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Najväčšie svedectvoNajväčšie svedectvo
Na sviatky prišli domov mnohí naši príbuzní. Manželia, 

manželky, deti i priatelia. Prinášajú so sebou zo sveta 

skúsenosti, ktoré akoby naznačovali, že s našim kresťanstvom 

to vo svete ide dolu vodou. Kostoly v centrách miest západnej 

Európy slúžia ako galérie alebo ako kaviarne. V Čechách sú 

kostolné lavice prázdne. Na západnom Slovensku sa veriaci 

zatvária prekvapene, keď medzi nich príde muž z východného 

Slovenska alebo dokonca celá rodina aj s deťmi. Čo sa to stalo? 

To je prirodzená otázka nášho človeka, ktorý zažíval doma 

niečo iné a tam vo svete takéto skľučujúce skúsenosti. Je naozaj 

kresťanská viera na ústupe, ako sa to často snažia ukazovať 

médiá? Nemá Ježiš Kristus čo povedať dnešnému človeku? 

Treba nám hľadať iný základ života, inú filozofiu alebo iné 

náboženstvo?

Veľká noc na tieto otázky dáva jednoznačnú odpoveď. 

Kresťanské učenie nie je zastaralé! Neprestalo byť aktuálne! 

Má čo povedať aj dnešnému človeku! Len naša ochota počúvať 

svedectvá Božieho slova je menšia. Naša ochota prijať pravdu 

je menšia. Stačíme si sami. Teda, aspoň si to myslíme, lebo si 

vieme zarobiť peniaze, vieme si za ne kúpiť služby všetkého 

druhu a zabezpečiť si prítomnosť i budúcnosť. 

V skutočnosti je to tak, ako často zvyknem pripomínať cez 

obdobie Veľkej noci. Oproti kresťanskej viere vo vzkriesenie 

Pána Ježiša Krista z mŕtvych stojí nekresťanská viera, že Ježiš 

z mŕtvych nevstal. To nie je zápas našej kresťanskej viery proti 

vedeckému svetonázoru. Je to zápas našej viery proti ich viere. 

Lenže my, kresťania sme na tom s našou vierou omnoho lepšie. 

My máme svedkov a písomné doklady, ktoré hovoria o tom, že 

videli Krista uložiť do hrobu a máme možnosť aj navštíviť 

miesto, kde ten hrob leží. PRÁZDNY ! Máme svedectvo ľudí, 

ktorí stretli Pána Ježiša po vzkriesení, dotýkali sa Ho, jedli 

s Ním jedlo a pili nápoje, objímali Ho a zhovárali sa s Ním. Na 

týchto svedectvách je založená naša viera vo vzkriesenie 

a vôbec, naša viera v Trojjediného Boha, ku ktorej prichádzame 

vďaka Ježišovi Kristovi. Tí, ktorí neveria v Kristovo vzkrie-

senie nemajú pre svoju vieru žiadne dôkazy, len svoj názor, 

svoju túžbu, aby to bolo tak, ako oni chcú. No úprimne: kto je so 

svojou vierou na tom lepšie?

Zišli sme sa k slávnostiam Veľkej noci. Znejú nám svedectvá 

z Písma. Budú znieť ešte niekoľko týždňov. Využime tento čas 

na to, aby sme tieto svedectvá počúvali. Naplňme lavice 

kostolov, modlitební nielen cez sviatky, ale aj po nich. Práve 

spoločenstvo s inými veriacimi udržiavalo aj učeníkov 

sviežich na duchu a práve v spoločenstve veriacich sa rodila aj 

cirkev Kristova v Jeruzaleme. Nebude tomu inak ani dnes 

medzi nami. Cirkev nebude živá tam, kde sa budeme každý 

chcieť venovať svojej viere sám doma. Cirkev žije zo 

svedectva Božieho slova a povzbudzuje sa k životu vzá-

jomným svedectvom viery. To platí až do našich dní.

Svedectvo Veľkej noci platí. Ježiš, ten ukrižovaný a pocho-

vaný vstal z mŕtvych. Raz sa o tom presvedčí každý človek. 

Bude to vo chvíli, keď sa po svojom vzkriesení budeme mať 

postaviť pred tvár sudcu živých a mŕtvych. My, ktorí v Krista 

veríme uzrieme tvár plnú lásky a odpustenia. Túžobne 

očakávanú a mnohokrát vysnívanú tvár nášho Spasiteľa. Tú 

istú tvár uzrú aj všetci, ktorí neverili vo vzkriesenie. A je mi 

úprimne ľúto toho nepríjemného prekvapenia, ktorého sa 

dožijú. Je úlohou nás všetkých, ktorí žijeme s Kristom, aby sme 

ostatným ľuďom bez Krista dokázali svedčiť o Ježišovej láske, 

aby tých nemilo prekvapených bolo čo najmenej a tých, ktorí 

budú zachránení čo najviac. Veľká noc je pre nás všetkých 

svedectvom o Božej moci a láske. Veľká noc je pre nás 

všetkých výzvou podávať svedectvo o Božej moci a láske 

ďalej. Žime v duchu tejto výzvy. 

Ján Velebír

Keď vošli do hrobu, uzreli mládenca oblečeného do bieleho rúcha sedieť 

na pravej strane, a preľakli sa. On im však povedal: Nebojte sa!

Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného?  

Vstal, niet Ho tu; ajhľa, miesto, kam Ho boli položili.

Evanjelium podľa Marka 16,5-6
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Modlitebné spoločenstvo Evanjelickej cirkvi a. v. je 

vnútromisijným hnutím našej cirkvi. Vzniklo v roku 1935 

z podnetu ev. farára Eugena Lukáča ako Modlitebné bratstvo 

farárov. Po roku 1946 existovalo v ilegalite. V roku 1990 farár 

Michal Hreško v spolupráci s biskupom ZD R. Koštiaľom 

vypracovali nové zásady, v ktorých ho pomenovali Mod-

litebným spoločenstvom (MoS).Teraz už malo byť určené aj 

pre neordinovaných. Z ich radov stáli pri zrode dvaja bývalí 

učitelia A. Semko a S. Kasár Danielis, ktorí venovali už 

predtým mnoho svojich síl prehĺbeniu duchovného a mod-

litebného života vo svojom okolí. Zakladajúca konferencia 

tejto novej podoby sa konala v Liptovskom Hrádku v septembri 

1990. Tam boli prijaté zásady, ktoré potom schválilo Generálne 

presbyterstvo ECAV dňa 30.11.1991.

Základnou činnosťou MoS v tejto novej podobe sú modlitby 

jednotlivcov alebo skupiniek počas sobotných večerov za 

duchovné prebudenie, ďalej podnecovanie a prehlbovanie 

modlitebného života v cirkvi.

MoS vedie výbor, volený na dva roky. Vedúcimi boli farári 

Michal Hreško, Jozef Grexa, Zuzana Kolárovská, Ľuboslav 

Beňo, v súčasnosti je to brat farár Stanislav Kocka z Košíc. 

MoS má svojich oblastných vedúcich, pre oblasť Bardejov, 

Zlaté a Richvald je to brat farár Marek Cingeľ z Richvaldu.

Prínosom MoS bol podnet k vydávaniu čítania na každý deň 

a aj jeho realizácia (Tesnou bránou). Jej súčasťou sú aj ciele 

MoS a prihláška za člena MoS. Každý rok v jeseni sa koná 

rekreačno – modlitebný týždeň v Herľanoch, v marci 

trojdňová výročná konferencia MoS, ktorá sa koná vždy 

v inom cirkevnom zbore. Tento rok bola vo Zvolene už v poradí 

26. konferencia na tému „Zázrak prebudenia mocou 

evanjelia“.

MoS vydáva svoj časopis, štvrťročník Spravodaj – MoST. 

Podstatnou časťou jeho obsahu sú sobotné výklady 

a zamyslenia ako podnet pre sobotné večerné modlitby.

V Lukavici máme modlitebnú skupinku, ktorej účastníčky 

nie sú oficiálne členkami MoS, no stotožňujeme sa s jeho 

cieľmi a činnosťou. Už niekoľko rokov sa stretávame 

k modlitbám v nedeľu pred službami Božími. Stretnutia 

začíname Božím Slovom, pokračujeme modlitbami (vopred 

pripravenými aj spontánnymi), zamyslením sa nad Božím 

Slovom z MoST-u a končíme piesňou. Obsahom našich 

modlitieb sú potreby cirkvi, našich duchovných pastierov, 

jednotlivcov, rodín, spoločnosti aj celosvetové udalosti. 

Nechýbajú vďaky a chvály Bohu aj modlitby pokánia. 

Súčasťou nášho modlitebného zápasu sú jednotlivé do-

mácnosti v Lukavici, každú rodinu a jej členov predkladáme 

Bohu osobne. Týmto spôsobom sme sa už niekoľkokrát modlili 

za každú domácnosť v Lukavici. Vidíme ovocie týchto 

modlitieb cez Božie konanie v našich životoch, v životoch ľudí, 

za ktorých sa modlíme, požehnanie v rodinách, v našej dedine, 

v zmenenej duchovnej klíme na Službách Božích, pozitívne 

javy v spoločnosti. Veľmi ma povzbudzuje trojgeneračné 

zloženie našej skupinky, zažívame jednotu a vzájomne sa 

obohacujeme. Mojou túžbou je (a verím, že oveľa viac je to 

túžbou Božieho srdca), aby sa naše rady rozširovali, modlitby 

zintenzívňovali, a aby muži vstúpili do modlitebných zápasov, 

lebo je to v prvom rade ich úloha a zodpovednosť. Pán Boh 

pozerá na úprimnosť srdca, nie na to, či sa modlím 

z modlitebnej knihy alebo naspamäť. Neobstojí ani tvrdenie, že 

„ja sa doma pomodlím a to stačí“, lebo v spoločenstve a v 

jednote je sila a Pán Ježiš dáva spoločným modlitbám 

zasľúbenie: „Ak sa dvaja z vás dohodnú na niečom na zemi, že 

budú prosiť o to, dostane sa im toho od môjho Otca, ktorý je 

v nebesiach.“ (Mt 18, 19)

Na otázku: „Prečo chodíš do modlitebného spoločenstva, čo Ti 

to dáva?“, odpovedali pravidelné účastníčky modlitebnej 

skupinky takto:

L.K. (30 r.): Radosť z toho, že strávim čas s Pánom Bohom 

a s ľuďmi, ktorí ho poznajú. Posilu zo samotných modlitieb 

a zo zamyslení, ktoré sa tam čítajú. Povzbudenie k vytrvalosti 

na modlitbách za rôzne oblasti života a za rôznych ľudí.

A.V. (32 r.): Povzbudenie do života; radosť zo stretnutia 

rôznych vekových kategórií; zjednotenie sa na modlitbe 

v spoločnom zápase za potreby ľudí; cez vypočuté modlitby 

uistenie, že sa Pán Boh stará.

A.M. (65 r.): Nedeľné ráno začínam modlitbou v spoločnosti 

Pána Ježiša doma. Potom pokračujeme na modlitebnom stíšení 

v chráme so sestrami a hlavne s Pánom Ježišom podľa evanjelia 

Matúša 18,20: „Kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom 

mene, tam som medzi nimi.“ Po modlitebnom spoločenstve 

nasledujú služby Božie, kde sa už teším na spoločenstvo bratov 

a sestier v Kristovi, na duchovného pastiera a hlavne na 

Trojjedinného Boha uprostred nás. Na modlitebnom 

spoločenstve ma obohacujú mladšie sestry a iným spôsobom 

staršia sestra. Som vďačná Pánu Bohu za toto spoločenstvo.

A.V. (84 r.): Som rada a vďačná Pánu Bohu, že mi dáva silu 

a môžem prichádzať do modlitebného spoločenstva. Nie som 

zvyknutá modliť sa medzi ľuďmi vlastnými slovami, preto sa 

modlím z modlitebnej knižky, ktorú používam doma pri 

každodenných modlitbách.

Srdečne Ťa, brat, sestra, pozývame k spoločenstvu na 

modlitbách. U Teba v domácnosti, v rôznych modlitebných 

spoločenstvách, na modlitebných týždňoch, či v nedeľu o 8.15 

h v kostole v Lukavici. Ak také spoločenstvo vo svojom okolí 

nemáš, buď Ty tým/tou, ktorý/á osloví bratov a sestry vo 

svojom okolí a spolu vytvoríte modlitebnú skupinku. 

„Všetko je možné veriacemu a viera je darom všemo-

húceho Boha. Kto verí v Boha, verí aj Jeho zasľúbeniam. 

V modlitbách chceme prosiť , aby „prišli časy rozvlaženia 

od tváre Pánovej“. Boh je väčšou silou ako sila Niagarských 

vodopádov alebo akákoľvek iná sila na svete, a preto 

k tomuto prameňu musíme aj my sa utiekať v pokorných 

prosbách, aby sme si z neho načerpali posilnenie 

a požehnanie. On sám nám zasľubuje svoju pomoc. Túžené 

rozvlaženie nepríde nejako zázračne, ale len skrze čisté 

a úprimné kázanie Slova Božieho, keď ho budeme horlivo 

poslúchať a svedomite zachovávať.“

(Úvod a záver je spracovaný z internetu stránka ecavvt.sk)

                                                                                                                                  

Andrea Martičková
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Rok Ľudovíta ŠtúraRok Ľudovíta Štúra
„Kto žije duchom, v tom žije celý svet a on v celom svete.“

Pri vzácnej príležitosti osláv 200. výročia narodenia významnej osobnosti slovenských dejín, 

predstaviteľa evanjelickej inteligencie Ľudovíta Štúra, Vám, milí čitatelia, ponúkame krátky 

príspevok o živote tohto všestranne nadaného muža – vedúcej osobnosti národného obrodenia.

ňa 28. októbra roku D1815 sa rodičom, 

učiteľovi Samuelovi 

Štúrovi a Anne rod. Michal-

covej narodil syn, ktorému dali 

meno Ľudovít. Prichádza na 

svet v malebnom Uhrovci, kde

jeho otec prijal ponúkané miesto učiteľa. Okrem Ľudovíta mali 

manželia Štúrovci ešte ďalších päť detí, o ktoré sa s láskou 

a vrúcne v zbožnom duchu starali. Už od malička nezabúdali 

svojim deťom okrem vedomostí a zručností vštepovať i lásku 

k svojmu národu a k evanjelickej cirkvi augsburského 

vyznania.

Práve v rodnom Uhrovci prežil Ľudovít šťastné roky svojho 

detstva a tu sa mu dostalo pod vedením otca i základného 

vzdelania. V roku 1828 jeho kroky smerovali na nižšie 

evanjelické gymnázium v Rábe (v Györi). Tu si jeho 

húževnatosť a nadanie všíma najmä profesor Leopold Petz, 

ktorý bol známy svojím hlbokým vzťahom k Slovanstvu. 

Po dvoch rokoch štúdia v Rábe sa Ľudovít rozhodol prejsť na 

evanjelické lýceum do Bratislavy. Na bratislavskom lýceu 

fungovala, od začiatku 19. storočia, Katedra reči a literatúry 

česko-slovanskej, pod vedením významného profesora Juraja 

Palkoviča. Prednášky tu boli vedené v jazyku biblickej češtiny, 

ktorá ako vieme, sa kedysi radila k jazykom slovenskej 

evanjelickej inteligencie. Z predmetov na lýceu si Ľudovít 

veľmi obľúbil najmä dejepis a estetiku a možno o ňom 

povedať, že patril k naozaj vzorným a obzvlášť nadaným 

študentom. Hneď po príchode na lýceum sa začal intenzívne 

zaujímať i o činnosť Spoločnosti česko-slovanskej, ktorej sa 

sám stal členom a neskôr i podpredsedom (od r. 1835).

Pamätná je schôdza niektorých členov Spoločnosti na 

Devíne, konaná dňa 24. apríla roku 1836. Ľudovít Štúr tu vo 

svojom príhovore vysoko vyzdvihol súdržnosť Slovákov 

k veľkému národu slovanskému. Po jeho horlivých slovách sa 

štúrovci rozhodli pripojiť si k svojmu menu aj druhé, slovanské 

meno. Tak si  Ľudovít Štúr  pridal ku krstnému menu, 

slovanské meno Velislav.

Záver tohto roka sa už, ale niesol v duchu študentských  

nepokojov, ktoré rozvíjajúcu sa Spoločnosť česko-slovanskú 

priviedli do nemalých ťažkostí. Keďže zo strany študentov 

dochádzalo aj v nasledujúcom kalendárnom roku k opako-

vaným výtržnostiam, do platnosti sa dostal úradný zákaz 

vzťahujúci sa na študentské spoločnosti v celom Uhorsku, čo 

pre Spoločnosť česko-slovanskú znamenalo stratu autonómie 

a podriadenie svojej činnosti výlučne rámcu školského 

vyučovania. Na čele Spoločnosti stál už, ale v tom čase Ľudovít 

Štúr ako zástupca dlhoročného profesora Juraja Palkoviča. Pod 

jeho záštitou, tak bolo umožnené do značnej miery v činnosti 

bývalej Spoločnosti pokračovať a to na pôde školy v rámci

Slovanského ústavu.  

V roku 1838 sa Štúr rozhodol odísť na dvojročné štúdium na 

univerzitu do Halle (Nemecko), kde najskôr prejavil záujem 

o štúdium teológie. Od svojho prvotného zámeru, ale nakoniec 

upustil a rozhodol sa pre štúdium histórie, politiky a filozofie, 

kde mu učarovala predovšetkým nemecká filozofia a mená ako: 

Georg Wilhelm Fridriech Hegel a Johann Gottfried von Herder.

Po svojom návrate čelil zoči - voči náročnému obdobiu, 

ktoré bolo na našom území sprevádzané snahami o násilné 

pomaďarčovanie slovenských evanjelikov, najmä horlivým 

inšpektorom evanjelickej cirkvi v Uhorsku, grófom Karolom 

Zayom a prijatím maďarizačného zákona v roku 1840. 

V dôsledku toho si slovenská inteligencia oveľa intenzívnejšie 

začala všímať potreby pospolitého ľudu s jasným zámerom, 

budovať v ňom národné povedomie. Stupňujúce sa maďa-

rizačné snahy donútili štúrovcov aj k ráznejšiemu konaniu, keď 

v roku 1842 vyslali zo svojich radov do Viedne štvorčlennú 

deputáciu so Slovenským prestolným prosbopisom. 

V prosbopise Slováci v prvom rade ubezpečili panovníka, že 

v primeranom rozsahu majú záujem o osvojenie si maďarského 

jazyka, aby tak prispeli k zlepšeniu komunikácie v úradnom 

styku, no na druhej strane zdôraznili tú skutočnosť, že pri šírení 

maďarčiny by nemalo dochádzať k jej násilnému zavádzaniu. 

Ďalej prosbopis obsahoval kultúrne požiadavky a žiadosti 

o ponechanie latinčiny v cirkevných úradoch, oficiálne 

potvrdenie Katedry reči a literatúry česko-slovanskej ako aj 

žiadosť o zriadenie slovanskej katedry na univerzite v Pešti. 

Vo Viedni sa však o osude Slovenského prestolného prosbopisu 

nerozhodlo, pretože dvor poslal slovenskú žiadosť do Budína, 

kde boli následne všetky požiadavky prosbopisu pochopiteľne 

zamietnuté. 

Rok 1843 sa v Ľudovítovom živote spája s úsilím 

o uzákonenie slovenčiny ako celonárodného jazyka, 

zjednocujúceho všetkých Slovákov. Prostredníctvom 

slovenčiny videl široké možnosti, ako lepšie preniknúť medzi 

pospolitý ľud. K zjednoteniu Slovákov po jazykovej stránke 

malo do veľkej miery prispieť aj založenie nadkonfesionál-

neho spolku Tatrín (vznikol v auguste roku 1844). V júli roku 

1843 sa vedúce osobnosti slovenského národného hnutia Štúr, 

Hurban a Hodža stretli na Hurbanovej fare v Hlbokom, kde sa 

po vzájomných rokovaniach dohodli na kodifikovaní spisovnej 

slovenčiny, ktorá mala za svoj základ prijať stredoslovenské 

nárečie. Potrebu jazykovej reformy Štúr následne zdôvodnil aj 

vo svojich knihách „Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja 

v tomto nárečí“ a v prvej gramatike „Náuka reči slovenskej“. 

Kvôli svojej činnosti sa Štúr dostáva v ďalšom období do 

nemilosti viacerých maďarizátorov, predovšetkým Kossutha 

a Zaya, vehementne sa snažiacich o jeho odstránenie z pozície 

námestníka profesora Palkoviča. Prostredníctvom rozhodnutia 

miestneho konventu im ich snahy nakoniec prinášajú úspech na

pokračovanie na ďalšej strane   

^̂
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konci roka 1843. Už v marci roku 1844, ale na protest proti 

zosadeniu Štúra odišlo z bratislavského lýcea dvadsaťdva 

študentov. Trinásti z nich sa rozhodli dokončiť svoje štúdiá 

v Levoči. 

Štúr sa ani napriek životným prekážkam nevzdal a naďalej 

pokračoval v národnobuditeľskej činnosti, pri ktorej mu od 

roku 1845 výrazne napomáhalo aj vydávanie Slovenských 

národných novín s beletristickou prílohou Orol tatranský.

V roku 1853 zastihla Ľudovíta najskôr smutná správa o smrti 

jeho dlhoročnej priateľky Adely Ostrolúckej vo Viedni 

a následne i jeho matky. V tom čase sa už, ale i beh života 

samotného Ľudovíta chýlil k svojmu záveru. Na poľovačke 

neďaleko Modry sa totiž v decembri roku 1855 nešťastným 

spôsobom postrelil. Na následky tohto zranenia, predčasne 

zomiera Ľudovít Štúr vo veku 40 rokov, dňa 12. januára roku 

1856.
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Zuzana Poláková

Spomíname...
Ladislav FričovskýLadislav Fričovský

„Raz sa i za mnou zavrú dvere.
Do modra diaľav splynú pohoria.

Pre nekonečný priestor viere,
keď sa mi brány nebies otvoria.“

                                                       (Raz sa zavrú dvere. Zo zbierky: Boh ma nedrží v hrsti).Spisovateľ a evanjelický 

kňaz, rodák z Vajkoviec, pri 

Košiciach, ktorý svoje stredo-

školské roky strávil aj v našom 

krásnom meste Bardejove, sa 

narodil 5. marca roku 1930. Po 

absolvovaní štúdia evanjelickej 

teológie, vyštudoval Ladislav 

Fričovský aj filmovú a tele-

víznu dramaturgiu na Vysokej 

škole múzických umení. K dra-

matickej tvorbe mal po celý ži-

vot veľmi blízko, o čom svedčí aj viacero jeho televíznych 

a rozhlasových hier, ktoré však zväčša zostali len v jeho 

rukopise.

Tvoril už od svojich študentských čias a hoci jeho verše 

a krátke prozaické diela boli uverejňované v rôznych 

časopisoch, sotva si v tomto období, pri ich písaní dokázal 

predstaviť, že by niekedy mohli uzrieť svetlo sveta aj v knižnej 

podobe. O jeho tvorbe brat farár doc. ThDr. Andrej Hajduk 

výstižne napísal: „V tvorbe odkázaný sám na seba dával výraz 

svojej viery napriek nepriazni doby, zachovával vernosť 

svojmu poslaniu a v tichosti tvoril duchovné hodnoty.“ Svoju 

úprimnú a hlbokú vieru sa Ladislav Fričovský snažil vniesť do 

svojich básnických obrazov, ktoré nás oslovujú a nútia 

zamýšľať sa nad svojím životom, prehodnocovať svoje 

postoje. 

Je autorom dvoch románov a z jeho pera napokon vzišlo 

takmer 30 básnických zbierok, venovaných deťom i dospelým. 

Srdcia malých i tých vekom starších si tak podmanili verše 

odkazujúce k večným Božím hodnotám.  Dielo Dotyky lásky 

bolo posledným, s ktorým sa čitateľská verejnosť mala 

možnosť oboznámiť. Tlačou vyšlo v roku 1993. Za prínos 

v oblasti literárnej tvorby, ako aj za angažovanosť v rôznych 

kultúrnych aktivitách sa Ladislavovi Fričovskému dostalo 

hneď niekoľkých ocenení. Zbierky básní: Boh ma nedrží v hrsti 

a Za horizontom mu práve v už spomínanom roku 1993 

vyniesli prémiovú cenu Slovenského literárneho fondu. 

Zvláštnu hodnotu, ale určite mala najmä Cena Emila Boleslava 

Lukáča (v r. 2001a 2013), ktorý na Fričovského  v časoch jeho 

vysokoškolského štúdia výraznou mierou literárne vplýval. 

Zároveň mi nedá nespomenúť prestížnu cenu bardejovského

rodáka Leonarda Stöckela, ktorej hrdým držiteľom sa stal 

v roku 2011.  

K významným počinom Ladislava Fričovského, seniora 

Košického seniorátu a evanjelického farára, dlhé roky pôso-

biaceho v Obišovciach, nepochybne patrila i jeho aktívna 

spolupráca pri zostavovaní Evanjelického spevníka, Fune-

brála, či učebnice pre vyučovanie náboženstva Svetielko, ako 

aj pri úprave textov SZ do pripravovaného prekladu slovenskej 

Biblie.

Po ťažkej chorobe ho Pán života i smrti odvolal z tejto 

časnosti vo veku nedožitých 85 rokov, dňa 20. decembra roku 

2014. V spomienke na jeho život obetavej služby, nechajme už, 

ale ticho znieť jeho vlastné slová: 

„To najkrajšie, to iba príde ešte. 
S pútnikmi stúpam do nebeských brán.
Až raz stáť budem na tom istom mieste,
kam na oblaku predišiel ma Pán.“
(Zo zbierky: To najkrajšie iba príde)

Z. Poláková

Ján MidriakJán Midriak
S vďakou a uznaním si spomíname aj na evanjelického 

kňaza, seniora a emeritného biskupa Východného dištriktu 

Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Jána Midriaka. 

Dňa 7. februára, vo veku 85 rokov, vyhasol život tohto 

vzácneho, Bohom obdarovaného človeka.

Ján Midriak sa narodil 23. júna 1929 vo Zvolene - Môťovej. 

Po absolvovaní teologického štúdia v Bratislave, smerovali 

jeho kroky do Pliešoviec, kde pôsobil na mieste kaplána, 

neskôr sa stal farárom v Uhorskom. Niekoľko rokov zastával 

funkciu predsedu generálneho súdu a bol i dlhoročným členom 

dištriktuálnej rady a generálneho presbyterstva. Vo veku 42 

rokov sa stal farárom v Prešove; v Šarišsko-zemplínskom 

senioráte bol v roku 1984 zvolený aj do úradu seniora. Ján 

Midriak konal Božie dielo s láskou a nesmiernou pokorou, čo 

neušlo ani pozornosti ľudí, ktorí sa k nemu radi priznávali ako 

k svojmu duchovnému pastierovi, ktorému vždy ležalo na srdci 

dobro zboru a celej cirkvi. Svojím horlivým kázaním si dokázal 

podmaniť srdcia i mysle veriacich poslucháčov. Od apríla roku
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1994 preukazoval svoje schopnosti aj ako biskup Východného 

dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. 

Ako predseda Hymnologického výboru sa podieľal na 

vydaní nových Pašií, Funebrála, Pohrebnej agendy, ako 

i mládežníckeho spevníka - K trónu slávy. Veľké úsilie 

vynaložil i na pripravované vydanie Evanjelického spevníka. 

Okrem toho pôsobil aj ako zástupca šéfredaktora časopisu 

Evanjelický posol spod Tatier, v ktorom rád uverejňoval svoje 

príspevky a na poste podpredsedu predstavenstva vydava-

teľstva Tranoscius. Práve v Tranosciu mu vyšla, čitateľom 

dobre známa postila, ktorá nesie názov Budete mi svedkami, 

a o dare slova svedčí i jeho zbierka príhovorov Na skale viery. 

Posledným publikovaným dielom z jeho tvorby bola zbierka 

kázní pod názvom Bezmála kresťanom: „Príde však iná 

„polnoc života“, keď sa zvečerí tak, že tú hranicu tmy už nikto 

neprekročí.“ ... „Uverili sme Jeho zasľúbeniu: Buď verný až do

smrti a dám ti veniec života? Kto verí, potom vo viere vie, že

vlastne o tejto polnoci pri-

chádza Ženích a my Jeho a On 

nás odprevadí do svadobného 

domu, do príbytku, ktorý nám 

svojou smrťou a vzkriesením 

pripravil, ako hovorí u Jána 14, 

3, že príde a vezme nás k sebe, 

aby sme aj my boli tam, kde je 

On! Dvere na tomto príbytku 

„svadobnom dome večnej ra-

dosti“, sa zatvoria pevne za 

všetkými, ktorí až do tej polnoci 

vydržali, obstáli, verili, ktorým lampy celkom nezhasli! Za 

nami, ktorí sme Jemu patrili!“ 

   (A dvere sa zatvorili)

Z. Poláková

Príhovor seniora Šarišsko-zemplínskeho seniorátu
na pohrebe biskupa Jána Midriaka

(Prešov  14. februára 2015)

Židom 13,7: „Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali Božie slovo. 
                                            Pozorujte, aký bol koniec ich správania a napodobňujte ich vieru.

Prichádzame sa dnes rozlúčiť s biskupom Jánom Mid-

riakom, ktorý v istom čase pôsobil aj ako senior Šarišsko-

zemplínskeho seniorátu. Prichádzame sa rozlúčiť s človekom, 

ktorý sa stal pre mnohých okolo seba významnou duchovnou 

autoritou. Autoritou sa človek nerodí, autoritou sa človek stáva. 

Nestane sa ňou človek, ktorý sa skryje za chrbát iných, ktorý 

v tichosti sedí bokom, aby si zachoval svoj osobný pokoj. 

Autoritou sa stane človek, ktorý sa nebojí vyčnievať z radu, 

ktorý sa nebojí povedať svoj názor a obhajuje hodnoty, 

o ktorých je presvedčený, že sú správne.

Brat biskup Midriak takto pôsobil od čias, keď v roku 1971 

prišiel do centra tejto duchovne úrodnej šarišskej kotliny, do 

Prešova. Od začiatku celkom prirodzene vplýval svojim 

spôsobom práce, svojim svedectvom viery nielen na rozsiahly 

CZ v Prešove, ale aj na široké okolie. Prešov vždy bol 

významným centrom pre celý Šariš a v cirkevnej štruktúre aj 

pre Zemplín. 

Brat Midriak vplýval na svojich poslucháčov predovšetkým 

svojimi kázňami. Rečník bol znamenitý. Lenže sú aj rečníci, 

ktorí krásne rečnia, len obsah ich rečí nestojí za veľa. Brata 

biskupa sa oplatilo počúvať. Hovoril nielen pútavo, ale aj 

obsažne. Nie náhodou pod jeho kazateľňou vyrástlo viacero 

služobníkov cirkvi nielen medzi ordinovanými, ale aj v radoch 

neordinovaných dozorcov, presbyterov, či inak služobne 

postavených. Sám si dobre pamätám na spôsob, akým vykladal 

slovo Božie a v mnohom som sa aj od neho učil, ako zvládnuť 

náročnosť Biblickej zvesti. Zvlášť ma oslovovali výklady 

menej známych starozmluvných statí, z ktorých dokázal 

vyniesť na kazateľňu pútavé príbehy a vážne poučenia pre 

dnešnú dobu. 

Vedel byť aj zanieteným diskutérom. Nie vždy to boli jedno-

duché diskusie. Dokázal viesť spory, argumentoval a bol v tom 

dôrazný. Aj to všetko patrí k tomu, aby človek bol autoritou. 

Prirodzenou, nie z nanútenia. Autoritou pre váhu argumentov, 

pre pravosť hodnôt, ktoré zastával.

Zostáva pre nás príkladom človeka, ktorý sa vieru v Pána 

Boha snažil prenášať do života, ktorý posolstvo 2000 rokov 

starej knihy Biblie vedel vnímať v aktuálnom kontexte doby. Aj 

vďaka tomu oslovoval ľudí okolo seba. 

Jeho odchodom sa uzatvára významná kapitola dejín 

Šarišsko-zemplínskeho seniorátu. Práve jeho pričinením sa 

z Prešova znovu stalo aj sídlo biskupského úradu, na ktorom 

zanechal nezmazateľnú stopu. 

Je na nás, aby sme podľa slova Písma z listu Židom 

napodobnili jeho vieru v Pána Boha autentickým spôsobom. Je 

na nás, aby sme vytvárali v cirkvi v zboroch, seniorátoch 

prostredie, v ktorom budú rásť ďalšie autority. Je na nás, aby 

sme sa vedeli postaviť na svoje miesto, aby sme sa nehanbili 

povedať jasné slovo o hodnotách života, o vzácnosti Pána Boha 

pre náš život, o správnych vzťahoch medzi ľuďmi. Ak takto 

budeme nasledovať príklady tých, ktorí nám veľa zanechali, 

tak cirkev bude mať stále čo povedať, lebo bude verná svojmu 

Pánovi, verná Jeho slovu, bude cirkvou Kristovou, tak, ako 

služobníkom Kristovým bol zosnulý brat biskup Ján Midriak. 

Vďaka Bohu za Jeho službu medzi nami.

 

Ján Velebír, Bardejov

Senior ŠZS



 „...chválime sa nádejou na Božiu slávu....ale aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, 
vytrvalosť k skúsenosti, skúsenosť k nádeji. A nádej neklame...“ R 5,2b-5a

Milí priatelia, bratia a sestry.

Dovoľujem si Vás tak osloviť, pretože Vy sami ste mi to 

v poslednej dobe dali pocítiť. Ďakujem Vám za finančnú 

zbierku, ktorú som od Vás na konci roka 2014 dostala. Veľmi 

ma to prekvapilo, ale zároveň ma presvedčilo, že v Kristovi 

sme jedna rodina. Vďaka Vám som mohla cestovať za 

manželom do prešovskej nemocnice, zapožičať kyslíkový 

prístroj a tak využiť posledné spoločné dni, ktoré nám Pán dal.

On nás na Vladkov odchod pripravoval skoro tri roky. 

Sprevádzal nás cez rôzne situácie týkajúce sa choroby, ale aj 

financií. Stále viac a viac nás ubezpečoval, že o nás vie, že  sa 

o nás postará, nech sa deje čokoľvek. A my sme sa učili pokoriť 

sa pod mocnú ruku Božiu. Pristávať na Božej vôli, ktorá je 

mnohokrát úplne iná, ako ľudské predstavy. Naučili sme sa, čo 

znamená vážiť si manželského partnera, rozumne rozdeľovať 

vzácny čas, ale aj určiť si priority. Veci, ktoré sa akosi v dnešnej 

spoločnosti nenosia, sú tak veľmi vzácne.

25.12.2014, v deň narodenia Krista Pána, si ma Vladko 

zavolal k svojej posteli a otvorene rozprával o tom, že sa cíti 

zvláštne, že asi odchádza. O smrti, či o jeho podrobných 

predstavách o pohrebnej rozlúčke sme sa bežne rozprávali. No 

vtedy ma prvý krát prosil, aby sme sa modlili, nech už príde Pán 

Ježiš. Od toho dňa bolo Vladkovo telo už bez bolesti. Ale čoraz 

viac slablo. Som Pánovi veľmi vďačná, že vypočul naše prosby 

a že si môjho manžela zobral k sebe. Ticho nenápadne a veľmi 

rýchlo odišiel 9.1.2015 o 22.00, s úsmevom na tvári, pretože 

vedel kam ide. 

Ďakujem Vám za akékoľvek prejavenie sústrasti bratia 

a sestry. Tiež patrí veľká vďaka predsedníctvu cirkevného 

zboru za organizáciu celej pohrebnej počestnosti. Vladko mi 

sám nakazoval: „Organizáciu nech si zoberú na starosť 

Velebírovci, oni to tak dobre vedia!“

Od začiatku Vladkovej choroby sa ma ľudia pýtajú, ako to 

zvládam. Uvedomujem si, že to celé ide ponad mňa, pretože: 

„na krídlach orlích sa vznášajú, tí čo len v Neho dúfajú“. Veľmi 

dobre viem, že tie roky, ktoré sme strávili s Vladkovou 

chorobou, boli zvládnuté iba na základe modlitebných zápasov 

mnohých veriacich kresťanov, z rôznych konfesii na celom 

svete. Medzi ne iste patria aj mnohé Vaše rodiny. Zato Vám 

veľmi ďakujem, ale tiež prosím, aby ste našu rodinku aj naďalej 

zahŕňali do svojich modlitieb. Pretože nie je ľahké zvykať si na 

novú situáciu mne, no rovnako tak deťom, ktoré sú plné otázok.  

Predsa len odišla hlava našej rodiny.

Nech Vám mocný Pán odplatí Vašu štedrosť. Prajem Vám 

Pánom Bohom požehnané a naplno prežité obdobie 

Veľkonočných sviatkov.

Mgr. Viera Šoltés Tipulová
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Keď sa odhodlanie a vytrvalosť vypláca
a cieľ je blízko

Keď sa odhodlanie a vytrvalosť vypláca
a cieľ je blízko

Každé naše snaženie pod slnkom prinesie ovocie, ak to 

robíme so srdcom a vložíme požehnanie svojej práce do Božích 

rúk. Koľkí z nás zastanú pred cieľom a stratia vieru. Stratíme 

nádej, že veci, ktoré sú dnes neriešiteľné, už zajtra dôjdu svojho 

výsledku. Koľko slabostí, nedôvery, neochoty nami často 

lomcuje, keď máme urobiť ešte jeden krok a zavŕšiť všetku 

námahu, strádanie a úsilie, ktoré sme doteraz vynaložili. Akí 

sme slabí a zraniteľní, neschopní a nemohúci, keď podriadime 

seba a svoje konanie slabostiam nášho tela a rozumu. Stačí 

pritom tak málo – veriť, že Boh pri nás stojí, že vedie naše 

kroky správnym smerom. Dôverovať tomu, že cez naše srdce 

nás volá k čineniu dobrého, k jednote, k vzájomnej dôvere, 

k pokore, porozumeniu, ochote a spolupráci. A čo je dobré pre 

Boha je to najlepšie, čo môžeme v živote získať. Verme teda 

Jemu a skladajme v Ňom svoju nádej a s láskou v srdci konajme 

každý deň to, k čomu nás povoláva.

Zborový dom ECAV – nová fara
Uplynulo už 6 rokov od doby, keď sme začali riešiť otázky 

novej budovy fary. Bolo to obdobie orientácií, hľadaní 

správneho riešenia, diskusií, debát, ale aj obáv, nedôvery 

a veľkých otáznikov, či to čo robíme a ako to robíme bude 

správne. Pohľad na realitu týchto dní nám môže napovedať, či 

je to prijateľné, dobré alebo to najlepšie, čo sme mohli urobiť.

Obr. Pohľad na areál novej fary, Auditória a kostola

Jeden z veľkých cieľov, ktoré sme si stanovili v našom 

cirkevnom zbore v oblasti vytvárania lepších podmienok pre 

našu spoločnú prácu, je zabezpečenie výstavby novej budovy 

fary v rozsahu a s vybavením zodpovedajúcim dnešnej dobe 

a práci, ktorú v zbore robíme. Dokončenie samotnej stavby je 

v zmysle uzatvorenej zmluvy do 30. apríla 2015. Právne 

a procesné úkony nadobudnutia vlastníctva a prebratia budovy 

odhadujeme do polroka 2015.

Cieľ je veľmi blízko a preto prosme Pána Boha, aby viedol 

konanie všetkých zainteresovaných k dokončeniu všetkých 

prác a splneniu povinnosti, ku ktorým sa zaviazali. Zo strany 

nášho cirkevného zboru je tým záväzkom odpredaj starej 

budovy fary s pozemkom spoločnosti Xawax spol. s r.o. ako 

odplatu za vybudovanie novej budovy fary a jej odpredaj 

vrátane pozemku do majetku cirkevného zboru.

Na výročnom zborovom konvente 22.februára 2015 sme 

riešili spôsob naplnenia druhého záväzku cirkevného zboru, 

ktorý vznikne po nadobudnutí nového majetku voči Finančnej 

správe SR. Týmto záväzkom je daňová povinnosť z rozdielu 

ceny nadobudnutého majetku a ceny starej fary podľa 

znaleckého posudku v zmysle platných zákonov SR. Konvent 

na podklade odporúčania zborového presbyterstva vyhlásil 

povinnú zbierku členov cirkevného zboru vo výške po 10,- € na 

člena v roku 2015 a v roku 2016, spolu 20,- € na člena CZ. 

Vykonaním zbierky by sme mali v priebehu dvoch rokov 

zhromaždiť finančné prostriedky potrebné na zaplatenie 

daňovej povinnosti, ktorá nám vznikne v roku 2016. Výber 

finančných prostriedkov na tento účel začal po vyhlásení 

zbierky zborovým konventom súbežne s výberom cirkevného 

príspevku.

Veríme, že tak ako očakávame plnenie si záväzkov iných 

voči nám, dokážeme prijať aj túto povinnosť, ktorá sa týka nás 

všetkých. Prinesie nám nové hodnoty v podobe zlepšenia 

podmienok práce farského úradu, zabezpečenia ubytovania 

duchovných, využitia záhrady pri novej fare na zborové 

aktivity a predovšetkým premiestnenie fary ku kostolu 

a Auditóriu a vytvorenie uceleného areálu, ktorý umožní 

jednoduchšie a lepšie organizovať a robiť práce v našom zbore.

Auditórium – stredisko pre deti a mládež
Súbežne s dokončovaním novej fary pracujeme už od roku 

2011 na generálnej obnove Auditória.  Dnes sa už môžeme 

tešiť z toho, že najťažšie a najnáročnejšie práce pri obnove už 

máme za sebou. V januári 2015 boli ukončené práce na 

dobudovaní statických nosných konštrukcií objektu v novom 

zmenenom dispozičnom riešení prízemia. V marci 2015 začali 

práce na montážach elektroinštalácií.

 Opäť je tu čas, kedy môžeme všetci svojou troškou prispieť 

k tomu, aby práce na tomto, pre prácu v CZ veľmi dôležitom 

objekte postúpili ďalej. Našou snahou je v súlade s mo-

žnosťami dokončiť I.etapu generálnej obnovy a tou je 

ukončenie opráv prízemia a jeho uvedenie do prevádzky. 

Aktuálne plánujeme vykonať drobné búracie práce (omietok, 

dispozície suterénu), murárske práce (štítový múr v podkroví, 

podokenné parapety, nová dispozícia suterénu), montáž 

inštalácií. K týmto prácam Vás chceme pozvať, aby sme to, čo 

dokážeme urobiť svojpomocne, urobili a medzitým pri-

pravovali finančné zabezpečenie ďalších prác. Vyzývame 

všetkých, ktorí budú ochotní venovať čas a prácu, či ako 

pomocníci alebo remeselníci, aby reagovali na informácie 

v oznamoch a na žiadosti presbyterov pri zabezpečení 

a organizovaní prác v Auditóriu.

pokračovanie na ďalšej strane   

^̂
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V -K - Z -

OSEMSMEROVKA

VENIEC - KALICH - OLEJ -

HNEV - LÁSKA - ŽENY - HROB -

SMRŤ - OCOT - OTEC - KRÍŽ -

VÍNO - HRIECH - VIERA -

VINA - SLZY - TÓRA - KRV

Zostane 11 písmen, ktoré 

tvoria tajničku:J 11,25: 

Ja som ___________ a život ...

J B O R H

E Í A E A R H S

T C N L I N R R L L

O E O I Ž I Á A

C T E CH E Y S T R

O O S CH N C M Ó E

R Í Ž Y A E R R I

N I E E N H Ť A

Obr. Pohľad na vykonané práce na prízemí objektu

Cieľ je blízko, buďme odhodlaní a vytrvalí !

     Zahoďme putá a okovy ľudskosti a oblečme sa do božieho rúcha. ON nás povedie po správnej ceste, požehná naše činy  

     a keď mu to dovolíme, bude konať zázraky s nami a v nás.

     Budúcnosť je v našich rukách a mu sme v božích.

Ing. Jaroslav Foľta – dozorca CZ

VODA JE ŽIVOT

                                          Či prší a či sneží z neba,

                                          či v korytách riek tečie,

                                          k životu ju všade treba 

                                          len ona žije večne.

Vie byť tichá ,no i divá

ani stádo koní,

svoje brehy rýchlo zmýva

keď dlho slzy roní.

Ani človek ani zviera

bez nej žitia nemá,

občasne je veľmi hlučná

občasne je nemá.

Potrebný je pre každého

jej striebristý ligot,

veď pre nás všetkých na Zemi

znamená voda život. 

Júlia Ovšaníková
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Zápisnica K BJ 1/2015
z rokovania matkocirkevného konventu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bardejov, 

konaného dňa 22. februára 2015

Miesto konania:   

Predsedajúci:   zborový farár-senior: Mgr. Ján Velebír

    zborový dozorca: Ing. Jaroslav Foľta

Pozvánka:   písomná zo dňa 15.2.2015 a vyhlásená na službách Božích 

Matkocirkevný konvent sa konal súčasne so zborovým konventom.

1.

a) Privítanie

Br. zborový dozorca privítal prítomných konventuálov v mene predsedníctva cirkevného zboru a otvoril rokovanie 

matkocirkevného konventu.

b) Prečítanie a pripomienkovanie  programu

Program rokovania konventu prečítal  br. zborový dozorca. 

Hlasovanie: za 107, proti 0, zdržal sa 0.

c) Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľov

Overovatelia: Ing. Stanislav Hankovský - Lukavica, Milan Katuščák - Bardejov

Zapisovateľky: Marta Habžanská,  Ing. Jarmila Pavlusová

d) Prezentácia

Prezentačná komisia: Juraj  Voľanský, Jozef Voľanský Martiček, Andrej Voľanský, Nataša Šandalová, Ľubomír Gajdoš, 

Marián Šima.

Prezentácia

Prítomných 107 konventuálov s hlasovacím právom.

Sčítacia komisia: Milan Pangrác-Piter, Pavol Petrič, Andrej Voľanský, Andrej Evin, Ľuboš Hankovský.

Doplňujúce návrhy na ďalších členov neboli. 

Hlasovanie za členov sčítacej komisie: za 107, proti 0, zdržal sa 0.

2.

Br. zborový dozorca vyhodnotil príjmy a výdavky matkocirkevného rozpočtu, informoval o hospodárení matkocirkvi 

a uzávierke hospodárenia. Správu revíznej komisie prečítala Ing. J. Pavlusová, členka revíznej komisie. Revízna komisia vo 

svojej správe zhodnotila hospodárenie CZ  za rok 2014, vyslovila spokojnosť s vierohodnosťou účtovných  dokladov. Revízna 

komisia doporučila, aby sa hospodársky výbor zaoberal otázkou evidovania cirkevného príspevku ako záväzku členov voči 

CZ a pohľadávky CZ voči členom. V závere revízna komisia doporučila účtovnú uzávierku schváliť tak, ako je uvedené 

v časopise cirkevného zboru  Bardejovský  Prameň.

Uznesenie K BJ 1/2015: Matkocirkevný konvent prijíma výročnú kňazskú správu za rok 2014, správu revízneho 

výboru o hospodárení matkocirkvi a schvaľuje uzávierku hospodárenia matkocirkvi za rok 2014 v podobe predloženej 

presbyterstvom.

Prítomní: 107 konventuálov s hlasovacím právom.

Hlasovanie: za  107, proti  0, zdržali sa  0.

3.

V mesiaci február uplynie volebné obdobie niektorým členom presbyterstva. 

Za matkocirkevných presbyterov kandidujú: Ing. Ján Mišák, Ing. Ľudmila Kalinová a Mária Petričová. Br. Ing. Dušan 

Kucharik sa vzdal funkcie presbytera zo zdravotných dôvodov. Keďže br. Mgr. J. Schader je zamestnancom COJ na plný 

úväzok, nemôže kandidovať na funkciu presbytera na základe štatútu a CPP. Toto vysvetlenie podalo predsedníctvo ako 

reakciu na návrh z presbyterstva, aby brat Schader kandidoval za riadneho člena presbyterstva. Ďalšie návrhy na kandidovanie 

neboli. Ses. Ing. Ľudmila Kalinová zároveň kandidovala na funkciu matkocirkevnej pokladníčky. Keďže na obsadenie funkcie  

matkocirkevného pokladníka, pokladníčky nebol podaný iný návrh je potrebné, aby ses. Ľudmila  Kalinová obdržala 3/5 

hlasov. Prebehlo tajné hlasovanie. Sčítacia komisia sa odobrala k sčítaniu hlasov.

Výsledky hlasovania prečítal predseda sčítacej komisie br. M. Pangrác-Piter.

Br. Ing. J. Mišák získal 100 hlasov, ses. Ing. Ľ. Kalinová 94 hlasov, ses. M. Petričová 76 hlasov. 

Br. zborový dozorca konštatoval, že všetci kandidáti boli zvolení za matkocirkevných presbyterov a ses. Ing. Ľudmila 

Kalinová dostala 94 hlasov, čím bola zvolená do funkcie matkocirkevnej pokladníčky.

Voľby presbyterov, vyslancov na seniorálny konvent

Schválenie uzávierky hospodárenia roku 2014

Zriadenie konventu

Evanjelický a.v. kostol v Bardejove

Z matkocirkevného presbyterstva boli navrhnutí kandidáti za zborových presbyterov: ses. Ľudmila Hankovská, Ing. Ľudmila 

Kalinová, Milan Katuščák, Ing. František Kostár, Ing. Peter Kucharik, Ing. Ján Mišák. Voľby prebehli tajne, zakrúžkovaním 

najviac troch kandidátov.
pokračovanie na ďalšej strane   

^̂
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Predseda sčítacej komisie M. Pangrác- Piter vyhlásil výsledky volieb.

Z počtu 105 odovzdaných lístkov bolo 104 platných  hlasovacích lístkov.

Matkocirkevní presbyteri navrhovaní za členov zborového presbyterstva obdržali vo voľbách  nasledovné počty hlasov:

Ing. Ján Mišák 84 hlasov, Ing. Ľudmila Kalinová 64 hlasov, Ing. František Kostár 43 hlasov, Ing. Peter Kucharik 42 hlasov, 

Ľudmila Hankovská  35 hlasov, Milan Katuščák 26 hlasov. Zvolení boli Ing. Ján Mišák  a Ing. Ľudmila Kalinová.

Nasledovalo II. kolo volieb.

Zo strany konventuálov bol podaný návrh hlasovania  napísaním  jedného z dvoch kandidátov, ktorí získali ďalší najvyšší 

počet hlasov na hlasovací lístok . 

Za prednesený návrh voľby hlasovalo 105 matkocirkevných konventuálov.

Predseda sčítacej komisie M. Pangrác- Piter prečítal výsledky druhého kola volieb. 

Odovzdaných bolo 96 platných hlasovacích lístkov, 2 hlasovacie lístky boli neplatné. Kandidáti obdržali nasledovný počet 

hlasov: Ing. František Kostár 54 hlasov

Za kandidáta na funkciu zborového presbytera bol zvolený Ing. František Kostár.

4.

Br. zborový dozorca komentoval a objasnil položky navrhovaného rozpočtu matkocirkvi. Diskusia sa rozvinula k položke na 

vytvorenie priestoru pre matky s deťmi v chráme v Bardejove. Br. zborový dozorca navrhol túto položku upraviť a zahrnúť do 

rozpočtu až po spracovaní kvalifikovaného návrhu riešenia.

Prítomných 92 matkocirkevných konventuálov. 

Hlasovanie za tento návrh: za 79, proti 6, zdržal sa 7.

Uznesenie K BJ 2/2015: Matkocirkevný konvent schvaľuje matkocirkevným presbyterstvom predložený návrh  

rozpočtu na rok 2015 so  zmenami z rokovania konventu.

Zmenil sa počet prítomných: 88 konventuálov s hlasovacím právom.

Hlasovanie: za 88, proti 0, zdržal sa 0.

5.

V závere br. zborový dozorca poďakoval prítomným za účasť. 

V Bardejove dňa 22.februára 2015

Zapisovateľky:                 

Overovatelia:                   Ing. Stanislav Hankovský, Milan Katuščák  

Zborové predsedníctvo:   Zborový farár – senior: Mgr. Ján Velebír

Zborový dozorca:            

Ing. Kucharik Peter 40 hlasov

Marta Habžanská, Ing. Jarmila Pavlusová

Ing. Jaroslav Foľta

Záver konventu

Návrh rozpočtu na rok 2015

Zápisnica K 1/2015
z rokovania výročného zborového konventu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bardejov,

konaného dňa 22. februára 2015

Miesto konania:   

Predsedajúci:   zborový farár-senior: Mgr. Ján Velebír

   zborový dozorca: Ing. Jaroslav Foľta

Pozvánka:   na službách Božích 15.2.2015 aj písomná a v zborovom časopise Bardejovský Prameň

Program:

1. Bohoslužobný úvod

2. Zriadenie konventu: Privítanie; Prečítanie a pripomienkovanie programu; Určenie overovateľov zápisnice 

a zapisovateľov; Prezentácia

3. Schválenie zápisníc K1,K2 z roku 2014

4. Kontrola plnenia uznesení

5. Voľby presbyterov, vyslancov na seniorálny konvent

6. Výročná kňazská správa o živote zboru za rok 2014

a) časť bohoslužobná a vnútromisijná s diskusiou

b) časť hospodárska a správa revíznej komisie s diskusiou

c) schválenie uzávierky hospodárenia roku 2014

Evanjelický a.v. kostol v Bardejove

7. Voľné návrhy

8. Rozpočet na rok 2015 – návrh a prijatie
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9. Záver konventu, pieseň

1.

Oslovenie, predspev, pieseň, Sláva, pozdrav, kolekta, žalm, pieseň.

2.

a) Privítanie

Br. zborový dozorca privítal prítomných konventuálov v mene predsedníctva cirkevného zboru a otvoril rokovanie 

výročného zborového konventu.

b) Prečítanie a pripomienkovanie  programu

Program rokovania konventu dostali konventuáli v časopise Bardejovský Prameň a br. zborový dozorca ho prečítal. 

Z predsedníctva bol daný návrh na zmenu poradia bodov programu, aby po kontrole uznesení  nasledoval najprv bod 

6 a potom bod 5 a ďalšie body programu. K programu výročného konventu neboli vznesené pripomienky. Prebehlo 

hlasovanie za program konventu s navrhnutou zmenou.

Hlasovanie: za 143, proti 0, zdržal sa 0.

c) Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľov

Overovatelia: Ing. Stanislav Hankovský, Lukavica, Milan Katuščák, Bardejov

Zapisovateľky: Marta Habžanská,  Ing. Jarmila Pavlusová

d) Prezentácia

Prezentačná komisia bola navrhnutá z presbyterstva. Členovia prezentačnej komisie: Juraj  Voľanský, Jozef 

Voľanský Martiček, Andrej Voľanský, Nataša Šandalová, Ľubomír Gajdoš, Marián Šima.

Prezentácia

Prítomných 143 konventuálov s hlasovacím právom.

Sčítacia komisia: Milan Pangrác-Piter, Pavol Petrič, Andrej Voľanský, Andrej Evin, Ľuboš Hankovský.

Doplňujúce návrhy na ďalších členov neboli. 

Hlasovanie za členov sčítacej komisie: za 143, proti 0, zdržal sa 0.

3.

Zápisnice boli uverejnené v zborovom časopise Bardejovský Prameň.

Pripomienky k zápisniciam neboli.

Hlasovanie za schválenie zápisnice K1/2014: za 143, proti 0, zdržal sa 0.

Hlasovanie za schválenie zápisnice K2/2014: za 143, proti 0, zdržal sa 0.

4.

Uznesenia K1/2014, K2/2014, K3/2014,K4/2014 – splnené.

5. 

Zriadenie konventu

Bohoslužobný úvod

Schválenie zápisníc K1/2014 a K2/2014

Kontrola plnenia uznesení

Výročná kňazská správa o živote zboru za rok 2014

a)    časť bohoslužobná a vnútromisijná s diskusiou

Br. senior sa v úvode tejto časti konventu pomodlil. Základné myšlienky svojej výročnej kňazskej správy br. senior 

viedol v duchu textu listu Rímskym, 15. kapitola, 7. verš. 

Br. senior informoval o všetkých základných udalostiach, ktoré sa konali v cirkevnom zbore počas roka 2014. V závere 

svojej správy poďakoval ses. farárke A. Velebírovej, ses. kaplánke V. Šoltés Tipulovej za vykonanú prácu v cirkevnom 

zbore počas roka 2014 a ses. E. Velebírovej, študentke EBF UK, ktorá pomáhala a zastupovala ses. kaplánku V. Šoltés 

Tipulovú počas jej práceneschopnosti. V rámci komentára k správe o vnútromisijnej práci br. senior poďakoval br. 

J Schaderovi a ses. Z. Polákovej.

Br. zborový dozorca vyjadril spokojnosť s úrovňou práce v bohoslužobnom a VM živote zboru. Doplnky ani 

pripomienky k výročnej kňazskej správe o živote zboru za rok 2014 v časti bohoslužobnej a vnútromisijnej neboli.

b)     časť hospodárska a správa revíznej komisie s diskusiou 

Br. zborový dozorca podal informácie v tejto časti kňazskej správy o hospodárení cirkevného zboru, o príjmoch 

a výdavkoch, o uzávierke hospodárenia zboru a vyhodnotil štatistické údaje. Výsledky hospodárenia dcérocirkví boli 

schválené na dcérocirkevných konventoch, výsledok hospodárenia matkocirkvi bol schválený na matkocirkevnom 

konvente. Osobitne  komentoval príjmy a výdavky účtovného strediska „ Správa zboru“.

Správa revíznej komisie 

So zápisnicou z revízie účtovnej evidencie cirkevného zboru  oboznámila konventuálov Ing. Jarmila Pavlusová, členka 

revíznej komisie. Revízna komisia vo svojej správe zhodnotila hospodárenie CZ za rok 2014, vyslovila spokojnosť 

s vierohodnosťou účtovných  dokladov. Revízna komisia doporučila, aby sa hospodársky výbor zaoberal otázkou 

evidovania cirkevného príspevku ako záväzku členov CZ a pohľadávky CZ voči členom. V závere revízna komisia 

pokračovanie na ďalšej strane   

^̂
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c)     schválenie uzávierky hospodárenia roku 2014

Uznesenie K 1/2015: Zborový konvent prijíma Výročnú kňazskú správu za rok 2014, správu revízneho výboru 

o hospodárení cirkevného zboru a schvaľuje uzávierku hospodárenia cirkevného zboru za rok 2014 v podobe 

predloženej presbyterstvom.

Zmenil sa počet prítomných: 127 konventuálov s hlasovacím právom. 

Hlasovanie: za  127, proti  0, zdržali sa 0.

Konvent pokračoval piesňou z Evanjelického spevníka č. 86 verš 1.

6.

V mesiaci február uplynie volebné obdobie niektorým členom zborového presbyterstva a vyslancom na seniorálny konvent. 

Za zborových presbyterov boli kandidovaní: Ing. Ján Mišák - Bardejov, Ing. Ľudmial Kalinová- Bardejov, Ing. František 

Kostár - Bardejov, Andrej Kostár - Rokytov. 

Za náhradných delegátov na seniorátny konvent: Marta Habžanská, Ing. Stanislav Hankovský, Ing. Peter Kucharik. 

Predsedníctvo sa spýtalo prítomných, či sú iné návrhy na uvoľnené funkcie, prítomní nepredložili žiadne nové návrhy. Br. 

Dušan Petrič navrhol verejné hlasovanie za členov zborového presbyterstva aj za členov náhradných delegátov na seniorátny 

konvent. 

Hlasovanie o predloženom návrhu: za 128, proti 0, zdržal sa 0.

Hlasovanie za členov zborového presbyterstva: za 116, proti 0, zdržal sa 12.

Hlasovanie za náhradných delegátov na seniorátny konvent: za 120, proti 0, zdržal sa 8.

Br. zborový dozorca konštatoval, že navrhnutí kandidáti boli zvolení za členov zborového presbyterstva a za náhradných 

delegátov na seniorátny konvent.

7.

- Br. zborový dozorca informoval konventuálov o Dodatku č. 5 k Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy č. 01/2012 

zo dňa 15.06.2012 v súvislosti so stavbou novej farskej budovy, ktorého text dostali konventuáli pri prezentácii. Keďže 

termín dokončenia novej budovy sa mení na 30.4.2015, bude sa upravovať aj spomínaná kúpna zmluva.

Uznesenie K 2/2015: Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Bardejov schvaľuje Dodatok č.5 k Zmluve 

o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy č. 01/2012 zo dňa 15.06.2012 v zmysle § 50 a, § 50 b a § 51 Zákona č. 40/1964 – 

Občiansky zákonník v platnom znení so spoločnosťou Xawax s.r.o. v predloženej podobe.

Prítomných 128 konventuálov s hlasovacím právom.

Hlasovanie: za 128, proti 0, zdržali sa 0.

Br. zborový dozorca oboznámil konventuálov, že v súvislosti s predajom starej fary a uzatvorením zmluvy o kúpe 

zborového domu, vznikne cirkevnému zboru v zmysle daňových zákonov daňová povinnosť v orientačnej výške 50 tis. 

Euro. Zborové presbyterstvo navrhlo túto daňovú povinnosť riešiť povinnou zbierkou v cirkevnom zbore v rokoch 2015

Voľby presbyterov, vyslancov na seniorátny konvent

Voľné návrhy

-

a 2016 po 10 € na člena CZ, spolu 20 € na člena cirkevného zboru.

Br. zborový dozorca vysvetlil, že toto riešenie sa v presbyterstve nerodilo ľahko. Presbyteri zvažovali všetky možnosti, 

ktoré cirkevný zbor má v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu. Po rozsiahlych diskusiách bol návrh na zbierku na 

rokovaní zborového presbyterstva podporený všetkými prítomnými presbytermi ako systémové a prospešné riešenie 

hospodárskej situácie cirkevného zboru. V diskusii br. zborový dozorca odpovedal na otázky konventuálov:

- vysvetlil, že splátkový kalendár nie je výhodný z dôvodu úročenia nesplatenej čiastky dane,

- tejto daňovej povinnosti bol informovaný konvent pred viac ako dvoma rokmi, kedy boli tieto informácie zo strany 

predsedníctva cirkevného zboru prezentované, na dcérocirkevných konventoch táto otázka nezaznela, keďže sa týka 

celého cirkevného zboru a je predmetom rokovania zborového konventu.

Uznesenie K 3/2015: Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Bardejov vyhlasuje na účel úhrady daňovej  

povinnosti, ktorá vznikne v súvislosti s kúpou budovy „Zborový dom ECAV“ povinnú zbierku 10,00 € ročne na 

člena zboru v roku 2015 a v roku 2016.

Prítomných 111 konventuálov s hlasovacím právom.

Hlasovanie: za 108, proti 3, zdržali sa 0.

- Br. zborový dozorca informoval o ďalšom návrhu, ktorý je predložený konventu presbyterstvom cirkevného zboru a týka 

sa výšky cirkevného príspevku. Zborové presbyterstvo navrhuje zvýšenie cirkevného príspevku na člena cirkevného 

zboru zo súčasných 8,00 € ročne na 10,00 € ročne. Zborové presbyterstvo riešilo úpravy platových pomerov 

zamestnancov cirkevného zboru. Cirkevný zbor musí voči svojim zamestnancom splniť podmienky zákona o minimálnej 

mzde, preto zborové presbyterstvo prehodnotilo existujúci stav a navrhlo mzdy administratívnej pracovníčky farského 

odporučila účtovnú uzávierku  schváliť tak, ako je uvedená v časopise cirkevného zboru Bardejovský Prameň.
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Br. senior podal informáciu z jednaní vyšších grémií, kde pri jednaniach bola doporučená výška cirkevného príspevku 

v cirkevných zboroch vo výške minimálne 10 €. 

Uznesenie K 4/2015: Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Bardejov schvaľuje výšku cirkevného príspevku   

na 10,00 € ročne na člena cirkevného zboru od roku 2015.

Prítomných  110 konventuálov s hlasovacím právom.

Hlasovanie: za 108, proti 2, zdržali sa 0.

- Br. zborový dozorca oboznámil  prítomných so stavom vykonaných stavebných prác v  Auditóriu. Pre účel zabezpečenia 

ďalších prác pripraví zborové presbyterstvo zbierku v cirkevných zboroch Lopúchov, Marhaň, Kuková a Giraltovce.

- Br. senior informoval o personálnych záležitostiach zboru: oboznámil konventuálov so skutočnosťou, že dňa 21.6.2015 

končí šesťročné volebné obdobie br. zborovému  dozorcovi. Túto záležitosť bude riešiť predsedníctvo seniorátu 

a predsedníctvo CZ v zmysle CPP. Pripomenul potrebu obsadenia miesta pracovníka s mládežou od leta tohto roku. Tiež 

ostáva otvorená otázka obsadenia miesta katechétky z dôvodu, že ses. Mgr. D. Székelyová má záujem o prácu 

v Evanjelickej materskej a základnej škole v Košiciach. Tieto otázky bude vedenie zboru riešiť v priebehu roka. 

8.

Návrh rozpočtu na rok 2015 bol zverejnený v zborovom časopise Bardejovský Prameň str. 18.

Rozpočty za  matkocirkev a dcérocirkvi sú schválené. Doplnky, ani otázky k návrhu rozpočtu za stredisko Správa zboru 

neboli.

Uznesenie K5/2015: Zborový konvent schvaľuje presbyterstvom predložený návrh rozpočtu na rok 2015 so  zmenami  

z rokovania konventu.

Zmenil sa počet prítomných: 99 konventuálov s hlasovacím právom.

Hlasovanie: za 96, proti  0, zdržali sa 3.

9.

V závere br. zborový dozorca poďakoval prítomným za účasť a zaželal cirkevnému zboru, aby sa v práci darilo aspoň tak, ako 

v rokoch minulých.

Br. senior poďakoval br. zborovému  dozorcovi za prácu pri vedení cirkevného zboru, ktorú koná v rámci svojho voľného času. 

Taktiež poďakoval presbyterom, kantorom, kurátorom a všetkým pracovníkom cirkevného zboru.

Ses. kaplánka Viera Šoltés Tipulová poďakovala br. seniorovi Jánovi Velebírovi, ses. farárke Anne Velebírovej, ses. Emílii 

Velebírovej za pomoc a zastupovanie počas práceneschopnosti a všetkým ostatným za podporu v ťažkých chvíľach v jej rodine 

počas uplynulého roka. Vyslovila úprimné poďakovanie za zbierku, ktorú jej venovali členovia cirkevného zboru.

Konvent sa ukončil piesňou a záverečnou liturgiou.

V Bardejove dňa 22.februára 2015

Záver konventu, pieseň

Rozpočet na rok 2015 – návrh a prijatie

úradu a pracovníka s dorastom a mládežou prispôsobiť úrovni platov zamestnancov v školstve a vo verejnej správe. 

Z uvedeného dôvodu presbyterstvo uznesením schválilo navýšenie cirkevného príspevku na člena cirkevného zboru na 

10,00 € ročne.

Zapisovateľky: 

Overovatelia:  

Zborové predsedníctvo:   Zborový farár – senior: Mgr. Ján Velebír

Zborový dozorca:

Marta Habžanská, Ing. Jarmila Pavlusová

Ing. Stanislav Hankovský, Milan Katuščák

Ing. Jaroslav Foľta

Cirkevný príspevok a zbierka

Na základe uznesenia zborového konventu konaného 22.2.2015 je výška cirkevného príspevku od roku 2015 stanovená vo 

výške 10 € na člena ročne. Konvent prijal aj uznesenie o konaní zbierky na úhradu dane z predaja a kúpy fary vo výške 10 € na 

člena zboru v roku 2015 a 10 € v roku 2016.

Tieto dve dôležité uznesenia zborového konventu si vyžiadala aktuálna situácia v hospodárení cirkevného zboru. Zákonom 

stanovené zvýšenie minimálnej mzdy sme museli premietnuť aj do mzdových pomerov zamestnancov cirkevného zboru, čím sa 

zvýšili nielen výdavky na mzdy, ale aj na odvody. Zákonom bol zvýšený aj povinný príspevok zamestnávateľa na stravné lístky. 

Zbierka na faru je záležitosť, o ktorej informujeme na zasadnutiach zborových orgánov od chvíle, kedy sme prijali rozhodnutia 

o stavbe novej fary. Teraz nastal čas, aby sme túto otázku vyriešili. 

Vedenie zboru ďakuje mnohým členom cirkevného zboru, ktorí bezodkladne po zverejnení týchto informácii uhradili svoje 

záväzky a tým dali najavo pochopenie tejto situácie a aj svoj zodpovedný prístup k spoločenstvu cirkevného zboru. Len počas 

prvého mesiaca sme prijali viac ako 22 % cirkevného príspevku a viac ako 12 % zbierky na faru za rok 2015. Nech vám vašu ochotu 

Pán Boh vynahradí svojim požehnaním.

-jv-
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ÚČELOVOSŤ MILODAROV PRE ROK 2015
Milodary: VS 12

SPRÁVA ZBORU   číslo účtu: 1659991353/0200

   Š.Symbol

   90 001 Správa zboru - celozborové ciele: prevádzka farského úradu apod.

   90 002 Časopis „Bardejovský Prameň“

   90 003 Fond L.Stöckela – pracovník s dorastom a mládežou

   90 901 Oprava Auditória 

   90 902 Milodary na novú faru 

   80 001 Zborová diakonia

   80 002 Podporoveň na pomoc sociálne odkázaných, sirôt, vdov a vdovcov

MATKOCIRKEV BARDEJOV  číslo účtu: 3632350002/5600

   Š.Symbol

   10 001 Kostol sv. Cyrila a Metoda

   10 002 Gründlov dom

   10 003 Bardejov – Detská besiedka

   10 004 Bardejov – Dorast a mládež

   10 005 Bardejov – Spevácky zbor Z. Zarewutia

   10 006 Bardejov – modlitebňa na Vinbargu

   10 501 Múzeum L. Stöckela

   60 001 Evanjelicky cintorín

DCÉROCIRKEV LUKAVICA  číslo účtu: 3632351005/5600

   Š.Symbol

   20 001 Kostol v Lukavici

   20 002 Lukavica - VM akcie (detská besiedka, dorast, mládež, tábory)

   20 101 Výstavba sociálneho zariadenia pri kostole

DCÉROCIRKEV MOKROLUH  číslo účtu: 3632354003/5600

   Š.Symbol

   30 001 Modlitebňa v Mokroluhu

   30 002 Mokroluh - VM akcie (detská besiedka, dorast, mládež, tábory)

   30 003 Potreby dcérocirkvi Mokroluh

DCÉROCIRKEV ROKYTOV   číslo účtu: 3632358004/5600

   Š.Symbol

   40 001 Kostol Rokytov

   40 002 Rokytov - VM akcie (detská besiedka, dorast, mládež, tábory)

   40 003 Potreby dcérocirkvi Rokytov

DCÉROCIRKEV VYŠNÁ VOĽA  číslo účtu: 3632355006/5600

   Š.Symbol

   50 001 Kostol vo Vyšnej Voli

   50 002 Vyšná Voľa - VM akcie (detská besiedka, dorast, mládež, tábory)

   50 003 Zvonica v Nižnej Voli

   50 004 Potreby dcérocirkvi Vyšná a Nižná Voľa

   50 101 Výstavba zborovej miestnosti so sociálnymi zariadeniami

VNÚTROMISIJNÝ FOND  číslo účtu: 3632357001/5600

   Š.Symbol

   70 001 Vnútromisijná práca

   70 002 Detské besiedky v cirkevnom zbore Bardejov

   70 003 Dorast a Mládež v cirkevnom zbore Bardejov

   70 004 Hudobná skupina v cirkevnom zbore Bardejov

   70 005 Rodinné spoločenstvo v cirkevnom zbore Bardejov

   70 006 Zborové Modlitebné spoločenstvo

   70 007 Letné tábory v cirkevnom zbore Bardejov

   70 008 Športové akcie v cirkevnom zbore Bardejov
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Okienko do Cirkevného zboru ECAV na Slovensku BardejovOkienko do Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bardejov
December 2014  – Marec 2015

Na vydanie Bardejovského Prameňa prispeli

December 2014  – Marec 2015
2,–€     Bardejov – br. Novák
3,–€     Bardejov – br. Sala
5,–€     Bardejov – s. Boďová, s. Buranovská, s. Klimeková, s. Novotná, s. Petrušová, r. Adamuščinová,
            r. Bernatová, r. Briškárová, r. Izáková, r. Kalinová, r. Klimeková, r. Nicáková, r. Podlesná; Kobyly – 2 x r. Polčová;
            Mokroluh – s. Dzúriková, s. Macejová; Rokytov – Bohu známa sestra, s. Petričová; 
            Vyšná Voľa – 2 x r. Dzurišinová, r. Holpitová
6,–€     Bardejov – r. Krupská

10,–€     Bardejov – s. Riznerová, s. Paňková, s. Skúpa, s. Voľanská, r. Birošová, r. Tipulová, r. Vantová, r. Vantová;
            Lukavica – r. Katušinová, r. Paňková; Tarnov – r. Delejová

15,–€     Bardejov – br. Hoľpit, br. Kopčák
18,–€     Bardejov – r. Novotná
20,–€     Bardejov – r. Lukáčová

Pokrstení

Sobášení

Pochovaní

Spolu: 300.00,–€

Karin Kocúrová, Bardejov
Viktor Kopčák, Bardejov
Lívia Porubská, Bardejov

Daniel Dzurišin, Vyšná Voľa
Leonard Mihok, Bardejov
Daniel Brenišin, Lukov

Sofia Lazurová, Vyšná Voľa

Nela Miňová, Bardejov
Ester Bernatová, Bardejov
Alexander Sabol, Kružlov

Emília Česánková, Bardejov
Adela Riznerová, Lukavica
Pavol Kotuľak, Bardejov

Stanislav Vanta, 52 r., Rokytov
Vladimír Šoltés, evanjelický farár, 30 r., Bardejov
Alžbeta Ťažká, rod. Juhásová, 86 r., Bardejov
Marta Goliašová, rod. Jabúrková, 84 r., Bardejovské kúpele
Anna Schulleryová, rod. Sotáková, 81 r., Bardejov
Ján Novotný, 95 r., Bardejov
Katarína Vantová, rod. Svjanteková, 83 r., Brdejov
Anna Katušinová, rod. Šoltýsová, 72 r., Vyšná Voľa
František Petrič, 55 r., Mokroluh
Mária Martičková, rod. Pangrácová, 65 r., Bardejov
Mária Pangrácová-Piterová, rod. Rybárová, 91 r., Bardejov
Anna Evinová, rod. Ondkaninová, 87 r., Vyšná Voľa

Lukáš Vajda a Miriama Gdovinová

„Veď ktorí ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli.“ G 3,27

„Jedni druhých bremená znášajte a tak naplníte zákon Kristov.“ G 6,2

„Lebo jestvuje budúcnosť a tvoja nádej nezhynie.“ Pr 23,18
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18. apríla 2015 – Vyšný Žipov – Seniorálny deň mládeže – začiatok o 10:00 hod.

25. apríla 2015 – Čelovce – Seniorálne stretnutie mamičiek 

26. apríla 2015 – Bardejov – Zlatá konfirmácia – jubileum konfirmandov z roku 1965

30. apríla – 1. mája 2015 – víkendovka konfirmandov na Mníchovskom potoku

16. mája 2015 – Seniorálne stretnutie dorastu 

16. – 17. mája 2015 – Bardejov slávnosť konfirmácie 

24. mája 2015 – Svätodušné sviatky, večer o 17:00 Mládežnícke služby Božie v Bardejove

13. júna 2015 – Dávidova harfa – stretnutie detských besiedok ŠZS – časť Šariš

21. júna 2015 – Rokytov  5. výročie posvätenia chrámu, sadenie stromu reformácie

21. júna 2015 – Svätojánsky koncert Evanjelického miešaného zboru Zachariáša Zarewutia

28. júna 2015 – Mokroluh – Pamiatka posvätenia modlitebne

Srdečne Vás pozývame na najbližšie stretnutia v rámci zboru a seniorátu

Vstal, niet Ho tu!
Mlčím. Tak ako Mária Magdaléna,

keď zmocnila sa jej bázeň.
Mlčím a bez slova kľakám na kolená

a zmôžem sa len na báseň.

Pár veršov v modlitbe. Na viac ani nemám.
Nech dajú nádej životu.

Jak vravel mládenec vystrašeným ženám:
"Hrob je prázdny. Vstal, niet Ho tu!"

"Ajhľa miesto, kde Ho boli položili!"
Viac nenájdu Pane Ťa tam.

Veď z víťazstva Tvojho sme už pochopili - 
mrieť s Tebou je zisk, nie strata.

Zvädol Si, no zas Si rozkvitnutým kvietkom.
A také sa už nemenia.

Zostal prázdny hrob, čo navždy bude svedkom
Tvojho slávneho vzkriesenia.

Marián Šima ml.  (20. 04. 2014)
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