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Posolstvo troch Jánov v službe Ježiša Krista
Kázeň na službách Božích v Bardejove pri príležitosti 600. výročia upálenia Majstra Jána Husa
Ján 1,6-12: „Bol človek, ktorého poslal Boh; menoval sa Ján. Tento prišiel na svedectvo: svedčiť o svetle, aby všetci uverili
skrze neho. On sám nebol to svetlo, len svedčiť mal o svetle. Bolo však pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. Bolo vo svete a svet Ním povstal, ale svet Ho nepoznal. Do svojho vlastného prišiel, a Jeho vlastní Ho
neprijali. Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno.“
Bratia a sestry, slávnostné kresťanské zhromaždenie!
Dnes prežívame veľmi zvláštnu príležitosť. Hovoril som
o nej už v úvode služieb Božích. Pripomíname si 600. výročie
upálenia českého reformátora Jána Husa. Je to natoľko
významné výročie, že sme zvolili zvláštnu formu služieb
božích. Pozvali sme si svojich blízkych, priateľov, príbuzných,
kolegov, aby sme túto príležitosť nechali na seba pôsobiť
spoločne, aby sme sa spolu nechali osloviť, aby sme sa o tom,
čo tu prežijeme mohli spolu zhovárať a aby v nás zostalo niečo,
čo si z tejto slávnosti odnesieme ako výzvu, motto, Božie
oslovenie do nášho života.
Čítal som v úvode slová evanjelistu Jána o inom Jánovi –
Krstiteľovi. Traja Jánovia spolu pri tej istej príležitosti. Všetci
traja však mali okrem mena čosi spoločné. Svojim spôsobom to
vystihuje aj hebrejský význam mena Ján - Jóchánán, ktoré
znamená v preklade Hospodin je milostivý. Ján evanjelista, Ján
Krstiteľ i Majster Ján Hus, všetci traja nositelia tohto mena
každý svojim spôsobom ukazovali nie na seba, vyzdvihovali
nie svoje myšlienky o duchovnom živote. Každý z nich
upozorňoval svojich poslucháčov na milosť Božiu, na lásku
Božiu v Ježišovi Kristovi a na Boží poriadok života. Každý
z nich pozýval svojich poslucháčov k tomu, aby žili
v kráľovstve Božom, kráľovstve pokory, odpustenia, poriadku
a lásky.
Bol človek, menom Ján. Ten prišiel svedčiť o svetle, aby
všetci uverili. To je zvláštna pozícia, svedčiť o svetle ľuďom,
ktorí žijú v tme. Ako im vysvetlite, čo je svetlo? Ako im
vysvetlite, že žiť na svetle je lepšie, ako v tme? To bola situácia
Jána Krstiteľa, aj Jána Husa. Obaja žili v prostredí, ktoré si
myslelo, že je duchovne na výške. Že majú poznanie Boha.
U Jána Krstiteľa to boli farizeji a zákonníci, ktorí boli hrdí na
svoje duchovné vedomosti. Ale ich život bol na hony vzdialený
tomu, čo Pán Boh skutočne od nich chcel. U Jána Husa to boli
pápež, biskupi, neporiadni kňazi, aj vladári a pospolitý ľud. Až
to je na neuverenie, že po 1400 rokoch kresťanskej misie bola
tzv. kresťanská Európa tak ďaleko od skutočnej viery v Krista.

Najhoršie na tomto postavení je presvedčenie ľudí, že ich život
je v poriadku, že im nič nechýba. Veď vykonávajú náboženské
úkony, veď hovoria náboženské formulky. Kto im čo môže
vytýkať? Podľa svojich názorov boli predsa poriadnymi
kresťanmi.
V tomto sa dnešná situácia v mnohom dosť podobá tej spred
600 rokov. Dôkazy vidíme v našich vyprázdňujúcich sa
kostoloch. Pred troma týždňami som sa vrátil zo zasadnutia
synody našej cirkvi. Opäť sme po roku konštatovali, že je
v cirkvi evidovaných o 1300 evanjelikov menej. Opäť sme
konštatovali, že do kostola chodí menej ľudí. Dokazujú to aj
naše zborové tabuľky a záznamy. Prečo je to tak? Vari kážeme
horšie evanjelium, ako pred 15 rokmi, vari horšie prisluhujeme
sviatosti, ako pred 20 rokmi? Nemyslím. Skôr mám dojem, že
problém je v tom istom, ako v tej dávnej minulosti. Ľudia si
myslia, že sú dosť dobrí. Ľudia si stačia so svojim pohľadom na
život. Nepotrebujú, aby im niekto vstupoval do svedomia.
Nepotrebujú rady. Myslia si, že rozumejú veciam sami. Mnohí
radi kritizujú druhých, ale kritiku voči sebe nie sú ochotní
prijať. Ohradia sa názorom, že sme predsa slobodní, že každý si
môže robiť čo chce a veriť ako chce. Že nepotrebuje na svoju
vieru ani kňaza, ani cirkev, ani kostol. A tak si ľudia rozvíjajú
svoj vlastný spôsob zbožnosti. Zbožnosť, ktorá predovšetkým
má povzbudiť ich vlastné sebavedomie. Keď sa cítia unavení,
obťažení starosťami, rýchlo bežia k Pánu Bohu, aby ich
chlácholil, aby im v Božom slove povedal, akí sú pre Neho
dôležití a vzácni. Samozrejme, že sme pre Pána Boha vzácni,
veď sme Jeho deti. Problém je, že nie sme ochotní to isté
prežívať aj my voči Pánu Bohu. Chceme počuť, že sme my
vzácni Bohu ale tiež, že máme právo robiť podľa svojej
slobodnej vôle, ale nie sme ochotní pre najvzácnejšieho Pána
Boha vzdať sa niečoho zo svojho pohodlia, zo svojej hrdosti.
Nie sme ochotní prispôsobovať sa Jeho svätej vôli. Lebo tá
svätá vôľa hovorí napríklad aj to, že máme myslieť viac na
blížnych, ako na seba, že si máme vážiť spoločné zhromaždenia, lebo v nich prežívame zážitok cirkvi ako rodiny Božej.
^^
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Božia vôľa hovorí, že sa máme obetovať pre blaho iných. Kto
by dnes rád počúval takéto náročné veci? Preto sa kostoly
vyprázdňujú, a ľudia radšej pestujú svoju vlastnú vôľu.
Rozvíjajú si svoje vlastné duchovné programy. Absolútnu
pravdu Božieho slova zamenia za výber zaujímavých
myšlienok Biblie, ktoré v prípade potreby použijú bez nároku
na hlbší výklad a lepšie pochopenie. Alebo ešte horšie, vôbec
nedbajú na to, že Biblia je Božie slovo. Vôbec nevedia, čo
v tom Božom slove je napísané pre nich, na usporiadanie,
usmernenie života. Neberú Božie slovo vážne.
Naozaj naša doba je tak veľmi podobná dobe, v ktorej
vystúpili Ján Krstiteľ a Ján Hus. V oboch prípadoch ľudia
potrebovali, aby im zasvietilo skutočné svetlo. Tým svetlom je
Ježiš Kristus. Jeho predstava Božieho kráľovstva. Kráľovstva,
ktoré nie je zamerané na krásne úkony v kostole a kvetnaté reči.
Kráľovstvo Božie, v ktorom vládne a svieti Ježiš Kristus je
kráľovstvo, kde neznámy pocestný pomôže zmordovanému
človeku hodenému do priekopy, ako milosrdný Samaritán. Je
to kráľovstvo, kde ľudia pre nesmiernu vzácnosť perly Božieho
slova sú ochotní vzdať sa nedeľného leňošenia, výletovania,
alebo nejakej inej zábavky, len aby počuli reč o Božej milosti.
Je to kráľovstvo, kde ľudia bdejú v každú chvíľu nad tým, čo
hovoria, čo robia, aby ich Pán nepristihol nepripravených, keby
práve prišiel ukončiť ich život, ako je to v podobenstve
o bdejúcich sluhoch. Takto nám Pán Ježiš osvetľoval, čo
rozumie pod slovami Božie kráľovstvo. Takto žiť znamená byť
kresťanom.

Bratia a sestry. Dnešná príležitosť nám pripomína svetlo
Ježiša Krista. Jeho pravdu. Dnešná príležitosť nám tiež
pripomína, že toto svetlo prichádza do sveta cez celkom
obyčajných ľudí. Učeník Ján- bol rybár. Ján Krstiteľ - syn
bežného kňaza. Ján Hus, syn jednoduchých poddanských
rodičov. Cez takýchto obyčajných ľudí, ktorí svoje srdce
otvoria svetlu Ježiša Krista. Aj my môžeme byť týmito
nositeľmi svetla Ježiša Krista.
Alebo máme lepší výber, lepšiu alternatívu? Máme lepší
plán, čím by sme svoj život naplnili, ako ho usporiadali? Čo
nám prinášajú naše vlastné alternatívy duchovného života?
Keď sa venujeme len sebe, máme viac pokoja? Viac radosti
v živote? Tak to nie je.
Ján Krstiteľ prišiel svedčiť o svetle. Ján Hus svedčil o svetle.
Obaja spoznali, že tým, ktorí prijali Ježiša Krista dal Boh moc
stať sa Božími deťmi. Pre túto vieru boli ochotní aj položiť život
za obeť.
Zasľúbenie večnosti platí aj pre nás všetkých. Dá nám niekto
viac, ako toto dedičstvo? Nikto a nič nám nedá viac, ako
Kristus. Ján Hus to pochopil. Preto ostal verný pravde Ježiša
Krista až do smrti. Dajme sa inšpirovať týmto príkladom aj my
a žime poctivé každodenné kresťanstvo zrozumiteľné
a čitateľné ľudom našej doby. Nech cez naše životy svieti
svetlo Ježiša Krista. Amen
Ján Velebír

Český reformátor majster Ján Hus
Stredoveká cirkev sa postupne v mnohom odklonila od čistej apoštolskej pravdy a ranného kresťanstva. Pravé
kresťanské učenie tak bolo potrebné očistiť od nánosov rôznych lží a poloprávd. Tejto úlohy a s ňou spojeného bremena
prenasledovania a nenávisti sa zhostili horliví svedkovia, mužovia hlbokej viery – nazývaní tiež predreformátori.
Popredné miesto medzi nimi zastával kazateľ majster Ján Hus. Pri jubilejnom výročí 600 rokov od jeho mučeníckej
smrti na kostnickom koncile, hlásiac sa k jeho odkazu, sme sa rozhodli venovať v tomto čísle časopisu zopár riadkov
spomienke na život i dielo tohto verného obrancu pravdy.
„Kto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého,
vezme svoj kríž na seba a nasleduje ma.“ Mk 8,34

Z

a prvý významnejší medzník v živote českého
reformátora, o ktorého detstve a mladosti máme len
čiastkové informácie, možno pokladať jeho štúdium na
Karlovej univerzite v Prahe, ktoré Husa formovalo ako po
stránke teologickej tak i ﬁlozoﬁckej. Ján Hus patril k obzvlášť
nadaným študentom, a to aj napriek ťažkostiam, ktoré boli
spojené s nedostatkom ﬁnančných prostriedkov. O tejto jeho
neľahkej situácii svedčia i jeho vlastné slová, ktoré sa
zachovali z tohto obdobia jeho študentských rokov, a ktoré
cituje profesor Ján Petrík: „Keď som ja bol lačným žiačikom,
urobil som si lyžicu z kôry chleba a dotiaľ som jedol hrach, až
som tú lyžicu zjedol.“ Svojou usilovnosťou a nezlomnou
vytrvalosťou, i napriek nepriaznivým okolnostiam, Hus
nielenže štúdiá úspešne dokončil, ale navyše, si ešte aj
zabezpečil miesto na univerzite, kde od roku 1402 zastával post
najvyšší, miesto rektora.
Na pražskej univerzite, v tej dobe pôsobili okrem Čechov

i Nemci, ktorí boli pri hlasovaní národností jednoznačne zvýhodnení. Preto sa Hus rozhodol obrátiť v tejto veci na
samotného kráľa Václava IV., ktorý uznal oprávnenosť jeho
námietok a začal intervenovať v prospech českého národa na
univerzite. V roku 1409 vydáva tzv. kutnohorský dekrét, podľa
ktorého mali mať Česi v budúcnosti na univerzite tri hlasy, kým
cudzinci len jeden. Po tejto udalosti sa rozhodli na znak
protestu nemeckí profesori, ale aj študenti Prahu opustiť a odísť
do Nemecka, kde založili známu univerzitu v Halle. Značne
zredukovaná pražská univerzita bola, ale i napriek tomu
natoľko vďačná Husovi, že si ho v nasledujúcom roku znova
zvolila za svojho rektora.
Otvorený stúpenec a obhajca Johna Viklefa, sa považuje aj
za autora úpravy českého pravopisu, čo sa prejavilo i v jeho
spisoch písaných v češtine. Husovi, ale postupom času už
nestačilo vyjadrovať sa k otázkam nápravy cirkvi len za
pomoci učených spisov, či teoretických traktátov. Čoraz viac si
uvedomoval, že veľké slová nestačia k tomu, aby došlo ku
zmene pomerov, ale že sú potrebné skutky. A práve k tomu
chcel viesť a povzbudzovať aj veriaci pospolitý ľud.
^^
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Hneď po ukončení teologického štúdia vykonával Ján Hus
kazateľskú činnosť v kostole sv. Michala, v pražskom Starom
Meste. Na jar roku 1402 sa už, ale po príhovoroch, ujal miesta
univerzitného kazateľa v Betlehemskej kaplnke. Majster Ján
Hus bol nadaným kazateľom, ktorý kázaval ako latinsky tak
i česky, pričom vo svojich kázňach kládol hlavný dôraz na
reformu cirkvi. Zároveň možno v jeho kázňach badať i značný
sociálny akcent, ktorým sa snažil upozorniť na rastúce
problémy v spoločnosti a rozmáhajúci sa nemravný život. Jeho
kazateľské zanietenie viedlo postupom času ľudí nielen
k značnému patriotizmu, ale i k vytvoreniu rastúcej opozície.
Do roku 1409 bojoval Hus o nápravu cirkevných poriadkov,
a s tým súvisiaceho kňazského života, s významnou podporou
kráľa, univerzity, mesta i samotného arcibiskupa, čo sa malo,
ale už čoskoro zmeniť. Osobitne sa však tešil podpore
a ochrane samotnej kráľovnej Žoﬁe Bavorskej.
V čase, keď pápež Ján XXIII. vyhlásil krížovú výpravu proti
Neapolu a kráľovi Ladislavovi, bol to, ale práve Hus, ktorý
verejne deklaroval svoj nesúhlas s týmto jeho zámerom, keďže
na tento účel mali byť použité peniaze z predaja odpustkov,
vydávaných samotným pápežom. Hlavné mesto aj so súhlasom
panovníka, však vtedy už doslova žilo touto odpustkovou
aférou. Zásadné protichodné názory v tejto otázke, tak napokon
vyústili až do rozchodu Jána Husa s českým kráľom Václavom
IV. Práve tieto udalosti viedli ešte v roku 1412 k vydaniu
cirkevnej kliatby nad Husom a následnému vyhláseniu
interdiktu nad Prahou, v trvaní po dobu Husovho pobytu
v meste. Interdikt v praxi znamenal zákaz verejného
prisluhovania sviatostí a bohoslužobných úkonov. Pre majstra
Jána Husa to bol koniec jeho verejnej kazateľskej činnosti,
a tak aby ľuďom v meste ešte viac nesťažil už beztak dosť
náročnú situáciu a nevystavil ich prípadnej exkomunikácii,
rozhodol sa Prahu opustiť a utiahnuť sa do ústrania. Odišiel na
juhočeský Kozí Hrádok pri Tábore a následne sa zdržiaval na
hrade Krakovec pri Rakovníku, kde húževnato pokračoval vo
svojej práci.
V tomto exile, v priebehu rokov 1412 -1414, sa zrodilo
viacero jeho unikátnych prác, ktoré sa snažil čo najviac
priblížiť prostému ľudu, medzi inými i jeho najväčšie dielo
s názvom O cirkvi, v ktorom sa Hus nechal inšpirovať práve
anglickým predreformátorom Johnom Viklefom.
Medzitým, v roku 1413 prichádza kráľ Žigmund Luxem-
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burský s návrhom na usporiadanie koncilu, ktorého hlavnou
úlohou malo byť odstránenie rozkolu v cirkvi, spôsobeného
v prvom rade vládou hneď troch pápežov (rímskeho Gregora
XII., avignonského Benedikta XIII. a pápeža Jána XXIII.).
Práve zdráhajúceho sa pápeža Jána XXIII., Žigmund doslova
donútil zvolať koncil do Kostnice, ktorý bol slávnostne
otvorený 1. novembra 1414 a zasadal dlhé štyri roky.
K zvoleniu nového, všeobecne uznaného pápeža, známeho pod
menom Martin V., ale došlo až v roku 1417. Ján Hus, ktorý bol
na koncil do Kostnice pozvaný hneď niekoľkokrát priamo
Žigmundom Luxemburským, sa ho po počiatočnom váhaní
rozhodol zúčastniť i s tým vedomím, že sa už možno domov
nevráti. Do Kostnice dorazil v novembri roku 1414, avšak
k jeho verejnému vypočutiu došlo až 5. júna 1415. Medzitým
bol väznený, čo sa na ňom zreteľne podpísalo. A hoci si Hus od
svojho verejného vystúpenia toho veľa sľuboval, to napokon
neprinieslo ním očakávané výsledky. Dňa 7. júna ho koncil
vyhlásil za kacíra na základe rozboru jeho kníh a dňa 8. júna bol
vyzvaný, aby sa podrobil koncilu a odvolal viaceré zo svojich
myšlienok. Ján Hus si, ale až príliš dobre uvedomoval, že
pokiaľ by odvolal, spreneveril by sa svojej dlhoročnej činnosti,
teda tomu, čo považoval za cirkevne pravoverné. Keďže ani
posledná snaha koncilu prinútiť predreformátora k odvolaniu
jeho „bludných myšlienok“, deň pred vykonaním rozsudku,
neskončila zdarom, koncil deﬁnitívne stratil trpezlivosť
s tvrdohlavým českým kacírom, pre ktorého jediným
adekvátnym trestom mal byť trest najvyšší, teda strata na
živote. Odsúdenie Jána Husa a následné vykonanie trestu smrti
na koncile v Kostnici vyvolalo najmä v Čechách vlnu
negatívnych reakcií a pobúrenia, čím v ďalšom období výrazne
utrpela povesť cisára Žigmunda, ktorý ešte pred začatím
koncilu sám udelil Husovi bezpečnostné záruky.
Majstra Jána Husa upálili na hranici dňa 6. júla 1415. Svet
tak prišiel o významného učenca, ﬁlozofa, teológa, horlivého
kazateľa a kritika neporiadkov v cirkvi, ale predovšetkým
o úprimne veriaceho človeka. Jeho odkaz však ostáva i naďalej
živým, a aj dnes kladie pred nás výzvu: „Verný kresťan,
hľadaj pravdu, počúvaj pravdu, uč sa pravde, miluj pravdu,
hovor pravdu, drž sa pravdy, bráň pravdu až do smrti. Prosím
vás, aby ste sa milovali, dobrých násilím utláčať nedali
a pravdy každému priali.“
Zuzana Poláková
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Vedenie cirkevného zboru
- pocta, výzva, poslanie, obeta ? v povinnostiach a práci zborového dozorcu
(retrospektíva funkčného obdobia 2009 – 2015)
Mám v živej pamäti voľby zborového dozorcu v roku 2009. Spoločne sme zažili prekvapenie pri vyhlásení výsledkov druhého
kola volieb, kedy obaja kandidáti mali rovnaký počet hlasov. Vždy si na to spomeniem, keď mám riešiť zložité a ťažké úlohy.
Pochopiť deje a súvislosti, ktoré sa v danom momente javia ako nepredvídateľné, neskutočné, či nemožné je veľmi ťažké a závisí na
každom z nás ako to vieme a dokážeme prijať. Riešením však vždy je prijatie v pokore a dôvere. V pokore pred tým, čo príde
a v dôvere v to, že nové skutočnosti, ktoré prichádzajú nás obohatia, umožnia nám vidieť aj to, čoho sme doteraz neboli schopní.
A za tým všetkým je viera v Pána Boha, že On je ten, ktorý riadi naše životy a dovedie každého k naplneniu toho jeho. Našou úlohou
je, aby sme chceli pochopiť tieto Božie plány a v každodennom živote rozsievali pokoj a porozumenie, nebránili sa a boli odhodlaní
pre dobré veci, rozvíjali svoje vzťahy v manželstve, rodine, práci, škole, či s priateľmi vo vzájomnej dôvere a láske a neváhali
odpustiť druhému, keď sa potkne alebo odbočí z tej správnej cesty. Aj následné oslovenie mňa k tejto práci, súhlas s kandidovaním
a následné zvolenie do funkcie zborového dozorcu v roku 2009 som prijal v tomto duchu – vo viere v Pána Boha, v pokore pred tým,
čo pre mňa pripravil a v dôvere, že ma povedie po svojich chodníkoch a cez prácu a vedenie cirkevného zboru mi umožní poznať
a prijať mnohé požehnania života.
Na prvom zasadnutí zborového presbyterstva v roku 2009 som vyjadril svoje predstavy, želania aj predsavzatia ako si
predstavujem prácu pri vedení cirkevného zboru, prácu v presbyterstve a spoluprácu v rámci celého cirkevného zboru. Za
najpodstatnejšie som považoval to, aby sme sa na chvíľu zastavili a uvedomili si kde sme sa dostali. Prehodnotili to, čo sa darilo, aj
sa poučili z toho, čo neprinieslo tie najlepšie výsledky. Zabudli na nepríjemnosti, zdvihli hlavy a v jednote, pri akceptovaní sa
navzájom hľadali tie správne riešenia pre ďalší život zboru a nás v ňom. Najdôležitejšie pri každej práci je prijatie zodpovednosti za
riešenia, otázky aj témy, ktoré život prináša a v duchu tejto zodpovednosti predkladali aj svoje názory, podnety a riešenia vo
vzájomnej úcte a rešpektovaní sa navzájom a tak formovali spoločenstvo a celý zbor ako jedno telo a jedného ducha. K tomu
všetkému je treba veriť Pánu Bohu, že nám nadelí dostatok síl, umu, vôle, ale aj pokory a bázne pre túto spoločnú prácu. Zámerom
od samého začiatku bolo, aby všetka činnosť, ktorú robíme bola transparentná, aby každý člen zboru mal informácie o dôležitých
počinoch a rozhodnutiach, ktoré boli riešené a prijímané v orgánoch CZ. Naopak pre správne rozhodnutia je potrebné poznať
potreby zboru a tie riešiť v kontexte mesta, regiónu, či aktuálnych ekonomických a spoločenských podmienkach. Práca nie
jednoduchá a po uplynutí 6-ročného funkčného obdobia sa môžeme vcelku objektívne pozrieť na výsledky našej spoločnej práce.
Dosiahli sme to, čo sme si predsavzali? Je ovocie našej práce prínosom pre život cirkevného zboru? Vedieme sa vzájomne po
správnej ceste v súčasnom pralese individuálnych snáh, nestability, vlády materiálnej mamony, citovej a vzťahovej otupenosti?
Každý si môže urobiť inventúru svojho sveta, svojho života a uvážiť čo bolo dobré, čo menej prospešné, čo nám škodí, čo rozvíja,
čo pomáha, čomu by sme sa mali viac venovať a čo zanechať.
Na tomto mieste si dovolím krátku exkurziu do nášho cirkevného života a práce v predchádzajúcich šiestich rokoch.

FF aa kk tt oo ll óó gg ii aa
Polrok 2009
Bol obdobím orientácii a analýz, riešením rozpracovaných vecí a príprav zámerov pre ďalšie obdobia.

Vnútromisijné záležitosti
Organizačná príprava Roku L. Stöckela v spolupráci s GBÚ a jeho zaradenie do programu celocirkevných akcií roku 2010.

Organizácia a hospodárenie zboru
Boli vykonané analýzy a rozbory existujúceho stavu a organizácie hospodárskej práce v zbore a z toho vyplývajúce zmeny
v organizačnej štruktúre hospodárenia zboru. Bolo odčlenené hospodárenie matkocirkvi Bardejov od hospodárenia správy zboru.
Vykonali sa zmeny vo vedení pokladní a boli zriadené samostatné bankové účty pre matkocirkev a jednotlivé dcérocirkvi. Zaviedol
sa systém bezhotovostného výberu cirkevného príspevku platbou cez účet. Pri tvorbe rozpočtov sa uplatňoval princíp udržateľnosti
tzn. pracovať s vyrovnaným rozpočtom, prípadne tvoriť rezervy na určité konkrétne účely pre najbližšie obdobia. V rámci zboru
bol zavedený systém účelových milodarov s viazanými prostriedkami.
Bola zriadená pracovná skupina pre prípravu štatútu CZ.

Investičné zámery, opravy a udržiavanie
Kostoly:
Stavba kostola v dcérocirkvi Rokytov horlivo pokračuje následnými prácami po dokončení hrubej stavby. Zároveň sa
zabezpečovali ﬁnančné zdroje pre čo najskoršie dokončenie stavby.
V júli 2009 nám bola pridelená dotácia z MK SR na sanáciu statických porúch Kostola Sv. Cyrila a Metoda v Bardejove – národnej
kultúrnej pamiatky. Realizácia celého projektu vzhľadom na jeho náročnosť a realizáciu počas bežnej prevádzky bohoslužobného
priestoru bola po súhlase MK SR predlžená do októbra 2010. Prebieha príprava a výberové konanie na dodávateľa stavebných prác.
^^
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Zborový dom ECAV (nová fara) : Po analýze stavu ponúk spoločnosti Xawax a výsledkov následných rokovaní a zámerov CZ
v otázkach novej budovy fary boli opätovne obnovené rokovania o tejto otázke na úrovni Mesta Bardejov, KPÚ a spoločnosti
Xawax v smere k zmene územného plánu a využitiu areálu Auditória, kostola a záhrady pre riešenie stavby novej fary.
Iné :
Mesto Bardejov bolo požiadané o odstránenie garážových stavieb v okolí Evanjelického cintorína.
Bol zabezpečený súhlas KPÚ Prešov s asanáciou dvorového objektu pri Grűndlovskom dome.

Rok 2010
Vnútromisijné záležitosti
Po niekoľkoročných pretrvávajúcich problémoch s vedením Speváckeho zboru Zachariáša Zarewutia vyvíjame snahu
o komunikáciu s dirigentkou spevokolu a jednanie o ďalšej práci a budúcnosti speváckeho telesa. 28.6.2010 je spoločné zasadnutie
matkocirkevného presbyterstva a speváckeho zboru, na ktorom je predsedníctvo poverené ďalším jednaním. Akékoľvek snahy
o stretnutie a riešenie existujúcej situácie boli bezvýsledné a presbyterstvo na svojom zasadnutí 8.12.2010 ukončilo spoluprácu so
s. dirigentkou a dočasným vedením bol poverený br. zborový farár.

V roku 450. výročia smrti a 500. výročia narodenia reformátora, pedagóga a humanistu Leonarda Stöckela organizuje cirkevný
zbor počas celého roka sériu vnútromisijných podujatí predovšetkým slávnostné služby Božie v júni a októbri, vedeckú
konferenciu a študentskú konferenciu o L. Stöckelovi, stretnutia pedagógov, spevokolov, hudobné, výtvarné a literárne súťaže,
hudobné koncerty, prednášky, vydanie a prezentácia publikácie o L. Stöckelovi a Veľkého katechizmu M. Luthera, zájazd do
Wittenbergu a iné.
V dcérocirkvi Rokytov sa koná slávnosť posviacky nového kostola.

Organizácia a hospodárenie zboru
Na konvente v auguste 2010 boli prijaté podnety členov zboru k problematike hospodárenia s ﬁnanciami a nie správnym účelom ich
použitia. Hlavným cieľom práce v CZ je duchovné zaopatrenie jej členov od krstu, cez konﬁrmáciu až po rozlúčku pri pohreboch
a zabezpečenie priebežnej vnútromisijnej a misijnej práce v zbore počnúc riadnymi SB cez stretnutia detí, dorastu, mládeže,
seniorov, speváckych zborov, modlitebných spoločenstiev, tábory a iné, až po mimoriadne príležitosti akým bol napr. v roku 2010 –
Rok L. Stöckela. Na zabezpečenie tejto práce smeruje hlavná časť ﬁnančných prostriedkov z rozpočtu CZ. Zvyšná, nie malá, časť je
určená na zabezpečenie podmienok pre tieto práce vo forme nákladov na energie a udržiavanie prevádzky priestorov, v ktorých sa
práce konajú v súlade so zákonnými, bezpečnostnými a hygienickými podmienkami.
^^
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Rozvojové investičné zámery sú pripravované a riešené z nasledovných dôvodov :
- Zabezpečenie priestorov pre riadny chod CZ ( kostol v Rokytove, nová budova fary),
- Riešenie havarijných situácií ( kostol v Bardejove – sanácia statických porúch, Auditórium – zámer rekonštrukcie),
- Zabezpečenie zákonných podmienok prevádzky, údržby a ochrany majetku,
- Existencia a využitie mimozborových ﬁnančných zdrojov (dotácie – MK SR, mesto a obce, podporné programy a projekty
z prostriedkov EÚ, zdroje z vyšších COJ, dary),
- Účelové zbierky a ofery zborové aj mimozborové pre konventom schválené zámery.
Financovanie tejto oblasti zabezpečenia podmienok pre prácu v zbore a jeho rozvoj riešime najmä z iných zdrojov a v rozpočte
plánujeme nevyhnutné spoluﬁnancovanie projektov vo výške cca 5-10% skutočných nákladov.
Uvedená ﬁlozoﬁa hospodárenia v CZ umožňuje plánovať vyrovnané hospodárenie s možnosťou tvorby rezerv na mimoriadne
okolnosti a zároveň dokážeme významne zlepšovať podmienky samotnej práce v zbore. Myslím si, že tieto prístupy
k hospodáreniu v CZ sú konaním dobrého hospodára. Vyjadrujú to aj závery z rokovaní presbyterstiev a konventov, ktoré podporili
začatý proces konsolidácie hospodárenia v CZ.

Investičné zámery, opravy a udržiavanie

Kostoly:
Kostol v dcérocirkvi Rokytov je dokončený a 20. júna 2010 aj posvätený. Zavŕšilo sa tak snaženie bratov a sestier z Rokytova
o vlastný svätostánok, ktorý dokázali postaviť a uviesť do prevádzky od marca 2008.
Opravy kostola v Bardejove pokračovali sanáciou statických porúch v rámci projektu začatom v roku 2009 a opravami dreveného
krovu. Rozsah opráv kostola bol rozšírený o opravy klenby nad oltárom a opravu polkruhového uzáveru za oltárom. Vykonali sme
inšpekčnú obhliadku veže kostola a zvonov, na základe ktorej bola robená projektová príprava pre opravné zásahy vo veži kostola.
Samotná generálna oprava zvonov a zvonovej stolice bola vykonaná koncom roka a ukončená v roku 2011. Po jednaniach s KPÚ
bola vykonaná príprava pre geodetické zameranie kostola za účelom zistenia skutkového stavu podložia a základov pre objektívne
posúdenie vzniku statických porúch a ich ďalšieho riešenia.
Na kostole v dcérocirkvi Lukavica boli vykonané stavebné úpravy vstupu do kostola prekrytím strieškou a rekonštrukciou
schodiska. Je obnovený náter strechy a veže kostola. V interiéri sú v zadnej časti vymenené okná a vyhotovený drevený obklad.
V dcérocirkvi Vyšna a Nižná Voľa bola zveľadená miestnosť vedľa kostola vybavením novou elektroinštaláciou a dreveným
obkladom.
V dcérocirkvi Mokroluh boli doriešené vlastnícke vzťahy k pozemku pod zvonicou a zahájená zbierka na jej generálnu opravu.
Zborový dom ECAV (nová fara): Výročný konvent zobral na vedomie stav a výsledky doterajších rokovaní v smere k zmene
územného plánu. Prebiehajú ďalšie intenzívne rokovania so spoločnosťou Xawax, Mestom Bardejov, KPÚ Prešov a projekčnou
ﬁrmou ATYP Prešov o schválení zmeny územného plánu (24.06.2010) a možnosti výstavby budovy v hradobnej priekope oproti
Auditóriu. V septembri 2010 KPÚ v Prešove vydal rozhodnutie o prípustnosti výstavby objektu. Následne prebiehali rokovania
o dispozičnom riešení objektu a požiadavkách CZ na riešenie a vybavenie objektu.
Grűndlovský dom:Presbyterstvo zriaďuje pracovnú skupinu pre prípravu projektov z mimo zborových zdrojov a schvaľuje zámer
zriadenia Múzea L. Stöckela v priestoroch suterénu, dvora a dvorového objektu Grűndlovského domu. Dňa 27. mája 2010 bol
začatý archeologický výskum nariadený KPÚ Prešov v mieste dvorového objektu.

Rok 2011
Vnútromisijné záležitosti
Konvent vytvára od polroka 2011 platené miesto pracovníka s mládežou pre podporu tejto práce.
Od roku 2010 pretrváva nespokojnosť u niekoľkých členov zboru v prílišnej orientácii zboru na hmotné a nie duchovné záležitosti.
Pán Boh nás volá k práci na Božej vinici – na rozvoji ducha na jednej strane, ale hneď nám pripomína zodpovednosť za naše telo, za
^^
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jeho zaopatrenie, za jeho zdravý vývoj a za všetko materiálne, čo s tým súvisí (jedlo, obuv, bývanie a iné). Chce, aby sme fungovali
v spoločenstve ľudí ako kresťania a vytvárali cirkev s dobrými vzťahmi, bez ľahostajnosti, s ochotou a láskou v srdci pomáhali
jeden druhému a toto všetko sa má diať v každom okamihu nášho života a na každom mieste ( v súkromí, doma, v práci, v škole, na
verejnosti). Toto by sme mali každodenne žiť vo svojich životoch. Pán Ježiš pre nás ustanovil cirkev, aby sme sa v jej spoločenstve
budovali a ľahšie nachádzali tie správne životné cesty a skôr poznali, čo je pre nás dobré, správne a prospešné. Iná bola cirkev
v časoch Kristových a v iných podmienkach, súvislostiach a svete pracuje dnes. Jedno je však vždy rovnaké a nemenné a to cieľ,
o ktorý v tejto práci ide a kam máme smerovať. Všetko, čo prospieva práci v cirkvi a umožňuje ju robiť lepšie a plnohodnotnejšie je
na prospech a to či samotný obsah tejto práce alebo podmienky, ktoré vytvárame pre túto prácu. Nebude správne, dobré ani
prospešné, ak budeme oddeľovať ducha od tela, ani naopak a podobne je to aj s cirkvou a prácou v nej. Tým ideálom je vždy
rovnováha, ktorá sa ale ťažko dosahuje. Keď však viac pracujeme na duchu, sme viac schopní, ochotní a zodpovední postarať sa aj
o to ostatné materiálne. Ak viac pracujeme na podmienkach a ich udržaní, vytvárame lepšie možnosti pre prácu, ktorú chceme
robiť. Aj keď sa tieto dve oblasti v čase môžu meniť a striedať, nemali by sme zaznávať ani jednu ani druhú a tešiť sa z toho, že nám
Pán Boh požehnáva aj v tých materiálnych záležitostiach a vážiť si a zveľaďovať dary, k úžitku ktorých nás privádza.
Nebuďme maloverní a dôverujme mu aj v tom, že nás vedie v danom čase k tomu, čo od nás chce a našou úlohou je prejaviť ochotné
srdce pre to, k čomu nás povoláva.

Organizácia a hospodárenie zboru
Pre zlepšenie transparentnosti hospodárenia správy zboru a zabezpečenie dostatočných ﬁnančných zdrojov, ktoré sú tvorené
z cirkevného príspevku konvent schválil krytie schodku v hospodárení správy zboru zo zdrojov všetkých časti zboru (matkocirkev
a dcérocirkvi) v prepočte na počet členov od uzávierky roku 2010 a zvýšenie cirkevného príspevku na 8 € na člena od roku 2011.
Prebieha intenzívna práca na príprave nového štatútu CZ

Investičné zámery, opravy a udržiavanie
Kostoly:
Pokračovali opravné práce na kostole v Bardejove. Na
dokončenie opravných prác statiky veže, generálnej opravy
zvonov a geodetického zamerania statiky základov kostola
a jeho podložia bola získaná dotácia z MK SR. Projekt bol
ukončený v roku 2012.
V dcérocirkvi Lukavica veterná smršť poškodila strechu
kostola, bočnú stenu a novovybudovaný prístrešok nad
schodmi. Opravné práce poškodenia budovy boli hradené
z poistenia. Presbyterstvo pre podporu dcérocirkvi rozhodlo
o celozborovej ofere na tento účel. V rámci opravných prác boli
vymenené aj okná.
V dcérocirkvi Mokroluh bola vykonaná plánovaná generálna oprava zvonice. Pre ﬁnančné zabezpečenie opravy bola podaná
žiadosť na seniorátnu oferu, ktorá bola vyhlásená v 1. polroku 2012.
Zborový dom ECAV ( nová fara): Vo februári 2011 na spoločnom zasadnutí stavebného hospodárskeho a revízneho výboru je
posúdený návrh štúdie nového objektu pred schvaľovaním na KPÚ. 16. marca 2011 je architektonická štúdia zo dňa 10.03.2011
schválená na zasadnutí zborového presbyterstva a 20. marca 2011 schválená na mimoriadnom zborovom konvente. Mimoriadny
zborový konvent zároveň schválil zámer výstavby nového zborového domu ﬁrmou Xawax a predaj nehnuteľnosti terajšej fary so
záhradou za kúpu nového skolaudovaného zborového domu s areálom. Mimoriadny konvent na základe odporúčania zborového
presbyterstva zriadil pracovnú skupinu, ktorú poveril jednaním o postupe a realizácii výstavby nového zborového domu, jednaním
o realizácii zámeny nehnuteľnosti a prípravou podkladov a dokumentov pre jednania konventu v týchto otázkach. V súvislosti so
zámerom bol vykonaný archeologický výskum v priestore záhrady pred Auditóriom a na pozemku investora zámeru spoločnosti
Xawax.
Auditórium: Dňa 26. apríla 2011 po 24 hodinových modlitbách vznikol v priestoroch Auditória požiar. Dňa 8. mája 2011 zborový
konvent schvaľuje zámer stavebných úprav časti Auditória so zapracovaním návrhov pre využitie podkrovia budovy. Presbyterstvo
rieši ﬁnančné zabezpečenie zámeru vyhlásením účelovej zbierky, žiadosťou o podporu z Generálnej podporovne a dotáciou od
Mesta Bardejov.

Rok 2012
Vnútromisijné záležitosti
V dcérocirkvi Mokroluh je slávnosť pri príležitosti 20. výročia posvätenia modlitebne a posvätenie obnovenej zvonice.
Cirkevný zbor po dohode s predstaviteľmi Východného dištriktu ECAV spoluorganizuje Dištriktuálny deň východného dištriktu
22.7.2012 na zimnom štadióne v Bardejove. Okrem hodnotného a požehnaného obsahu celého dňa je radostné
a potešujúce spoločné organizačné zabezpečenie podujatia s CZ Zlaté a Richvald.

^^

pokračovanie na ďalšej strane

2015

8

CZ Bardejov

Presbyterstvo CZ schvaľuje skúšobnú verziu www - stránky CZ.
Presbyterstvo CZ schvaľuje aktívnu účasť CZ Bardejov pri organizovaní evanjelizácie
ProChrist 2013.

Organizácia a hospodárenie zboru
Zborový konvent prijíma 29.1.2012 nový Štatút Cirkevného zboru ECAV na Slovensku
Bardejov. Dňa 19.2.2012 zborový konvent volí zborových predstaviteľov v súlade
s organizačnou štruktúrou podľa nového štatútu. Dňa 17.06.2012 zborový konvent volí
predsedu hospodárskeho a stavebného výboru.

Investičné zámery, opravy a udržiavanie
Kostoly:
V kostole v Bardejove prebieha dokončenie II. etapy sanácie statických porúch z projektu
MK SR.
V dcérocirkvi Mokroluh bola vykonaná posviacka zvonice po jej generálnej oprave.
V dcérocirkvi Lukavica bol vymaľovaný interiér kostola a doplnený drevený obklad v rámci príprav na výročie posviacky kostola
a veže a v exteriéri bol inštalovaný pult pre odkladanie kvetov pri pohreboch.
Zborový dom ECAV (nová fara): Zborový konvent prijíma obsah zmluvných podmienok s investorom a poveruje predsedníctvo
CZ podpísaním zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách so spoločnosťou Xawax. Dňa 15.06.2012 po sérii náročných rokovaní sú
podpísané zmluvy o uzavretí budúcich kúpnych zmlúv so spoločnosťou Xawax. Po opätovných rokovaniach s KPÚ
a vydaní súhlasného stanoviska k projektovej dokumentácii Mesto Bardejov vydáva stavebné povolenie na výstavbu nového
zborového domu ECAV. Dňa 09.07.2012 bolo odovzdané stavenisko realizátorovi stavby – spoločnosti Svidgas a začína výstavba
samotného objektu.
Auditórium : Prebieha intenzívna príprava projektovej dokumentácie a povolení pre zámer rekonštrukcie, najmä zo strany KPÚ
v Prešove...
Iné:
Presbyterstvo CZ poveruje predsedníctvo CZ a kurátorov vykonaním revízii technických zariadení, vykonaním preventívnych
protipožiarnych prehliadok a zabezpečením protipožiarnych opatrení vo všetkých objektoch CZ a uzatvorením poistných zmlúv
na tieto objekty.

Rok 2013
Vnútromisijné záležitosti
V dňoch 4. – 11.3.2013 sme boli spoluorganizátormi evanjelizácie ProChrist 2013 v priestoroch Hotelovej akadémie v Bardejove.
V dcérocirkvi Lukavica je slávnosť pri príležitosti 30.výročia posvätenia chrámu a 20.výročia
postavenia veže.
Na sídlisku Vinbarg po dohode s Mestom Bardejov je otvorený nový bohoslužobný priestor v budove
ZŠ, ktorý je 13.10.2013 posvätený a uvedený do užívania. Týmto otvárame nový priestor pre misijnú
prácu v rámci mesta.
Zborový konvent vypisuje súbeh na obsadenie miesta katechétu pre vyučovanie náboženstva na
základe ktorého bol vykonaný výber a zabezpečenie vyučovania náboženstva v 2. polroku.

Organizácia a hospodárenie zboru
Zborové presbyterstvo schvaľuje prílohy štatútu CZ.
Zborový konvent volí predsedu vnútromisijného a mediálneho výboru.

Investičné zámery, opravy a udržiavanie
^^
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Kostoly:
V kostole v dcérocirkvi Lukavica bola vykonaná oprava zachytávačov snehu po ich strhnutí pri snehovej kalamite.
V dcérocirkvi Rokytov bolo vybudované oplotenie okolo kostola.
V dcérocirkvi Vyšná a Nižná Voľa sa vykonali opatrenia na zníženie tepelných únikov v kostole.
Boli podané návrhy na zápis do katastra nehnuteľnosti – kostola v Rokytove a zvonice v Nižnej Voli.
Zborový dom ECAV (nová fara): Zborový konvent schvaľuje zavedenie bezpečnostného a prístupového systému v budove
novej fary. Po čiastočnom útlme tempa prác zo strany zhotoviteľa stavby bolo jednanie predstaviteľov CZ s investorom stavby dňa
21.10.2013, na ktorom boli dohodnuté nové termíny dokončenia stavby v roku 2014.
Grűndlovský dom: Po vyradení Auditória z prevádzky sa stáva náhradným priestorom pre stretnutia dorastu a mládeže.
Auditórium: Je ukončené stavebné konanie a zborové presbyterstvo pripravuje realizáciu svojpomocných búracích prác, ktoré sú
realizované počas letných prázdnin. Statická nestabilita existujúcich priečok si vynucuje zmeny v dispozičnom riešení prízemia
budovy. Nevyhovujúci stav založenia základov obvodového plášťa starej časti budovy si vynucuje podrezanie a statické
podchytenie obvodového muriva, ktoré sa realizuje svojpomocne v mesiacoch august až október 2013.
Zborové presbyterstvo schvaľuje návrh na nové usporiadanie parkoviska pri Auditóriu.

Rok 2014
Vnútromisijné záležitosti
Po dohode CZ so Slovenskou národnou knižnicou sa 9. a 10.2.2014 v Bardejove koná prezentácia Bardejovského katechizmu –
faksimile prvej knihy vytlačenej v našom jazyku v tlačiarni D. Guttgessela, ktorý vydala SNK.
V dcérocirkvi Vyšná a Nižná Voľa je slávnosť pri príležitosti 25. výročia posviacky kostola.
V cirkevnom zbore rezonujú záležitosti okolo vedenia a organizácie detského tábora. Výslednicou týchto záležitosti sú problémy
a chyby v informovanosti a komunikácii. To čo zverejňujeme, by malo byť vopred komunikované a pravdivé. Pokiaľ sa veci dejú
inak, nie je to správne. Pre prácu v CZ je veľmi dôležité, aby sme informácie podávali pravdivo, čestne a v aktuálnom čase. Je to
zodpovednosť každého z nás, či je to funkcionár zboru alebo radový člen. K predmetným súvislostiam som dal jasné stanoviská, či
už písomné alebo ústne a problematika bola aj predmetom rokovania presbyterstva. Zároveň chcem pripomenúť, že od roku 2012
som sa silne zasadzoval o to, aby zodpovednosť za vnútromisijnú činnosť mali na svojich pleciach duchovní predstavitelia CZ,
vrátane jej vedenia a organizácie. V tomto duchu a v súlade s platným Štatútom CZ bola do funkcie predsedu VMV zborovým
presbyterstvom dňa 23.9.2013 navrhnutá a zborovým konventom dňa 27.10.2013 zvolená s. nám. farárka Anna Velebírová.

Investičné zámery, opravy a udržiavanie
Kostoly:
V dcérocirkvi Vyšná a Nižná Voľa v rámci príprav na pamiatku
posvätenia kostola je obnovený oltár a krstiteľnica, ktoré sú
v rámci výročia aj posvätené. Je opravené oplotenie areálu
a vymenená podlaha na chóre kostola.
Grűndlovský dom: Po rokoch snáh a opätovnom (neúspešnom)
podávaní projektov na opravy a rekonštrukciu tejto národnej
kultúrnej pamiatky nám bola v tomto roku schválená dotácia
z MK SR na čiastkovú opravu strechy, ktorá bola vykonaná
v 2. polroku.
Auditórium: Zhotoviteľ stavby zborového domu spoločnosť
Svidgas vykonala v mesiaci apríl až júl jedny z najnáročnejších
prác pri oprave budovy – vybudovanie plynovej, kanalizačnej
a vodovodnej prípojky a ležatej kanalizácie vnútri objektu
v rámci zápočtu za prenájom záhrady ako zariadenia staveniska k stavbe zborového domu. Bol vykonaný výber zhotoviteľa na
realizáciu statických časti stavby. Spoločnosť Format PM vykonala práce v 2. polroku a dokončené boli začiatkom roka 2015.
Boli vybudované vnútorné základové pásy, podkladová platňa, nosné múry, stĺpy a priečky na prízemí, rekonštrukcia schodiska do
podkrovia, železobetónová nosná platňa 2.NP, vybúranie stropu nad modlitebňou a nová nosná oceľová konštrukcia s platňou.
V susedných cirkevných zboroch – Richvald, Zlaté a Sveržov sa koná podomová zbierka na podporu ﬁnančného zabezpečenia
opráv Auditória
Zborový dom ECAV (nová fara): Zhotoviteľ stavby počas celého roka zápasil s ﬁnančnými problémami a dohodnuté termíny
dokončenia stavby sa po viacnásobných trojstranných rokovaniach investora, zhotoviteľa a CZ presúvajú až do roku 2015. Počas
celého roka prebiehajú dokončovacie práce a povrchové úpravy. Cirkevný zbor v maximálnej miere koordinuje všetky práce, pri
ktorých bol výber materiálov a dokončovanie stavebných detailov závislé od schválenia CZ.
Predsedníctvo CZ podpisuje zmluvu o odpredaji časti parcely, na ktorej stojí opevnenie mesta, v rozpore s CPP (pred podpisom
zmluvy mala byť zmluva schválená konventom a seniorátnym presbyterstvom). Po uvedomení si tohto pochybenia predsedníctvo
CZ zvoláva v najbližších možných termínoch zasadnutia presbyterstva a konventu k riešeniu celej záležitosti. Medzitým
pozastavuje zápis zmluvy do katastra nehnuteľnosti, až do doriešenia tejto problematiky. Brat farár aj zborový dozorca ako
^^
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členovia predsedníctva CZ sa následne bezprostredne pri prejednávaní, či zvlášť na SB ospravedlňujú zborovému presbyterstvu,
konventu, členom zboru a seniorátnemu presbyterstvu za nedodržanie predpisov o scudzovaní (odpredaji) majetku CZ. Všetky
orgány CZ a seniorátne presbyterstvo prijali ospravedlnenie predsedníctva CZ a schvaľujú predmetné scudzenie majetku.

Polrok 2015
Vnútromisijné záležitosti
Pripravujeme prezentáciu Stöckelovho katechizmu, ktorý vydala Slovenská národná knižnica na základe jediného zachovaného
rukopisu v latinčine, ktorý je uložený v knižnici v Debrecíne.
Jednaním na úrovni primátora Mesta Bardejov a zabezpečením spolupráce a podpory mesta sme začali obdobie príprav
500.výročia reformácie jednak v cirkevnom zbore a jednak v meste a regióne, ktoré si pripomenieme v roku 2017.

Organizácia a hospodárenie zboru
Zborové presbyterstvo schvaľuje v rámci organizačného poriadku farského úradu zlúčenie funkcie zborového pokladníka
s pracovným miestom administratívneho pracovníka farského úradu a Smernicu pre stanovenie platov zamestnancov CZ
s platnosťou od 1.1.2015.
Zborový konvent schvaľuje zvýšenie cirkevného príspevku na 10,- € na člena zboru pre zabezpečenie vyrovnaného ﬁnančného
hospodárenia správy zboru.
Presbyterstvo CZ schvaľuje zadanie vedenia účtovníctva CZ dodávateľským spôsobom spoločnosťou NATANDR s.r.o.
a poveruje predsedníctvo CZ uzatvorením zmluvy s dodávateľom. Tým sa naplní podmienka CPP v otázkach hospodárenia, že
zamestnanec, ktorý vedie účtovníctvo nemôže byť pokladníkom a prijímať ﬁnančnú hotovosť.

Investičné zámery, opravy a udržiavanie
Kostoly:
V dcérocirkvi Mokroluh je vykonaná oprava vnútorných omietok v mieste zvonov a generálna oprava pohonu a zavesenia zvonov
a zvonovej stolice.
V dcérocirkvi Lukavica sa realizuje vydláždenie prístupového chodníka od cesty k mostu a vydláždenie priestoru vo veži kostola.
Zborový dom ECAV (nová fara): Dňa 9.1.2015 prebehlo kolaudačné konanie na stavbe zborového domu a stavba je užívania
schopná. Zborové presbyterstvo poveruje predsedníctvo CZ vydaním súhlasu na zápis budovy zborového domu do katastra
nehnuteľností. Zborový konvent schvaľuje Dodatok č. 5 k Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy so spoločnosťou Xawax,
ktorým sa upravujú povinnosti CZ pri preberaní stavby zborového domu, nie po jeho kolaudácii, ale po úplnom dokončení
a odstránení kolaudačných nedostatkov. Zborový konvent vyhlasuje povinnú zbierku na účel úhrady daňovej povinnosti súvisiacej
s kúpou objektu zborového domu na roky 2015 a 2016.
Predsedníctvo CZ opätovne jedná s vedením Mesta Bardejov o realizácii opravy hradobného múru s oplotením na južnej strane
areálu, ktorú mesto zaradzuje do plánu investícii na jar 2016.
Auditórium: Presbyterstvo pripravuje podomovú zbierku v cirkevných zboroch Kuková a Marhaň na podporu opravy Auditória.
V budove sú vykonávané montáže elektroinštalácií a svojpomocné práce pri domurovaní štítového múru v podkroví na
požadovanú hrúbku a búracie a murárske práce pri zmene dispozície suterénu. Presbyterstvo CZ schvaľuje zámer realizácie
vzduchotechniky v budove Auditória podľa ponuky ﬁrmy SOPKLIMA v dvoch etapách - rozvody a vzduchotechnická jednotka.
Grűndlovský dom: Bol chválený projekt II. etapy obnovy strechy z dotácie MK SR pre pokračovanie rozpracovanej opravy
strechy, ktorá bude vykonaná v 2. polroku 2015.
^^
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Taký bol stručný výpočet činnosti a práce, na ktorej som sa mal možnosť podieľať počas predchádzajúcich šiestich rokov, či už ako
štatutárny zástupca cirkevného zboru, člen predsedníctva CZ, člen zborového presbyterstva a presbyterstiev všetkých časti zboru
pri prípravách, organizácii a zabezpečení bohoslužobného života, vnútro - misijnej a výchovnej práce v zbore, pri vedení,
organizovaní a kontrole hospodárskeho života zboru, pri zabezpečovaní a organizácii investičných zámerov a správe majetku CZ,
pri príprave, organizovaní a vedení zasadnutí presbyterstiev a konventov, zastupovaní CZ v rámci cirkvi a pri styku s inými
organizáciami a štátnou správou, či vzájomnom obdarovaní skrze činnosť a prácu, ktoré sa diali medzi nami pri osobných
stretnutiach a spoločných podujatiach. Všetko toto vo mne zanechalo hlboké a nezmazateľné stopy, ktorými sa napĺňa aj môj
osobný život trvalými hodnotami. Z celého tohto obdobia mám veľa inšpirácií, podnetov a pohnútok. S tými najdôležitejšími sa
chcem podeliť aj s Vami v nasledujúcich riadkoch.

O ss ll oo vv ee nn ii aa
O
1. Konvent – najvyššia platforma demokracie v zborovej práci
Zasadnutia konventov, či v rámci Služieb Božích, či samostatne nepatria v našom cirkevnom zbore k atraktívnej forme
spoločenstva. Dôkazom toho je tretinová a nižšia účasť členov zboru na zasadnutiach oproti SB (na ktorých sa zúčastňuje cca
desatina členov zboru). Je zjavné, že právo zúčastňovať sa na rozhodovaní najvyššieho orgánu CZ a tak svojím názorom a postojom
formovať a utvárať spoločenstvo CZ a jeho prácu nechceme.
Je to pre nás nezaujímavé a málo dôležité? Je jednoduchšie neprísť a nezaťažovať sa zodpovednosťou za rozhodovanie
o záležitostiach života zboru a cirkvi? Ako chceme predstupovať pred Božiu tvár inokedy, keď ho prosíme o pomoc a požehnanie
a záležitosti Kristovej cirkvi sú nám ľahostajné?
Premýšľaj brat, sestra a váž postoje a skutky, čo, kedy a ako zaradíš do svojich priorít daného dňa. Ver, že to k čomu priložíš aj svoje
srdce a seba prinesie mnohonásobný úžitok, a tu máš na to jedinečnú príležitosť – a právo.
Každý z nás je dospelý kresťan a Pán Boh chce, aby sme neváhali niesť zodpovednosť za jeho cirkev a prácu v nej.

2. Naša budúcnosť – deti, dorast a mládež
Deti sú najväčším požehnaním života aj zborovej práce. Oni sú naša budúcnosť a prácu s nimi a medzi nimi je treba brať s plnou
vážnosťou a pokorou. Je dobré, keď im vytvárame dostatočný priestor pre ich telesný aj duchovný rozvoj. Nie dobré a prospešné
pre ich rozvoj je, keď ich odtrhávame od reálneho života. Malé dieťa potrebuje poznávať a pozorovať život, ktorý reálne pulzuje
a má svoje zákonitosti. Najlepším príkladom toho sú jeho najbližší – rodičia. Oni by mali byť tým kompasom ukazujúcim smer,
koordinujúci ich poznávanie.
V kontexte duchovného života detí a práce s nimi v cirkvi by malo byť samozrejme, že naše deti už od útleho detstva budeme
privádzať k Pánovým nohám do Božieho chrámu, ktorý by sa mal stať ich druhým domovom. Do budúcnosti sa nám bude treba
zamýšľať nad tým, ako organizovať detské besiedky, ktoré sa konajú v čase hlavných SB na inom mieste ako v kostole.
Dorast a mládež je odrazom a zrkadlom našej práce s deťmi v rodinách a v cirkevnom zbore. My, dospelí, mnohokrát nedoceňujeme
dosah nášho správania, zmýšľania a konania. Chýba nám dostatok úcty a ochoty v smere k mladým ľuďom a mnohokrát
nedoriešením podnetov z ich strany vytvárame izolované svety detí a dospelých.
Pán Boh nás volá k tomu, aby sme Božie pravidlá života žili a zasievali ich aj do svojich ratolestí a dávali tomu celé svoje srdce. Tak
dôjdeme požehnania my aj naše deti.

3. Vystúpenia z cirkvi – úpadok, kríza, či nový začiatok?
Tabuizovaná téma, ktorej sa často vyhýbame. Moja skúsenosť zo začiatku funkčného obdobia, kedy niekoľko bratov a sestier
vystúpilo z našej cirkvi, bolo silným zážitkom. Priznávam, že nie pozitívnym. Viedlo ma to k zamýšľaniu sa nad prácou a poslaním
cirkvi. Nad tým, čo ma môže viesť k tomu, zanechať svoje korene.
Je to potreba hľadania nového, nových inšpirácií, nových zážitkov?
^^
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Je to málo viery, že to, čo nám Pán Boh skrze cirkev dáva je to pravé horčičné zrno?
Alebo je to málo dôvery, že časom overené poznania Božích ciest skrze našich rodičov, starých rodičov, sú tie najlepšie aj pre nás?
Je to potreba zbožnosti ako cieľa a nie prostriedku každodenného života?
Bolo by veľa otázok, s ktorými by sme mohli zápasiť. Podstatou je, či prijímame Písmo Sväté pre svoje znovuzrodenie alebo ako
prostriedok pre hľadanie svojej pravdy, svojho chápania a vysvetľovania Božích právd po svojom.
Pán Ježiš nás prijíma na milosť takých akí sme, nerobí rozdiely. Od nás očakáva, aby sme prijímali Písmo Sväté a Božie slovo čisté,
bez deformácií prostredníctvom ľudských želaní, prianí a snáh. Aby nebolo prostriedkom na oddeľovanie a hľadanie niečoho
lepšieho, naopak, aby bolo tvorcom jednoty a tým najlepším, čo môžeme prijať. Skúsme si otvoriť srdcia a prijímať Boha bez
nánosu našich želaní a snáh a zistíme, že nám nič nechýba, že Pán Boh je vždy pri nás, v spoločenstve, v cirkvi. A tu nie je miesto na
úpadok a krízu, je tu priestor pre nový lepší začiatok v spoločenstve kresťanov a v cirkvi.

4. Ochota k službe v zbore
Túto kategóriu sme za posledných šesť rokov skloňovali najviac. Skúsenosti sú rôzne. Od tých dobrých, či pozoruhodných, až po
ľahostajnosť a nezáujem. Je zaujímavé, ako dokážeme v týchto veciach diferencovať, a to, čo sa týka nás je to najdôležitejšie, čomu
neváhame venovať čas a energiu, a to, čo je pre druhých, je pre nás nezaujímavé, alebo sa tomu vyhýbame.
Veľký priestor na sebareﬂexiu, na zváženie darov, ktoré sme prijali a čím by sme mohli poslúžiť.
Každý z nás by si mal zodpovedať nasledujúce a im podobné otázky :
Čo mi bráni prelomiť zábrany mojej neochoty?
Prečo nie som schopný dať kus svojho času pre iných?
Sú pre mňa dôležitejšie iné ponuky bežného dňa (televízor, počítač, pohostinstvo, zábava, či iné )?
Chýba mi motivácia?
Som lenivý a pohodlný?
Keď ma niekto osloví k spolupráci, ľahko dokážem nájsť desiatky dôvodov na odmietnutie?
A mnoho iných, by možno ukázalo našu „pravú tvár“ – ako zmýšľame, ako konáme, ako vážne berieme oslovenia, ktorými nás Pán
volá k čineniu dobrého. Kde si sa stratil – kresťan ....?

5. Komunikácia – nekomunikácia
Oblasť, bez ktorej nie je možná žiadna práca a činnosť, ktorú človek vykonáva. Je to prostriedok výmeny informácii, od ktorého je
závislý každý proces života a práce na tejto planéte. Aká je medzi nami kresťanmi ? Aká je medzi nami, členmi CZ? Zmienil som sa
o probléme s podávaním informácii a komunikáciou na inom mieste. Bol to reálny príklad toho, ako sa to robiť nemá, aby na oboch
stranách, ktoré komunikujú, alebo „nekomunikujú“ vznikol problém z nesprávnych, či zavádzajúcich informácií, alebo
z nekomunikácie. Je jedno, čo je príčinou takýchto situácií a výsledkov. V živote a zvlášť medzi kresťanmi to nemá miesto. Je tisíc
spôsobov ako tieto a podobné problémy riešiť, ale dá sa to len vtedy, keď sa zbavíme predpojatosti, osobných zábran, sebeckých
záujmov, či manipulačných snáh a so skutočným záujmom o riešenie vecí a úprimným srdcom predložíme druhým svoje názory,
postoje, záujmy a riešenia. A úplne najhorším spôsobom komunikácie je, keď to riešime cez tretiu osobu a formou ohovárania
a manipulácie sa snažíme očierniť jeden druhého, alebo dosiahnuť výsledok, ktorý je dobrý tak akurát pre mňa, ale nie pre veci
a život, ktorého sa týkajú. A s tým ide ruka v ruke aj naša pružnosť a dochvíľnosť v posune informácií, či podaní informácie
v správnom čase, alebo v dostatočnom predstihu, aby tí druhí mali priestor a čas na prácu, na prípravu, či zorganizovanie vlastného
času pre daný účel.
Je toho veľa, čo v komunikácii, či nekomunikácii prinesie dobré alebo zlé ovocie. Pre nás kresťanov a v práci v cirkevnom zbore by
sme sa mali riadiť tým, čo nás učí Písmo Sväté - aby podávané informácie boli pravdivé, naše zámery v komunikácii čestné, aby
sme komunikovali v pokoji, úprimnosti a snahe o riešenie vecí. Každý iný spôsob a forma nás zvedie na scestie, odkiaľ je len krôčik
k hriechu, ubližovaniu a budovaniu stien a múrov, cez ktoré prestaneme vidieť aj počuť. A to najhoršie, čo sa pri tom všetkom deje
je, že utekáme od Pána Boha, trháme vzájomné vzťahy a vyrábame ovzdušie nepokoja a nedôvery v celom svojom okolí.
Pán Ježiš má aj na tieto situácie liek – ten najhodnotnejší a to je odpustenie. Tak ako On odpúšťa nám všetkým naše hriechy
a previnenia a prijíma nás niekoľkokrát v roku pri svojom stole, môžeme aj my odpustiť si navzájom naše prestúpenia a chcieť žiť
inak – v jednote, láske a svornosti.
Prajem nám všetkým, aby sme toho boli schopní, aby nás Pán Boh viedol k čineniu dobrého a stál pri nás a neopúšťal nás pri
potláčaní zla v nás, našom okolí a našich vzťahoch.

ď aa kk oo vv aa nn ii ee
PP oo ď
Ubehlo šesť rokov a zdá sa mi až nepredstaviteľné, čo všetko sa za ten čas podarilo, akými cestami sme prešli a kam až sme sa
dostali vo svojich vlastných životoch, v práci a v spolužití v našom cirkevnom zbore. Cítim nesmiernu bázeň a pokoru nad toľkým
požehnaním, ktoré sa mi dostalo osobne aj prostredníctvom darov prijatých z práce a obdarovaní pri vedení cirkevného zboru,
vzájomnej spolupráce a spolužití v kresťanskom spoločenstve.
Ďakujem Pánu Bohu za túto možnosť, za jeho milosť a požehnanie. Viem, že bez jeho ochrany a vedenia by každá moja aj naša
snaha bola márna. Teším sa, že mi doprial dostatok múdrosti, zdravia aj sily pre túto náročnú prácu. Prosím Ťa, Hospodine,
^^
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ochraňuj ma aj naďalej na mojich cestách, vylej na nás svoje požehnanie a stoj pri nás aj v časoch budúcich cez vedenie našich
životov a žehnanie práce a spolužitia v celom cirkevnom zbore.
Moja rodina je tá, ktorá so mnou zdieľala všetky radostné aj ťažké chvíle práce pri vedení cirkevného zboru. Oni boli Tí, ktorí boli
oporou, povzbudením, kritikom aj hodnotiteľom mojich myšlienok, zámerov, počinov a práce, ktorú som konal. Ďakujem mojej
múdrej a starostlivej manželke za podporu v ťažkých chvíľach, za starostlivosť a vytvorenie zázemia v rodine pre dostatok
priestoru a času na prácu pre Pánovu cirkev. Nevyčerpateľnou studnicou inšpirácie a motivácie pri tejto práci pre mňa boli moji
synovia. Ďakujem im aj touto cestou za dary, ktoré mi každodenne prinášajú tým, ako zmýšľajú, konajú a žijú svoje mladé životy.
Ako už v tomto veku dokážu byť opravdivými kresťanmi – mám sa čo od nich učiť. Chcem sa touto cestou poďakovať bratovi
zborovému farárovi - seniorovi za spoluprácu v predsedníctve CZ a pri všetkých prácach, ktoré sme spoločne vykonali. Ďakujem
členom presbyterstiev za ochotu a odvahu spoločne sa podieľať na organizovaní a riadení práce v cirkevnom zbore, funkcionárom
a zamestnancom zboru za zodpovednú prácu a všetkým ochotným členom zboru, ktorí prispeli, či už myšlienkou, nápadom,
prácou, milodarom alebo svojou účasťou pri aktivitách a živote cirkevného zboru. Nech Pán Boh požehnáva a zveľaďuje svoju
cirkev, náš cirkevný zbor a vedie všetkých nás ku kresťanskému spolužitiu a spolupráci.
V Bardejove, 18. jún 2015

Ing. Jaroslav Foľta – dozorca CZ

Slávnosť Zlatej konﬁrmácie
Slávnostne vyzdobená oltárna časť v evanjelickom chráme
Božom v Bardejove bola dňa 26. apríla 2015 slávnosťou Zlatej
konﬁrmácie pre konﬁrmandov spred 50 rokov, ktorých k oltáru
25. apríla 1965 priviedol duchovný pastier, nebohý br. farár Ján
Mišák. Sedemdesiat mladých, 14 ročných konﬁrmandov
pripravil na to, aby spoločne pred veriacimi v kostole vyznali,
že veria v Trojjediného Pána Boha a budú životom kráčať
s Ním a podľa Jeho svätého slova žiť, t.j. žiť kresťanským
životom.
Na slávnosti Zlatej konﬁrmácie v rámci služieb Božích,
v tretiu nedeľu po Veľkej noci, sa zúčastnilo 30 jubilujúcich
konﬁrmandov z dcérocirkví CZ ECAV na Slovensku Bardejov
(Rokytova, Zlatého, Sveržova, Richvaldu) a Bardejova. Táto
nedeľa, ako povedal zborový farár Ján Velebír, sa nesie v duchu
latinského názvu Jubilate, čo znamená Jasajte, radujte sa.
V úvode slávnosti ďalej poznamenal, že nie všetci jubilujúci
konﬁrmandi dnes prišli, lebo niektorí nás už predišli do
večnosti, iní pre vážne zdravotné dôvody nemohli prísť a sú aj
takí, ktorí nenašli v živote správnu cestu. Zdôraznil aj to, že
mnohí z nás v živote zlyhali, zhrešili, preto je potrebné kajať sa,
lebo každé zlyhanie, ako ďalej povedal, zabolí Pána Boha,
ktorý nám ponúka čistotu duše. Vyjadril zároveň presvedčenie,
že dnes od Božieho stola, po Večeri Pánovej, odídeme čistí
a povzbudení vo viere do ďalšieho života.
Po prečítaní statí Božieho slova zo Starej a Novej zmluvy
a prečítaní časti Písma z knihy proroka Ozeáša a speve
nábožnej piesne Vitaj, Víťaz náš pravý, ... sa s kázňovým
textom k prítomným jubilujúcim konﬁrmandom i ostatným
veriacim prihovoril zborový farár Ján Velebír, ktorý sa vrátil
k obsahu prečítaných statí Božieho slova. Okrem iného
zdôraznil, že konﬁrmácia sa v niečom podobá sobášu
a podobnosť je nielen v bielych šatách a slávnostných
oblekoch, ale aj v obsahu – vyznávaní slova Božieho a Božej
pravdy. Rovnako zdôraznil aj to, že vo vzťahu, ktorý potvrdili
a vyjadrili konﬁrmandi pri konﬁrmácii, majú do činenia
s Pánom Bohom, a to je celkom iný vzťah, ako keď si povedia
a vyjadria čosi ľudia navzájom. Je viac ako pravdivé, že Pán
Boh má lásky i odpustenia omnoho viac, ako dokážeme vo
svojom srdci prežívať my.
Brat farár spomenul aj to, že dnešné jubileum konﬁrmácie je

pre nás veľkou skúsenosťou Božej lásky a milosti a každé naše
zlyhanie môžeme napraviť tým, že v hĺbky srdca sa z neho
kajáme. A práve Zlatá konﬁrmácia je tou vzácnou chvíľou,
v ktorej sa Pán Boh cez prorokovo slovo k nám prihovára.
Dnes, pri tejto príležitosti si všetci, nielen zlatí konﬁrmandi,
môžeme povedať, „ako dobre, že nás rodičia a cirkev
v správnom čase dali vyučovať, ako dobre, že nás učili
vyznávať vieru, ako dobre, že sme sa mali vždy kam vrátiť, aj
keď sme zlyhali, ako dobre, že máme domov, istotu a oporu v
náručí Pána Boha“.
Po úvodnej kázňovej reči ukončenej modlitbou zaznela
duchovná pieseň Meno Ježiš nevybledne v podaní Speváckeho
zboru Zachariáša Zarewutia. Potom už nasledovalo
predstavenie jubilujúcich konﬁrmandov, ktoré predniesol brat
Cyril Bogoľ. Uviedol, že 25. apríla 1965 sa v chráme Božom
v Bardejove konﬁrmovalo 33 dievčat a 37 chlapcov, z ktorých
je už 10 po smrti a dnešnej Zlatej konﬁrmácie sa osobne
zúčastňuje 30 jubilujúcich konﬁrmandov.
Poriadok Zlatej konﬁrmácie pokračoval ďalej spoločným
vyznaním viery, ktoré je ústredným bodom konﬁrmácie
a neoddeliteľnou súčasťou každých služieb Božích. Potom
nastala slávnostná chvíľa spojená s požehnaním konﬁrmandov
pri oltári a odovzdaním spomienkového listu na Zlatú
konﬁrmáciu. V rozpomienke na slávnosť potvrdenia krstnej
zmluvy, ktorú nám venoval cirkevný zbor znelo želanie, aby sa
pri nás splnilo Božie zasľúbenie dané Izraelu: „Lebo keby sa aj
vrchy pohli a pahorky sa klátili, moja milosť sa nepohne od
teba, ani moja zmluva pokoja sa neskláti, hovorí Hospodin,
ktorý sa zmilúva nad tebou.“(Izaiáš 54,10)
V oslavnej básni „50 rokov od konﬁrmácie“ v podaní Jána
Mišáka sme si spomenuli na zosnulého brata konseniora Jána
Mišáka. V básni okrem iného zazneli slová... „Vernosť Pánovi
i cirkvi sme sľubovali, boli sme ako krásne kvety v Božej
záhrade, odišli sme na chlebovú postať, po rokoch päťdesiatich
stretli sme sa v chráme, dušu i srdcia dvíhajte k nebesám, je to
tvoja milosť, že sme sa ešte stretli...“
Modlitbu v mene prítomných zlatých konﬁrmandov na tejto
nedeľnej slávnosti predniesol Jozef Benka, evanjelický farár
a.v. a modlitbu za konﬁrmandov predniesla námestná farárka
Anna Velebírová. Potom už chrámom Božím znela nábožná
^^
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pieseň Žehnaj a ochraňuj nás. Po nej sa prítomným krátko
prihovoril Jaroslav Majer, zborový farár zo Zlatého. Vo svojej
reči sa zameral na evanjelium o odpustení, pričom poznamenal,
že len Božia milosť nám v tom pomáha, dáva nám nádej.
Večeru Pánovu nielen konﬁrmandom, ale aj rodinným
príslušníkom a ostatným prítomným prisluhovali okrem
seniora-zborového farára Jána Velebíra aj zboroví farári zo
Zlatého a Richvaldu. Potom v mene všetkých konﬁrmandov
poďakovala za slávnosť Zlatej konﬁrmácie a vzácnu chvíľu,
ktorú sme mali možnosť počas nej prežívať, hlavná
organizátorka z radov konﬁrmandov Mária Petričová.
Slávnostné služby Božie na počesť Zlatej konﬁrmácie
pokračovali záverečnou liturgiou a nakoniec celým chrámom
mohutne zaznela evanjelická hymna Hrad prepevný. Po
slávnostných službách Božích sa jubilujúci konﬁrmandi
presunuli na evanjelický cintorín, kde si modlitbou a piesňou
pri hrobe dlhoročného bardejovského farára Jána Mišáka uctili
jeho pamiatku a vyjadrili svoju vďačnosť Pánu za všetko, čo
sme prostredníctvom tohto vzácneho sluhu Božieho do svojich
životov prijali, aby sme prejavili svoju úctu a spomínali.
Spomienkový príhovor na tomto pietnom mieste predniesol
zlatý konﬁrmand Jozef Benka, ktorý hneď v úvode uviedol, že
v Liste Židom apoštol zanechal tento odkaz: „Spomínajte na
svojich vodcov, ktorí vám zvestovali Božie slovo.“ (13,7).
A Božie slovo, v ktorom je vzácne posolstvo pre ľudí všetkých
čias, sa odovzdáva z generácie na generáciu, prechádza zo
storočia do storočia, ba tisícročia a odovzdáva sa tak, že ho
zvestujú k tejto službe Bohom povolaní a ním obdarení ľudia,
akými bol aj zosnulý farár Ján Mišák. Aj my sme mali možnosť
ho zažiť ako učiteľa, katechétu a pedagóga na vyučovaní
náboženstvá i pri vyučovaní konﬁrmácie počas dvoch rokov.
Mali sme možnosť sa s ním rozprávať a prijať do svojho života
to, čo nám chcel odovzdať.

Nebohý farár Ján Mišák, ako ďalej uviedol konﬁrmand Jozef
Benka, bol obdarovaným rečníkom, o ktorých už cirkevný otec
Augustín v 5. stor. povedal, že „výrečnosť spojená
s múdrosťou, ktorá čerpá z Písma svätého, môže priniesť veľa
ovocia“. V jeho kázňach sme boli uvádzaní do celého bohatstva
Písma, zvlášť do jeho základov, že sme v Kristovi Ježišovi
Pánom Bohom milovaní, že nie sme mu ľahostajní, ale nám
nastavuje zrkadlo, varuje nás pred zlými cestami a ukazuje
smer, ktorý máme kráčať. Pri jeho speve liturgie sme mohli
preciťovať, aký veľký poklad má naša cirkev v spievaní
liturgie, ak je spievaná s citom a dôstojným i podobným
spôsobom odpovedá mu preplnený chrám Boží. Jeho učenie
a múdrosť bola aj pre mňa veľkým povzbudením a prínosom
v mojej teologickej praxi - povedal nakoniec Jozef Benka.
Druhá časť Zlatej konﬁrmácie pokračovala priateľským
posedením, spojeným so slávnostným obedom, v príjemnom
prostredí hotela Bellewue. Tu si jubilujúci konﬁrmandi spolu
so zborovými farármi a ďalšími hosťami, okrem obeda a šálky
kávy s chutným koláčom, vychutnali aj pohľad na historické
mesto, ktoré viacerým konﬁrmandom z iných miest oživilo
spomienky na časy mladosti. Zúčastnení konﬁrmandi
v krátkych pozdravoch priblížili ostatným účastníkom
slávnosti svoju doterajšiu životnú cestu. Slávnosť Zlatej
konﬁrmácie bola pre všetkých vzácnou a neopakovateľnou
chvíľou, za ktorú treba poďakovať Pánu Bohu, že sme sa jej
dožili v dobrom zdraví a v dobrej pohode a v spoločenstve
dobrých ľudí si ju aj užili. Naše poďakovanie patrí aj hlavným
organizátorom tejto spomienkovej slávnosti, predovšetkým
seniorovi-zborovému farárovi Jánovi Velebírovi a všetkým
zborovým farárom a farárkam i ostatným, ktorí sa akoukoľvek
mierou na nej podieľali.
Anna Petričová

Piate výročie posvätenia kostola
v Rokytove
Nielen staré kostoly majú svoju históriu. Aj pri nových
Božích chrámoch je na čo spomínať, ak boli nielen postavené,
ale aj využívané na svoj účel. S vďakou voči Pánu Bohu sme sa
v nedeľu 21. júna zhromaždili v novom kostole v Rokytove,
ktorý bol posvätený len pred piatimi rokmi. Bolo na čo
spomínať a v srdciach mnohých domácich bolo veľa vďaky
voči Pánu Bohu, ktorú sme chceli prejaviť na slávnostných
službách Božích.
Prípravy začali už niekoľko mesiacov pred slávnosťou.
Presbyteri aktivizovali viacerých spolupracovníkov,
pripravoval sa spevokol, v ktorom spolu s našimi veriacimi
vypomohli aj veriaci rímsko-katolíckej cirkvi z Rokytova
a mysleli sme aj na ďalšie záležitosti, ktoré k slávnosti patria.
Ako slávnostného kazateľa na služby Božie sme pozvali
dôstojného brata S. Sabola, biskupa VD, ktorý kostol pred
piatimi rokmi posviacal. Všetkým návštevníkom pri príchode
domáce mládežníčky rozdávali k tejto príležitosti pripravené
pohľadnice so zobrazením interiéru a exteriéru kostola.
Návštevníkov prišlo toľko, že boli zaplnené všetky miesta tak
v hlavnej chrámovej lodi, ako aj na chóre. Po slávnostnom
vstupe kňazov do chrámu a privítaní bratom kurátorom,

zástupcom dozorcu, brat biskup otvoril liturgickú časť
programu zhromaždenia. V rámci liturgie poslúžili sestra
kaplánka Viera Šoltés Tipulová, brat farár J. Majer (CZ Zlaté),
zborový farár – senior Ján Velebír a sestra farárka Anna
Velebírová. Hudobne sprevádzali služby Božie sestra Emilía
Velebírová a Adam Velebír.
Po kázni slova Božieho zaznela pieseň spevokolu, na ktorú
nadviazal brat kurátor Milan Pangrác Piter krátkym prehľadom
toho, čo sme za päť rokov existencie chrámu Božieho
v Rokytove mohli v jeho priestoroch zažiť. S vďakou spomínal
na návštevy spevokolov (Ďatelinky z Dudiniec), dychovky zo
Sliezska, zahraničných hostí (Kysáč – Srbsko), hosťujúcich
kazateľov (Kurt Westman, Nórsko a mnohí iní) i na početné
návštevy veriacich domáceho zboru, i okolitých zborov, či
kúpeľných hostí z Bardejovských kúpeľov. Mnohí si obľúbili
toto miesto, lebo ich oslovil pekne a účelne zhotovený Boží
stánok z dielne architekta M. Ferju, ale najmä úprimné
spoločenstvo bratov a sestier, otvorené pre všetkých hostí.
Zvlášť malé deti a ich rodičia si pochvaľujú možnosť zúčastniť
sa služieb Božích v priestore, kde môžu mať účasť na službách
Božích a pritom aj dostatočnú voľnosť pre potreby najmenších.
^^
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Po tomto spomínaní zaznela radostná pieseň spevokolu:
Jasaj!, ktorá vyjadrovala pocity veriacich pri pohľade na prijaté
Božie požehnanie. Po piesni prišiel rad na pozdravy, v rámci
ktorých sa prihovorili starosta obce pán L. Pangrác Piter a rim.
kat. kňaz M. Puškáš. Domáci zborový farár odovzdal aj
pozdravy od brata architekta M. Ferju, ktorý sa slávnosti pre
povinnosti v cirkevnom zbore jeho manželky nemohol
slávnosti zúčastniť.
Po ukončení tejto časti slávnosti mohutným spevom hymny
Hrad prepevný sa zhromaždenie za zvukov organovej skladby
odobralo na nádvorie chrámu, kde už bol na zasadenie
pripravený strom reformácie. Tu po zaspievaní piesne 563
domáci zborový farár predstavil projekt Lutherova záhrada,
v rámci ktorého vznikol park stromov v rodisku reformácie vo
Wittenbergu. Zámerom organizátorov tejto aktivity je aby
predstavitelia rôznych evanjelických cirkví z celého sveta
zasadili jeden strom vo Wittenebrgu a jeden strom vo svojej
vlastnej krajine. Naša cirkev sa rozhodla na Slovensku zasadiť
nielen jeden, ale päťsto stromov na pripomenutie päťstého
výročia reformácie. V rámci tejto slovenskej časti projektu sme
v našom cirkevnom zbore zasadili prvý slovenský strom

reformácie v Bardejove v priestoroch budúceho múzea
Leonarda Stöckela. Neskôr sme v Lukavici zasadili strom číslo
063, vo Vyšnej Voli strom č. 077. Stromu v Rokytove bolo
pridelené číslo 098. Symbolickým aktom zasadenia stromu
chceli zhromaždení vyjadriť svoju túžbu, aby naša viera rástla
tak, ako strom pevne ukotvený v dobrej pôde. Túžime tiež
prinášať ovocie hodné toho, ako veľmi nás Pán Boh žehná
svojou láskou.
Po dôstojnom závere slávnosti sa veriaci rozišli s radostnou
skúsenosťou do svojich domácností. Pozvaní hostia zotrvali
v spoločenstve pri slávnostnom obede, kde mohli nechať
doznievať dojmy zo služieb Božích. Prítomní hostia sa
s uznaním a vďakou vyjadrili na adresu domácich veriacich
a ocenili precíznu prípravu priebehu slávnosti v kostole, ako aj
sprievodných záležitostí v podobe pohostenia, obeda, výzdoby
kostola a celkovej atmosféry slávnosti. Vďaka ochote
a dôslednosti vyznelo toto zhromaždenie ako dôstojná
a požehnaná chvíľa v spoločenstve s Pánom Bohom
i s blížnymi.
Ján Velebír, Bardejov

Svätojánsky koncert 2015
Stalo sa už peknou tradíciou, že na záver školského roku
v čase sviatku Jána Krstiteľa Evanjelický miešaný zbor
Z. Zarewutia pozve členov cirkevného zboru a priateľov
zborového spevu na výročný Svätojánsky koncert. Nebolo
tomu inak ani v tomto roku. V nedeľu 21.6. podvečer približne
stopäťdesiat poslucháčov zaplnilo priestory chrámu
v Bardejove. Zhromaždili sa, aby si vypočuli posolstvo
vložené do obsažných textov a pekných melódií piesní autorov

rôznych období a žánrov duchovnej hudobnej tvorby, za tónov
organovej skladby J. S. Bacha v podaní Adama Velebíra.
Celý koncert sa niesol v znamení osoby a diela Pána Ježiša
Krista. On, ten ukrižovaný a vzkriesený dáva zmysel našej
viere. Preto koncert otváral vznešený veľkonočný chorál Víťaz
nad smrťou. Ďalšie skladby v priereze sviatkov cirkevného
roka pripomenuli vystúpenia spevokolu od Pamiatky
zosnulých, cez Vianoce, pôst, Veľkú noc až po Svätodušné
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sviatky. V rámci dramaturgie programu našla miesto pieseň
z klenotnice luteránskej chorálovej tvorby – Citary sanctorum,
ale rovnako aj modernejšia skladba s doprovodom elektrofonického organu či pôvodné skladby napísané pre
spevácky zbor. V závere koncertu zaznel husitský chorál Kdož
jste Boží bojovníci, ktorý nenechal chladným srdce ani
jediného poslucháča v chráme. Týmto chorálom chcel
spevácky zbor pripomenúť blížiace sa 600. výročie upálenia
Majstra Jána Husa. V úplnom závere zaznela opäť krásna
a radostná veľkonočná pieseň: Kristus slávne z hrobu vstal. Jej
tóny vniesli do sŕdc prítomných nové svetlo radosti a vďaky
voči Pánu Bohu za zázrak vzkriesenia a z toho vyplývajúcu
istotu našej viery v nebeské spasenie.
Vystúpenie speváckeho zboru prinieslo podľa reakcií
poslucháčov radosť a požehnanie do sŕdc a myslí všetkých
prítomných. V spoločenstve chrámu sme radi privítali aj
bývalých členov zboru, ktorí kvôli veku alebo zdravotnému
stavu nemôžu pokračovať v tejto vzácnej službe. Myšlienky
vyjadrené v piesňach vhodným spôsobom doplnilo
a podčiarklo duchovné slovo prednesené sestrou farárkou

A. Velebírovou. Po skončení koncertu sa pred kostolom ešte
dlho zdržiavali hlúčiky vďačných poslucháčov diskutujúcich
so spevákmi alebo medzi sebou navzájom. My, speváci sme si
mohli uvedomiť, aká zmysluplná je služba hudbou a piesňou.
Nikto z nás po tomto vystúpení neľutoval hodiny strávené na
nácvikoch. Veď aj pri nich prežívame napriek náročnosti
skladieb veľmi veľa radostných chvíľ, radosť zo spoločenstva s
bratmi a sestrami, potešenie z úspechov, keď sa nám dobrá vec
podarí.
Vstúpenie speváckeho zboru na Svätojánskom koncerte
vyznelo ako oslava Božej dobroty a láskavosti. Zároveň je to
však aj pozvánka pre ďalších, hudobným sluchom a hlasom
obdarených, aby sa pridali k nám, spevákom. Zvlášť radi
uvítame posily v mužských hlasoch, ale radi budeme aj
schopným novým hlasom v sopráne a alte. Pán Boh má pre nás
iste aj v budúcnosti pripravené požehnanie. Spojme svoje hlasy
k jeho chvále a On nás aj nabudúce požehná takým radostným
srdcom, ako sa nám ho podarilo otvoriť a z zo srdca spievať pri
tomto koncerte.
Ján Velebír, dirigent

ŽALM 46
Boh nám je útočiskom, sila z neho pramení.
Osvedčenou je pomocou v každom jednom súžení.
Preto sa nebojíme. Veď čoho by sme sa aj báli?
Keby sa prevrátila zem či vrchy v srdci mora sa klátiť mali.
Nech Jeho vzdutím zatrasú sa vrchy.
Nech hučia i penia moria s Jeho vodami.
Prepevným hradom Boh Jákobov je nám.
Hospodin mocností naveky je s nami.
Potoky potešujú mesto Božie,
svätyňu príbytkov Najvyššieho.
Neskláti sa, veď Boh mu vždy pomôže,
Boh naveky bude v strede jeho.
Národy hučali a kráľovstva sa zakolísali.
I zem sa rozplynula pred Jeho mocným hlasom.
Hradom prepevným je nám Boh Jákobov.
Hospodin mocností je s nami, On je nám úžasom.
Poďte a hľaďte na skutky Hospodinove.
Úžasnými vecami zem zahaľuje.
Luky láme, seká kopije spaľuje vozy bojové,
po koniec zeme vojny zastavuje.
Tak teda utíchnite. Poznajte že ja som Boh.
Vyvýšený medzi národami,
vyvýšený na zemi!
Hospodin mocností, naveky je s nami.
Hradom prepevným Boh Jákobov je mi!
Marián Šima ml.

2015

CZ Bardejov

17

Okienko do Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bardejov
Apríl 2015 – Jún 2015
Pokrstení
Vivien Gutt, Bardejov
Rastislav Packa, Bardejov
Oliver Jankuv, Vyšná Voľa
Nina Molitoris, Vranov nad Topľou
Elena Pangrác-Zdolinská, Bratislava
Sebastián Kotrady, Bardejov
Igor Basarik, Bardejov
René Skala, Bardejov

Šimon Kirnág, Bardejov
Viliam Virgala, Bardejovská Nová Ves
Nina Bondrová, Bardejov
Lívia Vantová, Lukavica
Andrej Adamuščin, Bratislava
Noemi Gdovinová, Vyšná Voľa
Richard Viglaš, Bardejov

„Pozrite, akú lásku dal nám Otec, aby sme sa volali Božími deťmi a nimi sme.“ 1J 3,1

Sobášení
Matúš Riznár a Monika Kičurová
Ing. Vladislav Vanta a Mgr. Miroslava Nováková
Mgr. Ľubomír Balanik a Ing. Miroslava Urbancová
Peter Halkoci a Andrea Evinová
Stanislav Seman a Ivana Sabolová
Michal Palgut a Miroslava Katuščáková
„Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som vás ja miloval,
aby ste sa aj vy vzájomne milovali.“ J 13, 34

Pochovaní
Ján Šima, 81 r., Bardejov
Anna Tribusová, rod. Juhásová, 72 r., Bardejov
Anna Vantová, rod. Hrivňáková, 89 r., Lukavica
Juraj Hrivniak, 78 r., Bardejov
Vladimír Novák, 66 r., Bardejov
Mária Voľanská, rod. Petričová, 81 r., Lukavica
Viliam Vanta, 74 r., Bardejov
„Lebo jestvuje budúcnosť a tvoja nádej nezhynie.“ Pr 23,18

Na vydanie Bardejovského Prameňa prispeli
Apríl 2015 – Jún 2015
2,–€
3,–€
5,–€

8,–€
10,–€
20,–€
50,–€

Bardejov – br. Sala
Bardejov – br. Sala
Bardejov – Bohu známa sestra, s. Horňáková, s. Kimáková, s. Krejčová, s. Matušovičová, s. Adamuščinová,
s. Polačková, s. Zašiurová, br. Kraus, r. Nováková, r. Oždániová, r. Semančíková, r. Vantová;
Kobyly – r. Gregová; Komárov – r. Sykáčková; Lukavica – s. Voľanská, r. Vantová;
Vyšná Voľa – s. Jankuvová, s. Roguľová, r. Ondkaninová; Zborov – r. Hirkalová
Zlatí konﬁrmandi
Bardejov – s. Benková, s. Kačmárová, r. Gočová, r. Svobodová; Lukavica – r. Katušinová, r. Vantová;
Rokytov – Bohu známa sestra, Vyšná Voľa – s. Kmecová
Bardejov – r. Klobušiaková
Bardejov – r. Šimová

Spolu: 265,–€
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Cirkevný príspevok a Zbierka na daň pri predaji a kúpe fary
bez papierovania
V Bardejovskom Prameni 1/2010 bola uverejnená informácia o možnosti bezhotovostnej
platby cirkevného príspevku. Tento spôsob úhrady ku koncu mesiac jún 2015 využíva 129
rodín. Pre vašu informovanosť opakujeme pokyny, podľa ktorých sa aj vy môžete zaradiť
do skupiny členov zboru využívajúcich tento moderný spôsob vybavenia svojich
záležitostí.
Postup pri bezhotovostnej platbe cirkevného príspevku:
- e-mailom (alebo osobne na farskom úrade) sa prihlásite na registráciu platenia cez
účet. Adresa farského úradu: bardejov@ecav.sk
- Na farskom úrade Vám bude na základe požiadavky pridelený osobný kód –
identiﬁkácia osoby, ktorý Vám obratom odošleme e-mailom.
- Osobný kód – identiﬁkáciu osoby použijete v špeciﬁckom symbole platby. (ŠS)
- Variabilný symbol (VS) pre cirkevný príspevok je 11
- V rubrike „Doplňujúci text“ alebo „Odkaz pre prijímateľa“ uveďte svoje meno
a priezvisko (platiteľa) + počet osôb za ktoré platíte cirkevný príspevok.
- Číslo účtu matkocirkvi Bardejov: 3632350002/5600
- Schválená výška príspevku na člena: 10,00 €
Postup pri bezhotovostnej platbe Zbierky na daň pri predaji a kúpe fary:
- Osobný kód – identiﬁkáciu osoby použijete v špeciﬁckom symbole platby. (ŠS)
- Variabilný symbol (VS) pre zbierku je 2016
- V rubrike „Doplňujúci text“ alebo „Odkaz pre prijímateľa“ uveďte svoje meno
a priezvisko (platiteľa) + počet osôb za ktoré platíte zbierku.
- Číslo účtu matkocirkvi Bardejov: 3632350002/5600
Schválená výška zbierky na člena: 10,00 €

27.-30.8. 2015 sa v Ľubovnianskych kúpeľoch konajú
Misijné dni VD ECAV 2015.
Hlavná téma: Verný až do cieľa
Prihlasovanie: do 30. júla 2015 – elektronicky
Poplatok (za celý pobyt a stravu): 55 € na osobu
Letné tábory cirkevného zboru:
Dorastovo-mládežnícky tábor 4.–10.7.2015, Mlynčeky pri Kežmarku
Športový tábor 15. – 21. 7. 2015, Tisovec
Detský tábor 17. – 21. 8. 2015, Floriho chata, Mníchovský potok
Bardejovský Prameň vydáva: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi Augsburského vyzania na Slovensku Bardejov; adresa redakcie: Ev. a.v. farský úrad,
Kellerova 2, 085 01 Bardejov. Registračné č.: EV 1284/08

