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Bezslávnostná . . .
Konfirmandov
v rámci
vyučovania
o cirkevnom roku učíme, že cirkevný rok sa skladá zo
slávnostnej a bezslávnostnej časti. Hneď nato im
dávame vymenovať sviatky bezslávnostnej polovice
roka. Sú chvíle, keď sa mi názov „bezslávnostná“ zdá
byť protirečivý. Samozrejme, po Sviatku Svätej Trojice
nemáme veľké výročné sviatky. Ale aj tento cirkevný
rok, na konci ktorého stojíme je dôkazom, že
slávnostných chvíľ sme mali od posledného júnového
čísla Bardejovského Prameňa dosť. A neboli to len
sviatky, ktoré v nás vyvolali slávnostnú náladu
a vďačnosť voči Pánu Bohu.
Toto číslo zborového časopisu prináša stručný
pohľad na niektoré z udalostí, ktoré máme za sebou.
Zahŕňa skúsenosti z letných táborov a podobných
podujatí, tiež spomienku na najväčšie podujatie
v našom zbore v roku 2012 – Dištriktuálny deň VD.
Pán Boh však bol pri nás aj vo veciach celkom iného
charakteru, vo chvíľach, keď sme sa snažili
o vytvorenie lepších materiálnych podmienok pre

fungovanie nášho zboru. Veríme, že dôvodom vďačnej
oslavy Pána Boha bude stavba novej budovy farských
bytov s priestormi farského úradu. A že aj rozlúčky
môžu byť dôvodom našej vďačnej radosti a slávnostnej
atmosféry, to dokázala chvíľa, kedy sme sa v zbore
lúčili s novým služobníkom Kristovej cirkvi, bratom
Marekom Hrivňákom.
Možno ste aj vy prežili počas uplynulých
mesiacov slávnostné či radostné chvíle. Nech vám toto
putovanie v spomienkach života cirkevného zboru
pomôže k tomu, aby ste uvideli dôvody oslavovať Pána
Boha za to, čo urobil aj vo vašom osobnom či
rodinnom živote. Pri všetkých starostiach a problémoch
doby, ktorú prežívame je potrebné si vedome
pripomínať množstvo Božieho požehnania, množstvo
dôvodov a príležitostí na oslavu Jeho veľkého mena.
Keby sme tak nerobili, veľmi rýchlo by sme skĺzli
k sebeckej nevďačnosti. Nevďak a sebectvo veľmi
rýchlo znehodnotia aj tie dobré a vzácne dary od Pána
Boha, ktoré robia náš život znesiteľným a požehnaným.

Dobroreč, duša moja, Hospodinovi
a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia!
On odpúšťa ti všetky tvoje viny.
On uzdravuje všetky tvoje choroby. ...
Život ti sýti dobrými vecami, mladosť tvoja sa obnovuje ako orol. ...
Dobrorečte Hospodinovi všetky Jeho diela,
na všetkých miestach Jeho panovania!
Dobroreč, duša moja, Hospodinovi!“
Žalm 103
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Dištriktuálny deň VD v Bardejove
(Veľká skúsenosť služby)
PRÍPRAVY
Rozhodnutie
vedenia
Východného
dištriktu
navrhnúť Bardejov ako miesto konania Dištriktuálneho dňa
sme v cirkevnom zbore najprv prijali s mnohými otázkami.
Nájdeme vhodný priestor? Budeme mať dosť času
a spolupracovníkov na túto akciu popri všetkých ostatných
aktivitách, ktoré v zbore prebiehajú tak v misijnej ako
stavebnej oblasti? Na počiatočné otázky sme však časom
našli odpovede, ktoré dávali nádej. A tak sme s prosbou
o Božiu pomoc a vedenie prijali poverenie spoluorganizovať
jednu z najväčších akcií našej cirkvi v dištrikte.
Prípravy na Dištriktuálny deň v Bardejove začali
ešte v roku 2011. Ako prvé bolo potrebné zistiť kapacitné
možnosti našich priestorov. Ako najvhodnejší pre podobné
podujatie sa ukázal Zimný štadión. Je treba povedať, že zo
strany vedenia štadióna i športového klubu sme od začiatku
vnímali veľkú ústretovosť, ochotu a pripravenosť pomôcť. Za
tento prístup sme veľmi vďační, lebo výrazne uľahčil mnohé
ďalšie technické a organizačné riešenia.
Ako druhý krok sme považovali za potrebné vec
organizačne pripraviť na zborovom presbyterstve. Vzhľadom
na dobré vzťahy so susednými cirkevnými zbormi Zlaté
a Richvald sme sa rozhodli k organizovaniu prizvať aj ich
zástupcov. Bol to dobrý krok. Veď medzi našimi veriacimi sú
mnohonásobné príbuzenské vzťahy a priateľstvá trvajúce od
školských čias, od chvíľ spoločne prežitých pri konfirmácii,
na náboženstve alebo na službách Božích v matkocirkevnom
chráme v Bardejove, ktorý v minulosti bol duchovným
domovom aj veriacich zo Zlatého a Richvaldu. Aj tu sme
našli pomocnú ruku bratov farárov a otvorené srdcia
spoluveriacich.
Nasledovali organizačné porady vedenia zboru,
presbyterov. Každý sa snažil pomôcť tým, čím vedel. Znovu
sa nám potvrdilo, že vďaka svedomitej príprave
predchádzajúcich podujatí a dobrej úrovni duchovných i
kultúrnych programov, ktoré náš zbor v minulosti pripravil
pre obyvateľov mesta sme aj tentokrát mali otvorené dvere
tak na mestskom úrade, ako aj v rôznych inštitúciách
a organizáciách. Ochota iných spolupracovať bola pre nás
veľkým záväzkom robiť aj z našej strany všetko najlepšie,
ako sme vedeli.
V PREDVEČER
Deň „D“ pre nás vlastne začal už v piatok podvečer
a pokračoval v sobotu a v nedeľu. V piatok bolo potrebné
rozložiť 1500 stoličiek na plochu tak, aby sme využili čo
najviac miesta a zároveň zachovali bezpečnosť účastníkov.
Pripravili sme aj ostatné priestory haly na podujatie. V sobotu
po nácviku muzikantov z operného súboru nastúpili na svoju
skúšku spojené spevokoly Bardejova a okolia a hudobníci
kapely VD. Atmosféra hustla, v žilách nám kolovalo stále
viac adrenalínu, všetko však v radostnom očakávaní
a pozitívnom duchu. Nad všetkým sme vnímali Božie
požehnanie a ochranu. Ľudia boli pripravení pracovať,
nestretali sme sa s neochotou ani nervozitou. Naopak. Hoci
nároky boli zjavne vysoké, všetci ich prijali ako veľkú výzvu.
A spolu sme sa modlili, aby Pán Boh pomohol dielo vykonať
k jeho sláve.

DEŇ „D“
Nedeľné ráno 22. júla 2012 budilo temer dvesto
spolupracovníkov omnoho skôr, ako zvyčajne. Už od šiestej
boli na svojich pozíciách. Ženy pri občerstvení a privítaní
v hale, chlapi na príjazdových cestách pri preverovaní
správneho označenia križovatiek, ako regulovčíci na
prakoviskách. Postupne sa začali objavovať prvé autobusy
a autá. Hala sa naplnila. Z možných triapoltisíc miest na
sedenie sa napokon obsadilo do troch tisíc. Boli sme vďační
za každého hosťa z blízka i z ďaleka. Hostia prišli aj
z opačnej strany dištriktu. Nikomu z prichádzajúcich však
cestovanie neprekážalo. Krásny zážitok dopoludňajších
služieb Božích nám poskytol požehnanie, ktoré sme
očakávali. Pán Boh požehnal spev sprevádzaný modernejším
spôsobom – hudobnou skupinou i všetky príhovory a kázeň
slova Božieho. Každý, kto mal v programe miesto priniesol
povzbudivé slovo alebo poučenie.
Hlavnou témou Dištriktuálneho dňa bolo heslo:
SILA NÁDEJE. Úvodné slová privítania patrili bratovi
dozorcovi J. Foľtovi a sestre farárke A. Velebírovej. Za
Východný dištrikt privítal prítomných brat dozorca J.
Brozman. Úvodné oslovenie k službám Božím mal brat
biskup Sabol. V sprievode hudobnej skupiny VD postupne
zazneli piesne z ES č. 238, 481, 520, 647 a hymna 263. Milou
chvíľou bolo požehnanie detí, ktoré počas služieb Božích
odišli na svoj program pod vedením domácich pracovníčok
detskej besiedky. Po kázni brata biskupa Sabola zaznela
pieseň spojených spevokolov Bardejova a okolia „Pred
Tvojou tvárou, Pane spievame“ a k tejto príležitosti napísaná
báseň brata L. Fričovského: Moja nádej je v Bohu. Medzi
pozdravy hostí bol zaradený pozdrav br. seniora Velebíra za
ŠZS a pozdrav pána primátora dr. Hanuščáka.
Obedňajšia prestávka dala priestor pre očakávané
osobné stretnutia, priateľské rozhovory a budovanie nových
bratskosesterských vzťahov. Pán Boh nám požehnal veľmi
príhodné počasie a tak nič nebránilo požehnaniu tohto
stretnutia.
Najväčšou neznámou dištriktuálneho dňa bol
popoludňajší program. Nevedeli sme dopredu odpovedať na
otázku, či opera Jakub Kray osloví účastníkov stretnutia.
Treba povedať, že skúsenosť popoludňajšieho stretnutia
ďaleko prekonala očakávania. Najväčším problémom bolo
správne ozvučiť priestor Zimného štadióna, ktorý je predsa
len určený na iné podujatia, ako na operu. Zrozumiteľnosť
spievaného slova však veľmi vhodným spôsobom zabezpečili
buletíny s libretom. Vďaka tomu sa účastníci mohli po
úvodnom príhovore autorky libreta dr. Baráthovej
z Kežmarku započúvať do krásnych tónov hudby. Po
skončení opery mnohí z prítomných ďakovali za krásny
duchovno umelecký zážitok.
ZÁVEROM
Že príprava dištriktuálneho dňa bude časom veľkých
skúšok a práce, to nám bolo jasné od začiatku. Na záver
stretnutia už len v kruhu asi 150 spolupracovníkov sme
museli s veľkou vďakou voči Pánu Bohu vyznať, že Jeho
požehnanie nad nami bolo veľké a vďaka tomu aj naša služba
príjemná a radostná.
–jv-
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JAKUB KRAY
Desiate operné dielo Víťazoslava Kubičku
Víťazoslav Kubička, slovenský hudobný skladateľ,
autor komorných, operných, vokálno-symfonických diel
a duchovných piesní, pripravuje počas letných prázdnin
uvedenie svojej desiatej duchovnej opery. Premiéra diela
s názvom Jakub Kray sa uskutoční v evanjelickom
artikulárnom chráme v Kežmarku, kde boli v minulosti
uvedené aj ďalšie operné diela tohto autora. Historická opera
Jakub Kray odznie v premiére v piatok 13. júla v Kežmarku
o 19. 00 h a jej repríza je naplánovaná na 22. júla o 14. 30 h,
kedy bude uvedená na Zimnom štadióne v Bardejove.
Duchovné opery Víťazoslava Kubičku sa počas
ostatných rokov stali na Slovensku fenoménom. Aj preto,
lebo autor s profesionálnymi interpretmi, mladým
talentovaným dirigentom Adriánom Kokošom, uvádza svoje
diela v neprofesionálnom prostredí. Uvádza ich najmä
v evanjelických chrámoch, teda priestoroch, kde vari
najlepšie vyznie posolstvo, ktoré chce autor publiku
odovzdať. Počas ostatných rokov bolo uvedených vyše 52
čiastočne inscenovaných predstavení opier Vítazoslava
Kubičku, ktoré navštívilo doposiaľ 34 000 divákov.
Dnes autor ponúka svojmu publiku historickú operu
– Jakub Kray, ktorá vznikla na spoločné libreto s Norou
Baráthovou, spisovateľkou a historičkou. Dej opery sa
odohráva koncom 17. storočia v Kežmarku v období
silnejúcej protireformácie. Napriek tomu, že opera sa týka
množstva historických udalostí – vzbura žien ochraňujúcich
kežmarský chrám proti košickému proboštovi, zvolenie
kežmarského vzdelanca Jakuba Kraya za richtára, priateľské
prijatie Rákocziho vojsk v Kežmarku vďaka príhovoru
Jakuba Kraya, neskôr porážka Rákocziho a obliehanie
Kežmarku cisárskymi vojskami, následný pád mesta
a napokon poprava popredných mužov Kežmarku na čele
s Jakubom Krayom – je dej opery vnímaný cez osudy
hlavnej postavy, hrdej kežmarskej ženy, Márie Krayovej,

ktorá stojí na čele vzbúrených žien a prežíva cez svoj osobný
osud i osudy Kežmarku a slobodnej viery.
Účinkujúci: Martin Mikuš – barytón (Jakub Kray)
Radoslava Mičová – mezzosoprán (Mária Krayová),
Katarína Krčmárová – soprán (Anna kežmarská meštianka),
Peter Schubert – barytón (Dévay), Milan Vonderka (husle sólo), Kresťanský komorný orchester ZOE, Zborový
spevokol ECAV Kežmarok. Dirigent: Adrián Kokoš,
zbormajster: Roman Porubän, réžia: Michal Babiak.
spracované z buletínu VD k opere: Eva Bachletová
Zoznam opier V. Kubičku:
Evanjelium podľa Lukáša (9 koncertných predvedení, 3
predstavenia) libreto Ondrej Odokienko a autor, dir. Marián
Vach, Štátna opera Banská Bystrica; Znovuzrodenie (5
koncertných predvedení) libreto autor, dir. Adrián Kokoš,
súbor Anima cantanda; Martin Luther (19 predstavení)
libreto Slavomíra Očenášová a autor, réžia Ladislav
Neshyba, dir. Adrián Kokoš, súbor Anima cantanda;
Betlehem (2 koncertné predvedenia) libreto Ján Masaryk
a autor, dir.Adrián Kokoš, Detský spevácky zbor
a Symfonický orchester Slovenského Rozhlasu a Televízie;
Marína Havranová (dosiaľ len premiéra) libreto a réžia
Michal Babiak, dir.Adrián Kokoš, miešaný zbor Ad una
corda a 12-členný orchester; Kristov dotyk (8 predstavení)
libreto Eva Bachletová a V. Kubička, réžia – autor hudby,
dir.Adrián Kokoš, miešaný zbor Anima cantanda a 24-členný
orchester – Medzinárodný operný festival Smetanova
Litomyšl 2007 – česká premiéra; Šavol (2 predstavenia)
libreto Teodor Križka; Evanjelium podľa Jána (3
predstavenia) libreto autor, réžia Michal Babiak; Jakub
Kray réžia Michal Babiak, dir. Adrián Kokoš, Zborový
spevokol ECAV Kežmarok a Kresť.komorný orchester ZOE
Pieseň piesní libreto Ľubomír Feldek

Moja nádej je v Bohu !
Jer.29,11

Nádej je dieťa, čo sa na svet rodí.
Vyčkávaš, či ti zaznie hlahol zvona?
Klíček, keď čaká na rast do úrody.
Hlas harfy z vŕby u riek Babylona?
Je ako perla prostred hlbín mora.
Za vlnou hoc sa vlna valí, vlní
Pri dverách tulák – či mu neotvoria?
čas slobody sa len tak nenaplní!
Ju v srdci nosí človek ťažko chorý.
Tu nestačí len nárek, ľudské prianie,
Mládenec, ktorý deve márne dvorí.
aby Pán Boh vždy stál na našej strane.
V okovách väzeň na smrť odsúdený,
On dobre pozná, Sám aj najlepšie vie
kým vôkol strmia nerozbitné steny.
o ťarche pút ľudu z Babylónie.
Alebo ten, čo dúfa pred bankrotom,
Naša nádej dnes v tom nepremení,
že nájde poklad pod najbližším plotom.
Že zajtra všetko na dobré sa zmení.
Nádej, či vzdialená a či je blízka,
Ty viere nedaj padnúť – a ži v bdení.
že čo aj stráca, naspäť si zas získa?
Nádej je kotva v Božom zasľúbení.
A tak je stále bezpečná a istá.
Nad neho niet lepšieho útočišťa.
Iba tvoj Pán ťa pred každým zlom chráni –
Mňa, teba, cirkev nesie v svojej dlani!
L. Fričovský
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NAŠE KOSTOLY
Od 24. júna do 21. októbra 2012 sme vo všetkých kostoloch nášho zboru slávili Pamiatku ich posvätenia.
ROKYTOV
24. júna – druhé výročie posvätenia nového kostola bolo dôvodom radostného zhromaždenia veriacich
z Rokytova a mnohých ich príbuzných a priateľov z okolia. Kostol bol opäť naplnený v celej svojej kapacite.
Radostnú atmosféru zvýraznilo požehnanie detí pred oltárom, ku ktorému ich pozvala sestra farárka
Velebírová pri príležitosti konca školského roku.

MOKROLUH
1. júla sme slávili 20. výročie posvätenia modlitebne spojené s posvätením obnovenej zvonice. Za
krásneho počasia požehnaného Pánom Bohom sme prežili milé chvíle spoločenstva pri Božom slove
a potom v sprievode až k obnovenej zvonici. Dôležitosť slávnosti podčiarkla prítomnosť brata biskupa VD
Slavomíra Sabola, ktorý poslúžil slovom Božím v modlitebni. Príhovor pri modlitebni mal domáci br.
senior Velebír.
BARDEJOV
29. septembra – 204. výročie posvätenia nášho najstaršieho chrámu, zároveň chrámu matkocirkevného. Brat
senior sa v kázni zamýšľal nad motívmi našej radosti zo spoločenstva i dôvodmi, pre ktoré niektorí do kostola
nechodia. Božie slovo tých pozitívnych dôvodov ponúklo viac. Bardejovská slávnosť má slúžiť ako príležitosť
pre stretnutie veriacich celého zboru. Tí, ktorí ju využili prežili požehnanie v spoločnom zhromaždení, radosť
zo stretnutia sa s veriacimi z iných obcí, radosť zo spevu mládeže. No najdôležitejší je symbol spoločného
zhromaždenia v spoločnom Božom dome, ktorý nám pripomína domov nebeský.
LUKAVICA
7. októbra sestra farárka Velebírová pri príležitosti 29. výročia posvätenia kostola a 19. výročia
posvätenia jeho veže pripomenula mnohoraké požehnanie, ktoré za roky trvania kostola prijali lukavické
rodiny i jednotliví veriaci v tomto Božom príbytku. Kostol si jeho návštevníci v tomto roku upravili,
vymaľovali a doplnili vnútorným vybavením. Na budúci rok sa v Lukavici pripravujú na okrúhle
jubileum kostola.
VYŠNÁ VOĽA
21. októbra – pri 23. výročí posvätenia chrámu brat senior pripomenul, na čo všetko slúži Boží dom
v obci, v cirkevnom zbore. Ako dobrá ilustrácia slúži voľanský kostol, ktorý bol v minulosti školou,
v jednej časti školským bytom, dnes však poskytuje duchovné vyučovanie nielen deťom, ale aj
dospelým až po najstarších medzi nami.
Na zasadnutí zborového presbyterstva 3. októbra 2012 brat senior predniesol návrh, aby
veriaci v dcérocirkvách zvážili svoje zapojenie sa do projektu sadenia stromov reformácie pri príležitosti jej blížiaceho sa 500.
výročia. Do roku 2017 v každej našej dcérocirkvi bude okrúhle alebo polookrúhle výročie, ktoré by k zapojeniu sa do projektu
dávalo dobrú príležitosť:
30. výročie posvätenia kostola v Lukavici v roku 2013,
25. výročie kostola vo Vyšnej Voli v roku 2014,
5. výročie kostola v Rokytove v roku 2015
25. výročí modlitebne v Mokroluhu v roku 2017.
Symbolickým spôsobom sa tak môžeme priznať k Božiemu dielu, ktoré sa zakorenilo do cirkvi vo Wittenbergu v roku 1517 a za
500 rokov prerástlo do všetkých končín zeme, aj do mnohých miest a dedín našej vlasti. V prípade záujmu máme zatiaľ
dostatočný priestor nájsť vhodné miesto, vhodný druh stromu i pripraviť slávnosť so všetkým, čo k nej patrí.

Milujem obydlie Tvojho domu, Hospodine,
a miesto, kde Tvoja sláva prebýva.
Žalm 26,8
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ZAČIATKY V SLUŽBE SENIORÁTNEHO KAPLÁNA
Milí priatelia, bratia a sestry! Je tomu niečo vyše dva
a pol mesiaca, čo som v službe seniorátneho kaplána
v gemerskom senioráte. Seniorský úrad je v Rožňave. Tešil
som sa do Rožňavy, aj keď som tu vlastne nikdy predtým
nebol. Brata seniora som stretol dovtedy asi dva krát na
duchovnom sústredení študentov teológie. Vtedy nám
rozprával o tom, ako založili Cirkevnú zborovú materskú
školu. To bolo asi všetko, čo som o zbore vedel. Som však
seniorátny kaplán, a tak priestor slúžiť je aj za hranicami
zboru. V senioráte som už predtým spoznal farárovcov
Radovana a Martinu Gdovinových. Boli sme asi pred 10
rokmi na výlete mládežníkov z Lukavice vo Vlachove
a Dobšinej, kde Gdovinovci slúžia. Toto bola moja
počiatočná vedomosť o senioráte.
Aby som vám vedel trocha viac opísať ako sa teraz
mám a ako to prežívam, rozhodol som sa zodpovedať na
niekoľko otázok, ktoré zvyčajne dostávam terazv čase po
nástupe do služby. Odpovede vám o mne a službe snáď
napovedia viac.
1. Ako sa cítim v službe GES kaplána?
Je to príjemná služba. Teším sa z toho, že sa v službe učím
ako funguje služba v seniorátnej kancelárii a hlavne mám
radosť zo spoznávania života cirkvi v senioráte. Vnímam
obdarovanie od Pána Boha pre takýto druh služby.
2. Čo mi robí radosť?
Najväčšiu radosť mi robí to, že si rozumieme vo vzťahoch
a komunikácii v kancelárii i vonku spolu s ľuďmi. Veľkým
povzbudením je pre mňa trpezlivosť brata seniora, keď sa
učím a pritom neraz urobím aj chyby.
3. Čo ma najviac prekvapilo?
Milo ma prekvapilo to, že som sa tu skoro zo dňa na deň
začal cítiť ako doma. Je to také krásne uvedomenie si, že
Božiu rodinu máme všade. Toto som si uvedomil asi po
týždni, ale už ako niečo, čo sa mi zdalo úplne prirodzené
a vôbec som nevnímal, že som tu cudzí.
4. Aké sú vzťahy s nariadeným a aké sú vzťahy
s kolegami?
V cirkevnom zbore sme spolu štyria ordinovaní. Brat senior,
jeho manželka sestra farárka a brat farár, ktorí slúži hlavne
pre maďarsky hovoriacich veriacich. So všetkými troma
máme veľmi dobré vzťahy. Občas si sadneme spolu na obed,
alebo pri vhodnej príležitosti zájdeme do cukrárne.
5. Je niečo ťažké, s čím si neviem rady?
Postupne objavujem aj náročné veci, ktoré sú v službe.
Väčšina vecí nie je ťažká, len často je náročné začať. Keď sa
do toho človek dostane, cíti radosť, že sa mu darí. Je to ako
radosť za odmenu, že to človek nevzdal. Asi najnáročnejšie je
však začať a získať počiatočnú zručnosť.
6. Čo z toho čo som sa doteraz naučili vnímam ako
najväčšiu pomoc v službe?
Je toho viac. Myslím, že by som to mohol označiť ako tri
balíky skúseností, ktoré sú mi užitočné. Prvý balík je to, že
som sa doma naučil mať ľudí rád a byť empatický. Druhý
balík je akási „sebarealizácia“ v službe na základe darov od
Pána Boha. Tomu som bol vedený u nás v zbore v Bardejove
a tiež aj na fíliách. Veľmi veľa som takto prijal do života.
Cennú úlohu v tom majú farárovci Velebírovci a všetci
kapláni, ktorí boli v našom zbore. Tretí balík skúseností je zo
služby s vysokoškolákmi v Bratislave a štúdia na EBF. Toto
všetko mi veľmi pomáha. Jednou z veľkých skúseností pre

mňa bola služba na DSB v Lukavici. Tieto skúsenosti
a zručnosti sú teraz pre mňa neoceniteľne užitočné.
7. Ako ma vnímajú ľudia v zbore a senioráte?
Myslím, že sa máme bratsko-sestersky radi. Často si to
povieme a tiež je to vidno aj na tom ako sa k sebe správame.
Na základe spomenutého vnímam, že sme navzájom pre seba
veľkým povzbudením. Zatiaľ však poznám len niekoľko
zborov hlavne v blízkosti Rožňavy.
8. Aké úlohy mám ako kaplán?
Medzi moje úlohy patrí pomáhať bratovi seniorovi. Od toho
sa odvíja aj moja časová náplň. Okrem bežnej kancelárskej
agendy sem patria Služby Božie, Biblické hodiny, modlitebné
stretnutia, vyučovanie náboženstva na ZŠ a gymnáziu. Tiež
sem patrí konfirmačná príprava, stretnutia mládeže a dvakrát
do týždňa detská besiedka.
Už som raz krstil a raz pochovával. Bolo to v CZ Betliar,
ktorý je administrovaný z Rožňavy a kde sa sústreďuje
značná časť môjho úsilia najmä na službách Božích,
Biblických hodinách a pri vedení spevokolu. Vedenie
spevokolu je pre mňa novinkou. Začali sme ako spoločenstvo
piatich sestier so mnou. Ale už nám pribudli ďalšie dve
sestry. Je to vzácna služba, ktorú môžem robiť tiež na základe
skúsenosti z príležitostných vystúpení v CZ Bardejov. Človek
si niekedy ani nevie predstaviť, čo všetko z toho, čo sa naučil
v živote využije.
9. Kde bývam a koľko mi trvalo zabývať sa na novom
mieste?
Bývam v dvojizbovom bytíku blízko fary. Je to prerobená
prízemná budova bývalej fary. V tejto budove je aj miestnosť
pre mamičky s deťmi. Volá sa materské centrum.
Zabývať sa v Rožňave, kde som dovtedy nikdy nebol bolo
prekvapivo jednoduché. Myslím, že som sa zabýval
v priebehu prvých dvoch týždňov.
10. Čo by som odkázal nádejným študentom teológie
z nášho zboru?
Ako odkaz pre nich nech sú slová v Biblii. Iz 6,8: A počul
som hovoriť hlas Pánov: Koho pošlem a kto nám pôjde? Nato
som povedal: Tu som ja, pošli mňa!
Ján 1,50: Ježiš mu riekol: Keď som ti povedal, že som ťa
videl pod figovníkom, veríš? Uvidíš väčšie veci ako tieto.
Mk 10, 28 Tu prehovoril Peter: Ajhľa, my sme všetko opustili
a nasledovali sme Ťa! 29 Ježiš odvetil: Veru, hovorím vám:
Niet nikoho, kto opustil dom alebo bratov alebo sestry, alebo
matku alebo otca alebo deti, alebo pole pre mňa a pre
evanjelium, 30 žeby nedostal sto razy toľko: teraz v tomto
veku - keď aj s prenasledovaním - domy a bratov a sestry a
matky a deti a pole, v budúcom veku však večný život.
Ďakujem Pánu Bohu za všetko a za všetkých,
ktorých som spoznal v mojom domácom cirkevnom zbore. Je
to najlepšia príprava, ktorou ma Pán Boh vystrojil pre ďalšiu
službu. Nech ste požehnaním jedni pre druhých aj naďalej.
Mám vás rád.
PS: Spoznávanie seniorátu sa ešte len začalo. Pridajte sa ku
mne. Srdečne vás pozývam na návštevu. Príďte budem sa
tešiť. Len sa prosím dopredu ohláste, aby som vedel na aký
počet sa mám tešiť ☺
Seniorátny kaplán Gemerského seniorátu Marek Hrivňák
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DORASTOVO – MLÁDEŽNÍCKY TÁBOR 2012
K letným akciám evanjelického cirkevného zboru
v Bardejove už niekoľko rokov neodmysliteľne patrí aj
dorastovo – mládežnícky tábor. Ten tohtoročný sa uskutočnil
na Sigorde v dňoch 24. až 30. júla a jeho téma znela
DENNÍK ŽIVOTA.
Tím, ktorý pracoval na prípravách tábora sa
stretával pravidelne už od januára. Vecí, nad ktorými bolo
potrebné premýšľať, bolo neúrekom. Bola to požehnaná
práca. Tábora sa zúčastnilo 65 dorasťákov a 30 vedúcich.
Rôznorodé charaktery, pestré priateľstvá, nenahraditeľné
situácie - to všetko sme zažili počas necelého týždňa.
Dorasťáci boli rozdelení do deviatich skupiniek a každý deň
ich čakal bohatý program.

Dopoludňajšia hlavná téma, skupinky, veľká
popoludňajšia hra, workshopy, zábavný večerný program.
Vymenované aktivity prispeli k tomu, že 6 dní strávených
s mladými ľuďmi ubehlo rýchlo. Mnohí sme pri odchode
mali pocit, že prebieha ešte len tretí deň tábora. Témy boli
podstatnou súčasťou programu tábora. Ich cieľom bolo
priviesť mladých ľudí k Bohu a začať s ním nový život.

Zodpovedný prístup k spracovaniu každej témy
podčiarkol hlboký význam života s Bohom a my v tíme sme
cítili, že mladí ľudia si uvedomujú potrebu kráčať v živote
s Ježišom. Povzbudením pre všetkých bola rozhodne aj
hymna tábora. Niesla názov Ešte nič nie je stratené. Význam
života s Pánom Bohom tiež podčiarkla slovami:
,,Ešte nič nie je stratené,
keď Ježiša máš pri sebe.
Možno pár snov Ti život ukradol,
no Pán Boh je tu vždy s tebou.“
Refrén hymny si do niekoľkých dní osvojili takmer všetci.
Dôležitým bodom v programe bola evanjelizácia.
Pripravil ju brat kaplán Marek Ivan a pre všetkých bola
k dispozícii možnosť prejsť modlitebnou cestou. Hlavnou
výzvou evanjelizácie bol nový začiatok a poukázanie na to,
že ak nežijeme s Bohom, mali by sme to zmeniť. Zajtra totiž
už môže byť neskoro.
Aj s kuchyňou a jedálnym lístkom boli všetci
spokojní. Rozmanitá strava trikrát do dňa a bufet k dispozícii
prispeli k tomu, že o hlade nemohla byť ani reč.
Vyvrcholením tábora boli v posledný deň
mládežnícke služby Božie s Večerou Pánovou, ktoré viedol
zborový farár, senior Ján Velebír. Služby Božie dali dôstojnú
bodku za celým táborom.
V mene celého tímu môžem povedať, že práca
s mladými ľuďmi nás duchovne obohatila. Energia vložená
do príprav sa nám niekoľkonásobne vrátila. Kvôli takej
radostnej práci a službe sa to naozaj oplatilo. Ak sa nám
podarilo zasiať zrnko nového začiatku do dorasťákov,
veríme, že pod vedením Ducha Svätého naďalej klíči. Ak by
ale nad všetkým nebola ruka Hospodina, nič nezmôžeme.
Vďaka a chvála patrí Jemu.
Jarka Petričová, Zlaté,
Stano Petrič, Bardejov

Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia,
ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik.
Žalm 127,1
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DETSKÝ TÁBOR - Víťazný beh 2012
Hádam žiadne dieťa si nevie predstaviť prázdniny bez
výletov. Patrí k nim dovolenka pri mori, návšteva starých
rodičov, kúpaliska a patria k tomu aj tábory. Ja som tento rok
ukončil štvrtý ročník základnej školy v Mokroluhu a cez tieto
letné prázdniny som sa zúčastnil detského tábora na
Mníchovskom potoku, kde chodím tradične už od prvého
ročníka. Detský tábor s názvom Víťazný beh 2012 bol
vedený na tému O apoštolovi Pavlovi a rád vám
porozprávam o tom, ako taký tábor prebieha.

Na začiatku tábora sa všetci rozdelíme do izieb, kde
sa vybalíme a uložíme si svoje osobné veci. Po rozdelení do
skupiniek sa všetci navzájom zoznámime a vedúci
jednotlivých skupín nám vypíšu menovky. Potom nasleduje
obed. V detskom tábore sa vždy pred obedom modlíme, tak
ako pred raňajkami a večerou. Slovo „ rozchod“, ktoré
nasleduje po každom jedle, má každý rád. Po obede
nasleduje povinný odpočinok, vraj podľa zákona. Tak
nasleduje Veľká hra, v ktorej súťažia skupinky a získavajú
cenné body. Na konci tábora sa body zrátajú a skupinka,
ktorá má najviac, sa ujíma vedenia. Po Veľkej hre sa opäť
stretneme v skupinke a opakujeme si,
čo sme počuli dopoludnia, a vypĺňame
Denník pretekára. To sú úlohy
z biblického vyučovania. Super vec je
Večerný program. Začíname táborovou
poštou pesničiek, ktoré si navzájom
posielame. Máme vynikajúcu hudobnú
skupinu z vedúcich, ktorá dodáva
celému táboru super atmosféru. Potom
súťažíme v hrách, jednotlivci alebo
skupinky, hráme scénky. Úplne
najlepšia vec sú správy s názvom K-TV
news. Hovorí sa v nich o prežitých
udalostiach dňa. Zo správ sa dozvieme
aktuálne výsledky súťaží daného dňa.
Po večernom programe sa všetci
osprchujeme, umyjeme zuby a ideme
spať. Pravda je taká, že máme neskorú
večierku (teda aspoň my chodíme
neskoro spať, vedúci ešte neskoršie)
a skorý budíček.

Nový deň začína rozcvičkou, na ktorej skáčeme,
beháme, naťahujeme sa. Keď docvičíme, umyjeme sa
a zídeme sa všetci zo skupinky v jednej izbe a rozprávame sa
o tom, ako Pán Boh robil veľké veci a čakáme na raňajky.
Teta Jelka zapíska na píšťalke a my vieme, že máme ísť na
raňajky. Po raňajkách máme biblické vyučovanie, kde nám
rozprávajú o biblických hrdinoch – apoštolovi Pavlovi.
Učíme sa aj veršíky z Biblie. Tak máme voľné hry, na
ktorých hráme futbal, basketbal, volejbal, ping-pong
a bejzbal, proste všetky hry, na ktoré máme chuť. Naše hry
preruší zasa píšťalka tety Jelky, ktorá nás zvoláva na obed.
V poobedňajších hodinách je už spomínaná Veľká hra
a večerný program, na ktorom sa povedia aj veršíky, ktoré
sme sa mali naučiť. V jednu noc sa vždy uskutoční nočná
hra. Zobudia nás o polnoci a po skupinkách nás vypúšťajú,
samozrejme aj s našimi vedúcimi, z chaty. Chodíme po lese
a plníme úlohy, ktoré nám zadajú pomocní vedúci prezlečení
za rôzne postavy. Vrátime sa do budovy a uložíme sa
k spánku. Ráno sú samozrejme všetci unavení, ale šťastní, že
sme to zvládli. V posledný deň sa hrajú záverečné hry. Na
poslednom večernom programe sa hrá jedna zvláštna hra. Je
to súťaž, kde môžeš preukázať svoj talent. V posledných
správach sa povedia úplné záverečné výsledky. V piatok po
obede, pred odchodom, udelia sa medaily, a diplomy
všetkým skupinkám, ale podľa počtu získaných bodov
v športových súťažiach. Neodmysliteľnou odmenou je veľký
melón pre skupinku. Nasleduje odmeňovanie izieb podľa
bodov, ktoré získavali za celý týždeň za poriadok. Nikdy sme
nevedeli, kedy nám ich chodia kontrolovať. Modlitbou tety
Jelky končí detský tábor.
Tak a to je v krátkosti, čo sa na tábore dialo.
Predovšetkým treba poďakovať Pánu Bohu, že sa mohol
uskutočniť tento tábor. Netreba zabudnúť poďakovať tete
Jelke, vedúcim skupín, tete zdravotníčke, ktorá nám
pomáhala, keď sme mali odreté koleno, alebo teplotu. No
a neochorejte tak ako ja, to by bola škoda.
Ľuboš Krukár ml.
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SENIORÁLNY
VOLEJBALOVÝ A FUTBALOVÝ TURNAJ
septembra v Lazoch pod Makytou neďaleko Púchova.
S miernymi zmenami v zostave sme teda vycestovali a opäť
sa tešili najmä na spoločne strávený čas s Pánom Bohom, čo
umožňovali najmä skvelo zamerané večerné programy, ako
aj na ďalšiu príležitosť byť spolu ako jedno spoločenstvo
a zahrať si. Začiatky našej hry opäť pripomínali rozladený
hudobný nástroj, avšak tentokrát sa to už nezlepšovalo, a tak
sme na turnaji skončili ešte v základnej skupine, čo bol určite
aj dôsledok zvýšenej kvality prítomných tímov.
Cesta domov priniesla aj myšlienky o zmysle týchto
prežitých dní, a som veľmi rád, že sa v našom senioráte
usporadúvajú aj takéto akcie, ktoré podčiarkujú dôležitý fakt,
že nielen spev, hudba a podobné často preferované spôsoby
oslavy Pána Boha sú tie správne, ale akékoľvek talenty, ktoré
máme môžeme každým dňom využiť na vyvýšenie Mena,
ktoré je nad každé meno.
V dňoch 28.-29. augusta 2012 sa na Sigorde konal
futbalový a volejbalový turnaj mládeží šarišskozemplínskeho seniorátu a už tradične malo na ňom
zastúpenie aj družstvo mládeže ECAV Bardejov.
Z rôznych dôvodov sa však tohto roku nepodarilo zložiť
zostavu futbalového družstva, a tak naše jediné želiezko
v ohni predstavoval volejbalový tím, ktorý však na turnaj
neprišiel so žiadnymi víťaznými métami. Naša motivácia
spočívala skôr v radosti z hry, ktorú máme všetci radi
a v túžbe osláviť Pána Boha športom. Ako hovorí apoštol
Pavel v 1 K 10,31: „Či teda jete, alebo pijete a čokoľvek
činíte, všetko čiňte na slávu Božiu“. Taktiež sme sa tešili
na spoločne strávený čas, o ktorom sme z vlastných
skúsenosti vedeli, že býva veľmi požehnaný.
Zostava nášho družstva vznikla ako výsledok
rôznorodých okolností, a tak najmä naše prvé zápasy boli
poznačené faktom, že väčšina z nás ešte nikdy spolu
volejbal nehrala. Postupom času sa však fenomén
nezohratosti strácal a začal sa rysovať kompaktný
a predovšetkým, efektívne hrajúci tím. Výsledkom bolo
pre nás neuveriteľné 2. miesto v konkurencii 12 tímov.
A tak stredne veľký pohár putoval do Bardejova...
V stále neutíchajúcej eufórii z dosiahnutého
výsledku nás zastihla informácia o postupe dvoch
najlepších tímov na celoslovenskú olympiádu SEM-u,
ktorej sme sa neváhali zúčastniť. Konala sa 28.-30.

účastníci volejbalového turnaja Stano, Mimo a spol.

TATRY 2012
Viacerí členovia nášho zboru zvlášť z radov mládeže
radi obdivujú krásu Božieho stvorenia v našich veľhorách. Po
neúspešných pokusoch o túru v minulých rokoch kvôli
nepriazni počasia sa tohto roku výlet do Tatier vydaril.
Vybraté boli viaceré varianty pochodu, aby si na svoje prišli
všetky kategórie turistov. Od rekreačných chodcov, ktorí si
v poslušnosti Písmu chránia svoje telo ako vzácny dar, aby
mu priveľmi neuškodili až náročných horalov, ktorí tak isto
verní Písmu nehľadia na telesné trápenia a sú ochotní „mŕtviť
zemské údy“. Ich pripravenosť na turistiku preverila trasa vo

variantoch: Téryho chata a prechod cez Priečne sedlo). Tí,
ktorí dorazili na najvyšší bod túry mali svoje údy - nohy
a chrbáty umŕtvené statočne. Krásny zážitok z Božej prírody,
výhľady a skúsenosť víťazstva nad sebou samým však stáli za
to. Pri podobných podujatiach je veľa priestoru na osobné
rozhovory, spoznávanie blížnych iným spôsobom, ako pri
slávnostných stretnutiach alebo bežných povinnostiach.
Ďakujeme Pánu Bohu za dar Jeho krásneho stvorenia i za
Jeho ochranu na ceste hore i dolu i späť domov.
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EXIT Tour – misia na stredných školách
Na štyroch stredných školách v Bardejove sa od 8. do 12. októbra 2012 konalo preventívne
evanjelizačné podujatie pod názvom EXIT Tour. Odborní lektori v rôznych oblastiach ponúkali
stredoškolákom východiská pre riešenie každodenných i vážnejších problémov na základe osvedčených
a spoľahlivých kresťanských hodnôt. Po úvodnom vystúpení britskej hudobnej skupiny v telocvični sa
študenti rozišli podľa záujmu na semináre. Tu sa hovorilo o spolužití s rodičmi v rodine, príprave na
manželstvo, zaznelo svedectvo človeka oslobodeného z drogovej závislosti a tiež svedectvo dvakrát
zachráneného dieťaťa z úst 80 ročného mesiášskeho Žida, brata Graumanna. Pestrý program oslovil nielen
mládež, ale s veľkým záujmom sa stretol aj u profesorského zboru. So súhlasom presbyterstva CZ sa ako
spoluorganizátori tejto akcie zapojili mladí ľudia z evanjelickej cirkvi. Dôležitou skúsenosťou pre nás bolo, že
pozvanie k spolupráci prijali aj bratia Saleziáni z Vinbargu so svojou mládežou. Aj vďaka tomu sa program
odohral nielen na dvoch štátnych gymnáziách, ale aj na cirkevnej strednej škole a tiež na Spojenej strednej
škole na Štefánikovej ulici.

TRI POSTREHY Z EXIT Tour
Dvaja páni raz povedali: "...my nemôžeme nehovoriť o tom
čo sme videli a počuli." A ja sa momentálne cítim rovnako.
To čo som pred niekoľkými týždňami v Bardejove zažil vo
mne rezonuje ešte stále. A začalo to celkom nevinne. Jany
Havrila mi zavolal, či by som nemohol jeden deň prekladať
prednášky na Tour. Povedal som si, prečo nie - ale je tu
ešte Slavo. On je môj šéf, takže mi to musí dovoliť. Ale
povedal, že môžem, tak som do toho šiel. To čo som zažil
bolo silné. Uvedomil som si niekoľko vecí.
1. EXIT Tour je skvelý a jedinečný projekt
Vždy som túžil byť hrdý na niečo, čo robia kresťania.
Ten čas je tu. Exit je kvalitný program pre stredné
školy počas ktorého sa študenti nebudú nudiť, a hlavne
budú riešiť kľúčové životné otázky, ku ktorým sa inak
až tak často nedostanú. (Sex, zdravá rodina, drogy,
alkohol ) - nie že by sa k týmto veciam nedalo dostať ale rozprávať sa otvorene na tieto témy a dostať
relevantné odpovede - to už nie je až také jednoduché.
EXIT to ale robí - a robí to dobre.
2. Ľudia, ktorí to robia sú veľmi vzácni
EXIT
team
poskladaný
z KOMPASákov
a
dobrovoľníkov z Bardejova. Každý do toho šiel celým
srdcom. Všetci odviedli obrovský kus poctivej roboty,
boli ochotní obetovať svoj čas a pohodlie (keby ste
vedeli kde spali, o ktorej vstávali a o ktorej chodili
spať :) ). Každý využíval svoje obdarovanie, a netočilo
sa to len okolo hudobnej skupiny Faith Child, ale bolo
to o tíme. Keď vidím, ako kresťania spolupracujú ako
tím - som z toho nadšený (asi to nie je až tak
samozrejmé). Teším sa tiež z ľudí zo zboru, zo
študentov ktorí sa rozdávali - ktorí slúžili. Znamená to
pre mňa veľa.
3. V mojom meste žije kopec mladých ľudí
Neviem, ako mi to mohlo doteraz unikať, ale v
Bardejove je množstvo mladých ľudí. Keď som bol na
strednej, môj svet to bolo možno 50 ľudí na mládeži a
doraste + 600 ľudí v škole. Ale akosi som si
neuvedomoval, že tých škôl je v mojom meste
niekoľko. A študentov sa dá rátať na tisíce. A každý
rok starí odchádzajú a noví prichádzajú. To sú už
pomaly desaťtisíce. A oni nepoznajú Pána Ježiša!!!
A to je len maličké mesto. Je to obrovské misijné pole.
Pre náš zbor, pre naše mesto. Je to naše poslanie.
Nemôžeme týchto ľudí nechať, nech si idú do pekla.
Jednoducho nemôžeme.

V Bardejove sa počas Exitu písali dejiny. Ale akcie sa
skončia, nadšenie opadne. Našou úlohou je pokračovať.
Starať sa. Zúfalo hľadať stratených, pretože sme možno
jediným kresťanom, ktorého stretli.
Martin Viglaš zdroj: www.evs.sk

Poďakovanie zboru od organizátorov
Vážený brat farár!
Srdečne Vás pozdravujeme a ďakujeme za
spoločnú úspešnú realizáciu preventívneho programu EXIT
Tour, ktorý sa uskutočnil v mesiaci október 2012 aj vo
Vašom meste. Doteraz sme EXIT Tour na Slovensku
usporiadali v siedmych mestách. Zúčastnilo sa ho 20
cirkevných zborov, 24 stredných škôl a program
absolvovalo 9780 študentov. Medzinárodne sa už do
projektu zapojilo 48 miest, 125 škôl a 35.854 študentov.
V súčanosti pripravujeme EXIT Tour na jar 2012 v ďalších
mestách Slovenskej republiky ale aj v Českej republike
a Poľsku. Veľmi si vážime spoluprácu a taktiež Vašu
odvahu zapojiť sa do pilotného evanjelizačného
preventívneho programu na aký nie sme v našom prostredí
zatiaľ zvyknutí. Program EXIT Tour nadobúda väčší
rozmer a my sme veľmi radi, že práve v spolupráci s Vašim
cirkevným zborom sme mohli byť v školách, kde bol EXIT
Tour realizovaný. Sme radi, že sme spolu mohli priniesť
evanjelium mnohým mladým ľuďom do ich prirodzeného
prostredia a spôsobom, ktorému rozumejú. Teší nás, že sme
mohli navštíviť aj také stredné školy a stretnúť v nich
študentov, ktorí by možno nikdy nemali možnosť
evanjelium počuť. Bolo krásne vidieť veľkú podporu
cirkevných zborov a ich aktívnu účasť na projekte. Veríme
tiež, že to povzbudilo, inšpirovalo a pomohlo aj Vašej
mládeži porásť, nabrať zručnosti a odvahu slúžiť
evanjeliom tam, kde je to potrebné.
Neustále sa modlíme, aby sa Pán Boh dotkol tých
mnohých mladých ľudí, ktorí boli počas EXIT Tour
oslovení evanjeliom a aby našli svoj duchovný domov vo
Vašom cirkevnom zbore.
Prajeme Vám veľa Božieho požehnania a vedenia.
Tešímeš sa na ďalšiu spoluprácu.
S pozdravom za celý EXIT Tour tím
Peter Michalčík,
Riaditeľ EXIT Tour
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www.ecavbardejov.sk
- nová internetová stránka
Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bardejov
Vás pozýva na stretnutie s aktuálnymi informáciami o dianí v zbore
i pohľad do jeho nedávnej i dávnejšej minulosti.
Označenie „beta“ na okraji znamená, že ide o skúšobnú, predbežnú verziu, ktorá je vo vývoji.
V takejto podobe má ešte nárok na nedokonalosti, neúplnosť niektorých častí. No chceli sme dať
možnosť začať komunikovať týmto moderným spôsobom všetkým, ktorí ho radi využívajú. Veríme,
že s Božou pomocou sa nám v krátkom čase podarí doplniť chýbajúce základné informácie
a postupne sa informácie rozrastú aj o zaujímavé poznatky z histórie.
Okrem domácich veriacich z Bardejova a okolia je stránka určená Vám, našim rodákom, ktorí
študujete, pracujete alebo ste sa za rodinou odsťahovali preč z rodného cirkevného zboru, ale chcete
vnútorne udržať kontakt s dianím doma v Bardejove.
Vaše námety a podnety pre zlepšenie obsahu i formy stránky môžete posielať na e-mailovú
adresu uvedenú v spodnej časti úvodnej stránky. Vitajte na našej stránke.

NOVÝ CENNÍK na Evanjelickom cintoríne v Bardejove
V čase pred Pamiatkou zosnulých bola
Doba nájmu
v Evanjelickom cintoríne opäť vykonaná brigáda. V mene
10 rokov
20 rokov
predsedníctva cirkevného zboru srdečne ďakujeme Typ hrobu
všetkým Vám, ochotným bratom i sestrám, ktorí ste Jednohrob
50 €
100 €
priložili ruku k dielu. Vašou zásluhou miesto pozemského
Dvojhrob
100 €
200 €
odpočinku našich blízkych i vzácnych predkov
150 €
300 €
a služobníkov bolo dôstojne pripravené na čas početných Trojhrob
návštev spomínajúcich z blízka i z ďaleka.
Detský hrob
18 €
35 €
Presbyterstvo matkocirkvi Bardejov sa zaoberalo
18 €
35 €
ďalším spravovaním cintorína na svojom zasadnutí Urna v zemi
25.apríla 2012. V záujme pokračovať v systematickom Urnová stena
18 €
35 €
zveľaďovaní tohto priestoru sme boli oboznámení
so štúdiou navrhovaných parkových úprav, ktorú predložil brat Ing. Dr. P. Demčko. Pri jednaniach s vedením mesta
rokujeme aj o oprave poškodeného plota. Zo strany vedenia mesta máme informácie o prípravách na doriešenie
tohto problému v nastávajúcom období.
Na spomínanom zasadnutí presbyterstva bola uznesením č 2/2012 prijatá aj úprava cenníka za prenájom
hrobových miest na Evanjelickom cintoríne v Bardejove. Cenník je zachytený v nasledujúcej tabuľke.
Chceli by sme aj touto cestou vyzvať všetkých Vás, ktorým uplynula platnosť zmluvy o prenájme
hrobových miest uzavretá ešte s predchádzajúcou správcovskou spoločnosťou BAPOS, aby ste v prípade záujmu
o zachovanie Vašich hrobov uzavreli novú zmluvu v zmysle platného Zákona č. 470/2005 Z.z. s cirkevným
zborom. Všetky potrebné náležitosti sme pripravení s Vami riešiť na farskom úrade aj prostredníctvom e-mailu.
V prípade potreby doplnenia informácií kontaktujte pracovníčku farského úradu.

CIRKEVNÝ PRÍSPEVOK NA ROK 2012
Ak ste dosiaľ nestihli uhradiť cirkevný príspevok za rok 2012, chceme Vám pripomenúť, že na to máte ešte
čas do 20. decembra. Po vrátení hárkov od vyberajúcich presbyterov v zmysle Uznesenia č.22/2011 budú zverejnené
počty tých, ktorí v jednotlivých obvodoch príspevok neuhradili. Naše záväzky voči seniorátu a dištriktu sme si
museli splniť už do konca júna. Preto je uhradenie príspevku od každého člena zboru dôležitou súčasťou nášho
zborového hospodárenia. Je tiež prejavom spolupatričnosti a zodpovednosti za spoločenstvo. Opätovne dávame do
pozornosti možnosť uhradiť príspevok elektronicky na základe pridelených rozoznávacích znakov. O ich doručenie
môžete požiadať pracovníčku farského úradu na adrese bardejov@ecav.sk.
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Okienko do Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bardejov
Jún – Október 2012
Pokrstení
Ján Hamara, Bardejov
Matej Sobek, Lukavica
Šimon Gajdoš, Bardejov
Richard Jurečko, Bardejov
Matej Viglaš, Bardejov
Richard Priščák, Bardejov
Nela Pangrácová, Bardejov
Teodor Roguľa, Vyšná Voľa
Nikola Vaľková, Bardejov
Viliam Porubský, Bardejov
Markus Graca, Bardejov
Nela Ondisová, Vyšná Voľa
Jakub Ratvajský, Bardejov
Matias Hudák, Nižná Voľa
Ježiš im riekol: Nechajte dietky a nebráňte im prichádzať ku mne;
lebo takýchto je kráľovstvo nebeské. Matúš 19,14
Sobášení
Marek Vaško a Dušana Semanová
Mgr. Peter Simko a Mgr. Bibiána Drobňáková
Lukáš Sopko a Mgr.Eva Gdovinová
Martin Goč a Miroslava Goliašová
Ing. Miloš Hlavinka a MUDr. Lucia Hrivniaková
Marcel Ratvajský a Mgr. Anna Sobeková
Michal Hrdý a Ing. Valéria Kmecová
Martin Benč a Mgr. Martina Havírová
Ing. Miloš Sekelský a Ing. Želmíra Gajdošová
Ing. Ivo Virgala a Mgr. Slavomíra Tomašková
Andrej Kocúr a Renáta Buffová
Ing. Dávid Pituch a Ing. Viera Gajdošová
Miloš Majerník a Eva Stupinská
Viliam Harkabus a Silvia Porubská
Ing. Martin Kucharik a Mgr. Katarína Škodáčková
Radovan Voľanský a Bc. Elena Eštoková
Ing. Daniel Benka a Ing. Miriam Banasová
Ján Pangrác-Piter a Monika Kmecová
Vladimír Hrinda a Andrea Novická
...zmýšľajte rovnako, majte rovnakú lásku, buďte jedna duša a jedna myseľ... Filipským 2, 2
Pochovaní
Jozef Benka – Rybár, 69 r., Bardejov
Juraj Benka, 78 r., Bardejov
Ján Bomba, 68 r., Bardejov
Ladislav Sýkora, 79 r., Bardejov
Juraj German, 47 r., Bardejov
Adam Sabol, 78 r., Lukavica
Mária Pangrácová, rod. Pavlusová, 83 r., Bardejov
Juraj Pangrác – Piter, 81 r., Bardejov
Zuzana Pangrácová, rod. Gibeľová, 83 r., Rokytov
Mária Pavolková, rod. Pastirčáková, 78 r., Bardejov
Tibor Sýkora, 71 r., Bardejov
Blahoslavení sú mŕtvi, ktorí odteraz v Pánovi umierajú! Zjavenie Jána 14,13

Na vydanie Bardejovského Prameňa prispeli:
Jún 2012 – Október 2012
1,– € Bardejov – s. Potanovičová
2,– € Bardejov – s. Jaššová, s. Katušinová, s. Klimeková, s. Marcineková, s. Nováková, r. Fecková,
r. Halžová, r. Polčová; Mokroluh - r. Bogoľová
3,– € Bardejov – s. Fodorová, s. Stachová, r. Gajdošová
4,– € Bardejov – s. Vojtušová, 2 x r. Klimeková, r. Tipulová, r. Tyrpáková
5,– € Bardejov – s. Kuľková, s. Lozáková, s. Pangrácová, s. Petričová, s. Riznárová, br. Gajdoš,
r. Adamuščinová, r. Benková, 2 x r. Izáková, r. Nováková, r. Priščáková, r. Talárová;
Kobyly – s. Polčová; Komárov – s. Sykáčková; Mokroluh - r. Juhászová, r. Macejová, r. Zuščinová;
Nižná Voľa – r. Hrivniaková, Vyšná Voľa – Bohu známe sestry, r. Evinová, r. Marinková
6,– € Bardejov – s. Boďová, r. Fuchsová, r. Petnuchová
8,– € Bardejov – r. Hankovská, r. Jurčišinová
9,– € Bardejov – s. Benická
10,– € Bardejov – s. Krišková, s. Poracká, s. Porubská, s. Vantová, br. Eštok, r. Karolová, r. Nováková,
r. Šandalová, r. Šimová, manželia Sopkoví, manželia Tribusoví, manželia Vaškoví;
Janovce – r. Ildžová; Lukavica – s. Riznárová, r. Kotuľová, r. Riznárová; Mokroluh - r. Baranová;
Nižná Voľa – r. Gdovinová; Rokytov – s. Banasová, s. Miševová, r. Radvanská; Snakov – manželia
Kocúroví; Vyšná Voľa – r. Brehuvová, r. Ondisová, r. Roguľová
20,- € Bardejov – r. Gajdošová, r. Hlavinková; Lukavica – manželia Voľanskí; Vyšná Voľa - rodina po
Márii Gajdošovej
50,– € Bardejov – r. Hamarová, r. Porubská
631,– € Spolu
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Srdečne Vás pozývame na stretnutia pri Božom slove
a iných príležitostiach počas adventu a Vianočných sviatkov 2012
9:00 hod. Služby Božie, Bardejov s Večerou Pánovou
9:00 hod. Služby Božie Mokroluh, Lukavica
Prvá adventná nedeľa
10:30 hod. Služby Božie Rokytov, Vyšná Voľa
2.12.2012
15:00 hod. Nešporné služby Božie Kobyly u br. kurátora
15:00 hod. Nešporné služby Božie Bard. Mihaľov v klube dôchodcov
18:00 hod. Večerné služby Božie Bardejov – kostol
Adventné stredtýždňové večerné služby Božie vo všetkých kostoloch ako zvyčajne
8: 30 hod. Služby Božie s Večerou Pánovou Lukavica, Mokroluh
9:00 hod. Služby Božie, Bardejov,
Druhá adventná nedeľa
10:30 hod. Služby Božie s Večerou Pánovou Vyšná Voľa, Rokytov
9.12. 2012
14:00 hod. Nešporné služby Božie Nižná Voľa
15:00 hod. Nešporné služby Božie Bardejovská Nová Ves
18:00 hod. Večerné služby Božie Bardejov
Adventný modlitebný týždeň
18:00 hod. Bardejov, Vyšná Voľa, Mokroluh
10.-14.12. 2012
19:00 hod. Lukavica, Rokytov
10:00 hod. Večera Pánova pre seniorov v Auditóriu
Modlitebné stretnutie s VP
16:30 hod. Vyšná Voľa, Rokytov
15.12. 2012
18:00 hod. Mokroluh, Lukavica
9:00 hod. Služby Božie, Bardejov, Lukavica, Mokroluh
Tretia adventná nedeľa
10:30 hod. Služby Božie Rokytov, Vyšná Voľa
16.12. 2012
10:30 hod. Večera Pánova v Bardejove
18:00 hod. Večerné služby Božie – kostol
Adventné stredtýždňové večerné služby Božie vo všetkých kostoloch ako zvyčajne
9:00 hod. Služby Božie Bardejov, Mokroluh, Lukavica
Štvrtá adventná nedeľa
10:30 hod. Večera Pánova Bardejov
23.12. 2012
10:30 hod. Služby Božie Rokytov, Vyšná Voľa
18:00 hod. Večerné služby Božie s Večerou Pánovou Bardejov
Štedrý večer (pondelok)
15:30 hod. Služby Božie Bardejov, Mokroluh, Lukavica
24.12.2012
17:00 hod. Služby Božie Bardejov, Rokytov, Vyšná Voľa
1. slávnosť vianočná
9:00 hod. Slávnostné Sl. Božie Bardejov, Mokroluh, Lukavica
25.12.2012 (utorok)
10:30 hod. Slávnostné Sl.Božie Bardejov, Rokytov, Vyšná Voľa
8:00 hod. Večera Pánova v Bardejove
2. slávnosť vianočná
9:00 hod. Služby Božie Bardejov, Lukavica, Mokroluh
26.12.2012 (streda)
10:30 hod. Služby Božie Rokytov, Vyšná Voľa
9:00 hod. Služby Božie Bardejov, Mokroluh, Lukavica
Nedeľa po Vianociach
10:30 hod. Služby Božie Rokytov, Vyšná Voľa
30.12. 2012
18:00 hod. Večerné služby Božie Bardejov
Silvester
15:30 hod. Služby Božie Vyšná Voľa, Rokytov
31.12.2012 (pondelok)
17:00 hod. Služby Božie Bardejov, Mokroluh, Lukavica
9:00 hod. Služby Božie Bardejov, Mokroluh, Lukavica
Nový rok
10:30 hod. Služby Božie Rokytov, Vyšná Voľa
1.1.2013 (utorok)
18:00 hod. Večerné služby Božie Bardejov
9:00 hod. Služby Božie s Večerou Pánovou Bardejov
Nedeľa po Novom roku
9:00 hod. Služby Božie Mokroluh, Lukavica
Zjavenie Krista Pána mudrcom
10:30 hod. Služby Božie Rokytov, Vyšná Voľa
6. 1. 2013
18:00 hod. Večerné služby Božie Bardejov - kostol
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