Oľga Kaňuchová
Jozef Havrila
Oľga Kaňuchová
Ján Šimočko
Marián Lajda
Lenka Janotková
Oľga Kaňuchová
Marián Kaňuch
Oľga Kaňuchová
Oľga Kaňuchová
Lenka Janotková
Oľga Kaňuchová
Ján Šimočko
Marián Lajda
Marián Lajda
Oľga Kaňuchová
Marián Lajda
Oľga Kaňuchová

156 žiakov + 40 detí
EMŠ = 196 detí
Štatistika návštevnosti evanjelického náboženstva z predchádzajúcich rokov – 2020/2021 (142 žiakov) – 2019/2020 (127 žiakov) –
2018/2019 (125 žiakov) – 2017/2018 (126 žiakov) – 2016/2017 (122 žiakov) – 2015/2016 (116 žiakov) – 2014/2015 (110 žiakov) –
2013/2014 (107 žiakov) – 2012 /2013 (97 žiakov) – 2011/2012 (93 žiakov) – 2010/2011 (82 žiakov) – 2009/2010 (68 žiakov)
Spolu navštevuje vyučovanie náboženstva:

Evanjelická materská škola – Oľga Kaňuchová, poverená riaditeľka EMŠ
Sme vďační Pánu Bohu, že od 1. septembra 2015 je pri cirkevnom zbore zriadená Evanjelická materská
škola. Jej poslaním je vytvárať bezpečné prostredie plné lásky, radosti, vďačnosti, priateľstva, kde
kresťanské hodnoty sú základom výchovno–vzdelávacieho procesu.
Rok 2021 bol plný zmien kvôli epidemiologickej situácii súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 ale aj
s personálnymi zmenami v našej EMŠ. Najväčšou zmenou bol odchod riaditeľky. 30.11.2020 rada školy
vyhlásila výsledky výberového konania a 11.5.2021 schválila koncepciu práce riaditeľky školy, Kataríny
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Kutlíkovej, napriek tomu na konci školského roka
2020/2021 sa riaditeľka rozhodla odísť. Za rozbehnutie
EMŠ, zdarné fungovanie a vedenie jej ďakujeme. Pracovný
pomer bol ukončený dohodou a zriaďovateľ vypísal nové
výberové konanie na funkciu riaditeľky. Keďže prebehlo
bezúspešne, do funkcie bola vymenovaná nová poverená
riaditeľka, zborová farárka Oľga Kaňuchová. Uvoľnené
miesto učiteľky bolo obsadené najprv Lýdiou Rajčanovou
a potom Ivetou Zajacovou. Aktuálne v mladšej triede –
mravčekov je triedna učiteľka Andrea Myjavcová a
učiteľka Iveta Zajacová a v triede so staršími deťmi –
rybičkami je triedna učiteľka Mária Šefarová a učiteľka
Iveta Dobrovičová. Zmena nastala aj na poste pomocnej
pracovnej sily odchodom Jany Úradnikovej a nástupom
Renáty Repkovskej. Sme vďační Pánu Bohu, že aj napriek
týmto ťažkým časom EMŠ môže aj naďalej požehnane fungovať a plniť svoje poslanie. Vďačnosť za
pomoc pri fungovaní patrí všetkým pedagogickým zamestnancom, ale aj členom cirkevného zboru bratovi
dozorcovi Jánovi Šimkovi a tiež bratom Michalovi Gondžárovi a Jánovi Lábajovi.
V našej EMŠ je 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 – náboženstvo vyučovala zborová farárka Oľga Kaňuchová. Prepojenie
tém bolo nasledovné: Ježiš a deti – Naša škôlka, Oddelenie svetla od tmy – Časové vzťahy, Oddelenie
vody od oblohy – Voda, Oddelenie pevniny od vôd a stvorenie rastlín Zem, Nebeské telesá – vesmír,
Morské živočíchy a vtáctvo – Vodný svet, Stvorenie človeka – Ľudské telo, Reformácia – Ovocie a
zelenina, Kain a Ábel – Jeseň, Noe – Domáce zvieratá, Abrahám – Remeslá, Izák – moje zmysly, Advent
– Lesné zvieratá a vtáky, Ézav a Jákob – Mikuláš, Vianoce – Vianoce.
Prevádzka EMŠ funguje počas pracovných dní, počas celého školského roka a počas prázdnin podľa
záujmu rodičov, letná prevádzka počas letných prázdnin je 3 týždne.
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Činnosť presbyterstva a výborov (hospodársky, revízny,
vnútornej a vonkajšej misie...)
Presbyterstvo
V roku 2021 presbyterstvo zasadlo trikrát, a to: 20.1. (online); 3.2. (online); 30.6. Zasadnutia presbyterstiev
pripravovalo, zvolávalo a viedlo predsedníctvo cirkevného zboru. Medzi zasadnutiami presbyterstva sa
pravidelne raz mesačne stretávalo rozšírené vedenie cirkevného zboru na pravidelných poradách.

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

Aktuálny zoznam presbyterov k 31.12.2021
Priezvisko a Meno
Funkcia
Beňuch Ján
Presbyter – bohoslužobný výbor
Czelis Rastislav
Zborový kurátor
Fraňová Ľudmila
Presbyter – modlitebné spoločenstvo
Gondžár Michal
Presbyter – vnútorná misia (deti a školstvo)
Kaňuch Marián
Zborový farár
Kaňuchová Oľga
Zborová farárka
Križan Jaroslav
Presbyter – vnútorná misia (seniori)
Olszar Ján
Presbyter – hospodársky výbor
Rajčan Adam
Presbyter – vnútorná misia (dorast a mládež)
Svrčková Gabriela
Presbyter – diaspóra Čadca
Ševčíková Zuzana
Presbyter – revízny výbor
Šimko Ján
Zborový dozorca
Šimočko Ján
Presbyter – vonkajšia misia
Thielová Ida
Presbyter – diakonický výbor
Trepáč Ivan
Zástupca zborového dozorcu
Vitkovská Alena
Presbyter – vnútromisijný výbor

Bydlisko
Snežnica
Konská
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Svederník
Čadca
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Hôrky
Žilina
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Výbory
V tejto časti prinášame správy z niektorých výborov pri cirkevnom zbore.

Výbor vnútornej a vonkajšej misie (vnútromisijný výbor – VMV) – Alenka Vitkovská
V roku 2021 sa konali štyri stretnutia výboru vonkajšej a vnútornej misie, a to v januári, apríli, júni a
septembri. Kvôli pandémii koronavírusu boli prvé dve stretnutia online cez ZOOM a zvyšné prezenčne v
zborovej sieni. Na stretnutiach sme plánovali aktivity cirkevného zboru na nasledujúce obdobie. Na
júnovom stretnutí sme sa venovali najmä vízii cirkevného zboru do budúcna.
Stretnutí sa zúčastňovali presbyteri za vonkajšiu a vnútornú misiu, zboroví farári, pracovník pre prácu s
mládežou a dorastom, členovia ďalších výborov, ale aj iní dobrovoľníci, ktorí slúžia medzi deťmi,
mládežou a staršou generáciou. Priemerný počet na týchto stretnutiach bol 14 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 2022, čakajú nás výzvy najmä v súvislosti s pandémiou a
nastavením zborového života počas nej a po nej.
Nech nám aj do budúcna Pán Boh dáva svoju múdrosť a vedenie.
Počet stretnutí: 4
Účasť: 13, 14, 15, 12 (priemer 14)
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Správa za vnútornú misiu (seniori) – Jaroslav Križan
V roku 2021 sme sa zamerali na starších bratov a sestry z pohľadu cirkevného zboru, ako im vyjsť v ústrety.
Ďalej uvádzame aktivity, ktoré sme vykonávali :
Zborové modlitby: v stredu o 18 hod. ONLINE cez aplikáciu ZOOM zúčastňovali sa na nich sestry.
Čadca: príprava Večere Pánovej zo zaslaním potrebných veci. V priebehu roka zasielanie cirkevných
časopisov a kalendárov, pokiaľ to pandemická situácia dovoľovala.
Zorganizovanie prednášky: „Schopnosť koncentrácie“, prednášku pripravila sestra Miladka Golierová.
Prednáška bola zameraná ako dosiahnuť koncentráciu a pamäť. Naplánované boli aj formy cvičenia. Pre
pandémiu corona vírusu bola niekoľkokrát preložená a napokon sa nekonala.
Večernica pre starších: sa tiež neuskutočnila.
Školské pomôcky: pre núdzne rodiny s viacerými deťmi sme dostali z kat. charity, ktoré sme aj niektorým
rodinám doviezli. Vo svojom okolí sme rozniesli malé darčeky z CZ. Staršie sestry chodili na prechádzky
s ďalšími sestrami a aj nákup do obchodu.
V nasledujúcom roku 2022 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.

Hospodársky výbor – Ján Olszar
Hospodársky výbor pracoval aj počas roka 2021 na úlohách, ktoré vyplývali z rozhodnutí zborových
orgánov (konvent, presbyterstvo) a tiež na úlohách, ktoré bolo nutné priebežne riešiť počas roka.
Členovia hospodárskeho výboru: Kaňuchová Oľga, Šimko Ján, Czelis Rastislav, Trepáč Ivan, Jurčaga
Ivan, Labaj Ján, Olszar Ján,
Hospodársky výbor v roku 2021 z dôvodu pandemických opatrení prezenčne nezasadal. Členovia
hospodárskeho výboru pri plnení úloh vzájomne komunikovali telefonicky resp. e-mailom.
Zrealizované úlohy v roku 2021:
Namontovaný dopĺňací systém ústredného kúrenia v kostole (milodar rod. Czelisová)
Rekonštrukcia drevených častí na lavičkách pred kostolom (milodar rod.
Lábajová)
V rámci zborovej brigády upratanie hospodárskej budovy a bytu kostolníka
Upratanie areálu okolo kostola a odvoz odpadu (objednaný veľkokapacitný kontajner)
Výmena
videovrátnika v podkrovnom byte
Revízie kotlov
Bežná
údržba a výmena žiaroviek
Celoročný odvoz trávy a lístia firmou CEBA Žilina s.r.o.
Zrealizované investície v roku 2021
Zakúpené 60 ks stoličiek do
zborovej miestnosti (poskytnutá dotácia z dotačného programu ŽSK)

Diakonický výbor a zborová diakonia – Ida Thielová
Diakonia nášho zboru v tomto covidovom období nemôže konať žiadnu stretávaciu činnosť, hoci sme to
plánovali. Počas pandémie sme sa zamerali len na telefonické rozhovory, čím sme sa snažili zmierniť ťažkú
psychickú traumu. Poskytovali sme počas roka našim spolubratom a sestrám ochranné zdravotne pomôcky
podľa ich potreby.
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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 2021 sa zúčastnila Revízna
komisia v zložení:
Daniela Borošová
Anna Tvrdá
Zuzana Ševčíková
Revízia hospodárenia s finančnými prostriedkami bola vykonaná a ukončená 9.3.2022
Predmetom kontroly boli:
- Peňažný denník za rok 2021 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 31.12.2021 nebola fyzicky skontrolovaná. Inventarizácia majetku okrem technických zariadení
bola vykonaná v roku 2019.

Médiá

Webová stránka www.ecavza.sk
Dôležitú službu pre cirkevný zbor pri správe webovej stránky robí rodina Šimkovcov. Ďakujeme za to. O
aktualizáciu oznamov na webovej stránke sa prevažne stará brat Ján Hlas. Popri zborovej webovej stránke
máme aj Facebookovú zborovú stránku a mladí používajú Instagram. Veľkým požehnaním je Youtube
kanál cirkevného zboru (ECAV Žilina – YouTube ). Vďaka za to, že náš cirkevný zbor je veľmi aktívny
aj na tejto platforme, patrí celému technickému tímu, ktorý streamuje služby Božie, iné zborové podujatia,
nahráva videá a ozvučuje naše akcie – pod vedením Filipa Šimka. Vieme, že by sme mali rozšíriť pre
budúcnosť aj technický tím, aby sme rozložili náročnosť tejto technickej služby medzi viacerých ľudí.
Pozývame do tejto služby aj ďalších ochotných bratov a sestry. Tento typ služby je v cirkvi 21. st. veľmi
potrebný.
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Zborový časopis ZAčítaj sa – Zuzana Šimková.
Rok 2021 znamenal pre zborový časopis veľký posun vpred. Dňa 18. 3. 2021 mu bolo Národnou agentúrou
ISSN Univerzitnej knižnice v Bratislave pridelené číslo ISSN 2729-8531, jedinečný identifikátor
udeľovaný periodickým publikáciám. Časopis prešiel kompletnou revitalizáciou, zmenil sa jeho dizajn,
ustálilo sa zloženie redakčnej rady.
Hlavným poslaním aj naďalej ostáva povzbudiť čitateľov vo viere v Ježiša Krista, priniesť životné príbehy
a svedectvá kresťanov, prostredníctvom biblického vyučovania klásť dôraz na budovanie osobného vzťahu
so živým Bohom, informovať o podujatiach a aktivitách cirkevného zboru, predstaviť zaujímavé knihy.
Časopis je určený všetkým vekovým kategóriám členov cirkevného zboru v Žiline, Rajci, Čadci a Bytčici,
jeho návštevníkom a iným záujemcom.
Časopis je distribuovaný prioritne elektronicky – v pdf formáte je prostredníctvom emailu zasielaný na
kontaktné adresy členov cirkevného zboru. Elektronická verzia je obohatená interaktívnym prepojením
textu a webovej stránky cirkevného zboru, fotogalériou, blogom, elektronickou Bibliou, prípadne ďalšími
webovými stránkami. Zároveň je zverejnený na web stránke www.ecavza.sk.
Pre starších členov zboru a záujemcov, ktorí nenavštevujú internet, bol v roku 2021 časopis vydaný aj v
tlačenej verzii. Z dôvodu obmedzení súvisiacich so šírením koronavírusu a nemožnosti navštevovať služby
Božie boli takto vydané časopisy distribuované do domácností starších členov zboru administratívnou
zamestnankyňou farského úradu Jelou Zvaríkovou a zborovými farármi Mariánom a Oľgou
Kaňuchovcami.
Redakčnú radu časopisu tvoria: Marián Kaňuch, Hedviga Tkáčová, Katarína Lábajová.
Zodpovedným redaktorom je Zuzana Šimková.
Jazykové korektúry majú na starosti Mária Štefániková a Jana Puškášová.
Spracovanie a dizajn zabezpečuje Miroslav Valko.
Časopis bol v roku 2021 vydaný trikrát – na Veľkú noc, v septembri a na Vianoce.
Autori článkov:
Marián Kaňuch, Oľga Kaňuchová, Ján Havrila, Ľudmila Boldizsárová, Hedviga Tkáčová Katarína
Lábajová, Lenka Janotková, Martin Janotka, Marián Lajda, Vlasta Jakubišinová, Janka Novotná, Viera
Czelisová, Lucia Kozáková, Barbora Gondžárová, Michal Gondžár, Lenka Šimočková, Ján Šimočko, Lucia
Mravcová, Lýdia Rajčanová, Jakub Černiansky, Timotea Tatarková, Tamara Birnerová.
Autori článkov – členovia iných cirkevných zborov:
Mike Sullivan, Marek Havrila, Ondrej Kolárovský, Matej Štrbka.

Zborový archív, knižnica, predajňa kníh a vydávanie kníh
Zborový archív
V roku 2021 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
V roku 2021 sa v priestoroch kostola predaj kníh nekonal. Kalendáre a zamyslenia na rok 2022 sa dali
zakúpiť v kancelárii farského úradu.
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SOLI DEO GLORIA.

