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Bardejovský

Prameň
Časopis Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bardejov
Ročník 16

február 2018

Číslo 2

Pozvánka
Predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bardejov zvoláva
na nedeľu 25. 2. 2018 o 9.00 hod. výročný zborový konvent,
ktorý sa bude konať v evanjelickom kostole v Bardejove.

Návrh programu výročného zborového konventu
1) Bohoslužobný úvod
2) Zriadenie konventu:
a) Privítanie
b) Prečítanie a pripomienkovanie programu
c) Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľov
d) Prezentácia
e) Voľba sčítacej a volebnej komisie
3) Schválenie zápisníc K1, K2, K3 z roku 2017
4) Kontrola plnenia uznesení
5) Voľby funkcionárov zboru
6) Výročná kňazská správa o živote zboru za rok 2017
a) časť bohoslužobná a vnútromisijná s diskusiou
b) časť hospodárska a správa revíznej komisie s diskusiou
c) schválenie uzávierky hospodárenia roku 2017
7) Voľné návrhy
8) Rozpočet na rok 2018 - návrh a prijatie
9) Záver konventu, pieseň

Výročná kňazská správa za rok 2017
podaná na zborovom konvente 25. 2. 2018

Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec.
Nesúďte a nebudete súdení; nepotupujte a nebudete potupení;
odpúšťajte a bude aj vám odpustené. Dávajte a bude vám dané.
Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchom nasypanú dajú vám do lona;
lebo akou mierou meriate, takou vám bude namerané.
Lukáš 6,36-38
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Milí bratia a sestry!
Na zborovom konvente máme hodnotiť našu činnosť a dianie v našom zbore za uplynulý rok. Pre našu cirkev to
bol rok výnimočný v tom, že sme si mohli uvedomovať kedy a z akých dôvodov vznikla popri iných prúdoch
kresťanstva práve pred 500 rokmi aj naša cirkev, cirkev evanjelická. Náš názov nám pripomína ten najväčší objav,
ktorý Martina Luthera, vzdelaného vysokoškolského profesora a úprimného kresťana viedol k novým krokom
viery. Luther s prekvapením a údivom v Božom slove objavil význam evanjelia, význam zvestovania Božej milosti.
V dobe, ktorá hlásala zákon, trest, strach, to bolo oslobodzujúce zistenie. Od nášho reformátora sme sa teda po celý
rok učili rozmýšľať slobodne a zodpovedne s vedomím, že stojíme pred Božou tvárou. Učili sme sa rozmýšľať,
ktoré sú najvážnejšie problémy nášho sveta, aby sme neriešili problémy 16. storočia, ale dneška. A na tie dnešné
otázky aby sme nachádzali evanjeliové odpovede.
V tejto správe sú zachytené výnimočné chvíle a podujatia, ktoré sme spoločne pripravili a prežili, ale aj mnoho
každodenných drobných zážitkov, služieb. Za uvedenými číslami, počtami, udalosťami sú skryté mená, ochota,
služba a obetavosť desiatok ľudí, ktorí v našom cirkevnom zbore konajú týždeň čo týždeň všetko preto, aby sme
mohli napredovať ako spoločenstvo a pritom nestratili spred seba hlavný cieľ, oslavu nášho Spasiteľa a naše večné
spoločenstvo s Ním v nebesiach.
Začítajte sa teda do faktov, údajov, čísel a viďte za nimi Božie požehnanie, vedenie aj naše slabosti a zlyhania
a Božiu milosť, ktorá nám ich pomáha prekonávať.

I. Bohoslužobný život
Bohoslužobný život bežal obvyklým zaužívaným
spôsobom. Pokiaľ ide o návštevnosť služieb Božích, mohli
by sme zopakovať komentáre z výročných správ
predchádzajúcich rokov. Návštevnosť SB do značnej miery
ovplyvňuje neprítomnosť stovák členov zboru, ktorí
odchádzajú mimo domova za prácou či štúdiom.
V rozhodujúcej miere však predovšetkým nepravidelnosť
účasti mnohých, ktorí stále bývajú a pracujú doma,
a ľahostajnosť veľkej časti členov, ktorí neprichádzajú do
spoločenstva chrámu ani na najväčšie sviatky.
Tiež by sme si mohli uvedomiť, že za najväčšie sviatky
považujeme tri výročné slávnosti: vianočnú, veľkonočnú
a svätodušnú, čo však nie je samozrejmosťou pre mnohých
členov zboru, ktorí síce na Štedrý večer – t.j. v predvečer
Vianoc prídu do kostola, ale na samotné Vianoce, teda
25.12. už spoločenstvo nenavštívia, nehovoriac o veľmi
nízkej účasti v kostole na Svätodušné sviatky. No tí, ktorí na
služby Božie prichádzajú, nachádzajú tu v spoločenstve
bohatú ponuku duchovného povzbudenia a takých
príležitostí sme v roku 2017 mali požehnane.
ROK REFORMÁCIE na službách Božích (SB)
Bohoslužobný život v jubilejnom roku 500. výročia
začiatku reformácie bol výrazne ovplyvnený týmto
významným výročím.
Európske cesty reformácie (ECR)
Europäische Stationenweg – Geschichten auf Reisen
S radosťou a pokornou vďakou spomíname na vzácne
spoločenstvo, ktoré sme mohli prežívať na službách Božích
12. 2. 2017, v rámci významného medzinárodného podujatia
Európske cesty reformácie. Zo Slovenska sme sa do tohto
programu zapojili ako jediný cirkevný zbor. Aj vzhľadom
k tomu bola naša cirkev na slávnostných službách Božích
12.2. v Bardejove zastúpená najvyššími predstaviteľmi (M.
Klátik, generálny biskup, I. Lukáč, gen. dozorca a S. Sabol,
biskup VD). V rámci slávnostných služieb Božích sme
privítali aj vzácnych zahraničných hostí. Biskup
Württembergskej
krajinskej
cirkvi
z Nemecka
a viceprezident SLZ, dr. F.O.July poslúžil kázňou slova
Božieho. Prítomných pozdravil (plynulou slovenčinou) aj
emeritný biskup Slovinskej ev.a.v. cirkvi G. Erniša, ktorý

prišiel s delegáciou spolupracovníkov. Ďalším zahraničným
hosťom bol delegát organizátorov podujatia ECR, bývalý
superintendent z Hanoveru, H. Kiene, ktorý pozdravil
zhromaždenie v mene organizácie Refomation 2017, ktorá
zastrešovala celý rad podujatí v súvislosti s výročím
reformácie v Nemecku a Európe. Domáci biskupi pozdravili
prítomných a br. biskup Sabol s požehnaním vystrojil tím
spolupracovníkov ECR na ďalšiu cestu, ktorá ich viedla cez
67 miest Európy zo Ženevy do Wittenbergu so zastávkou
v Bardejove.
Svätojánsky koncert
Namiesto večerných služieb Božích 25.6.2017 sa konal
obvyklý koncert Evanjelického miešaného speváckeho zboru
Zachariáša Zarewutia, ktorý v jubilejnom roku predstavil
prierez vývoja protestantskej duchovnej piesne počnúc od
husitského chorálu Kdož jste Boží bojovníci až po tvorbu
súčasných autorov z 21. storočia. Toto vystúpenie dôstojným
spôsobom doplnilo program osláv Roku reformácie v našom
matkocirkevnom chráme.
Cyrilo-metodské slávnosti ekumenickej jednoty
Podobne sme zažívali slávnostné a požehnané chvíle pri
Cyrilo-metodských slávnostiach ekumenickej jednoty, ktoré
v roku reformácie hostila práve naša cirkev a slávnostné
zhromaždenie sa konalo v našom kostole, kde príhovorom
poslúžil biskup VD S. Sabol.
Zborové dni
Ďalšiu požehnanú skúsenosť priniesli Zborové dni,
v rámci ktorých sme privítali biskupa VD S. Sabola, ktorý
poslúžil kázňou slova Božieho v sobotu a biskupa Sliezskej
ev.a.v. cirkvi T. Tyrlíka, ktorý poslúžil kázňou v nedeľu na
Pamiatku posvätenia chrámu v Bardejove. Posviacku novej
fary v sobotu 23.9. vykonal senior ŠZS M. Chalupka
z Marhane. Slávnostnú atmosféru umocnilo vystúpenie
dychovky zo Sliezska (Smilovice a okolie).
Pamiatka reformácie
V zmysle zborového štatútu konáme spoločné služby
Božie celého cirkevného zboru aj v nedeľu pred Pamiatkou
reformácie. V tomto roku sme pri tejto príležitosti navyše
privítali aj milú návštevu z Novohradského seniorátu,
cirkevníkov z CZ Dobroč, Budiná a Tomášovce s ich
zborovými farármi. Služby Božie obohatilo vystúpenie
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mládeže s dvoma piesňami a Speváckeho zboru Zachariáša
Zarewutia.
Samotnú Pamiatku reformácie sme podľa zasvätili
slávnostnými službami Božími v dopoludňajších hodinách
vo všetkých kostoloch cirkevného zboru. Napriek tomu, že
šlo o riadny pracovný deň, zhromaždilo sa na službách
Božích pekné spoločenstvo Pánu Bohu vďačných veriacich.
Miesto
Bardejov a diaspora
2290 členov (-22)
Mokroluh
278 členov (-5)
Rokytov
188 členov (-1)
Lukavica
295 členov (+1)
V. a N.Voľa 295 (-8)=
246(-4)+49(-4) členov
Celý zbor
3346 členov (-35)

Druh
Hlavné a slávnostné sl. Božie
Večerné, nešporné, mládežnícke
Hlavné a slávnostné
služby Božie
Hlavné a slávnostné
služby Božie
Hlavné a slávnostné
služby Božie
Hlavné a slávnostné
služby Božie
Hlavné a slávnostné služby
Božie (priem. účasť za nedeľu)

Spolu bolo vykonaných 425 služieb Božích (+5). Okrem
276 hlavných a slávnostných SB sa konali večerné SB
v dcérocirkvách v nedele, keď bol mimoriadny zborový
konvent a pri iných príležitostiach.
V zbore sa konali tradične modlitebné týždne: Aliančný
v januári spoločne s CB v Bardejove a Mokroluhu a pôstny
aj adventný modlitebný týždeň.
Zvláštne bohoslužobné príležitosti:
Okrem vyššie spomínaných slávností – za zmienku stoja aj
ďalšie príležitosti:
Pekným duchovným zážitkom sú služby Božie s aktívnou
účasťou mládeže, ktoré pripravujeme na Svätodušné sviatky
večer, po Vianociach, na víkendovkách a na dorastovom
tábore. Pri týchto príležitostiach dávame priestor
modernejšiemu stvárneniu služieb Božích, aké zodpovedá
naturelu mládeže, pri zachovaní základných liturgických
pravidiel v rámci možností stanovených Agendou ECAV.
5.3. Svetový deň modlitieb žien, ktorý v tomto roku pre
Bardejov organizoval náš cirkevný zbor.
23.4. v Mokroluhu – posvätenie novej krstiteľnice
30.4. Zlatá konfirmácia – 50. výročie konfirmácie
konfirmačného ročníka 1967. Slávnosti sa zúčastnili okrem
domácich duchovných aj bratia farári susedných zborov
Zlaté a Richvald, J. Majer a M. Cingeľ. Slávnosti sa
zúčastnilo 48 jubilujúcich konfirmandov.
7.5. v Lukavici – posviacka novej krstiteľnice
28.5. na SB návšteva zo Srbska a Austrálie – manželia
Marčokovci z Kysáča a Milo Velebír z Perthu, ktorí poslúžili
na SB kázňou aj liturgiou.
25.6. a 10.9. na koniec a začiatok školského roku sa na
službách Božích vo všetkých kostoloch CZ k požehnaniu
zhromaždili desiatky detí, mládežníkov a vyučujúcich

Zborový konvent, CZ Bardejov
V popoludňajších hodinách sme mohli byť účastní prenosu
služieb Božích z Bratislavy Petržalky, kde sa konali ústredné
oslavy výročia reformácie za účasti najvyšších
predstaviteľov cirkvi a štátu.
V tabuľke návštevnosti si môžete porovnať údaje
podľa jednotlivých bohoslužobných miest a typov služieb
Božích za rok 2017.
Počet služieb
Božích
69 (+2)

Priemerná
účasť
350

v %
15

K roku
2016
-4

83+5+4=92
(+1)

62

3

+5

52 (-0)

99

35

-5

52 (+1)

88

46

-7

52(-0)

107

36

+5

51 (-0)

80

27

-8

276 (+0)

724

22

-19

2.7. Pamiatka posvätenia modlitebne v Mokroluhu – 25.
výročie, slávnostným kazateľom senior ŠZS, M. Chalupka
9.9. Dištirktuálny deň VD - s návštevou niekoľkých
desiatok členov CZ Bardejov
24.9. na SB bol zo zboru do služby v cirkvi vyslaný
novokňaz, Samuel Velebír, ktorý bol v sobotu 16.9.2018
vysvätený do služby na ordinácii v Skalici. Od 1. októbra bol
ustanovený za seniorálneho kaplána v Novohradskom
senioráte s umiestnením do CZ Uhorské. Vzhľadom na
krátky čas od ordinácie po odchod do služby a konanie
zborových dní mal možnosť poďakovať sa za čas prežitý
v CZ na SB v Lukavici, Vyšnej Voli (17.9.) a v Bardejove
(24.9.)
Slúžiaci na službách Božích a iných príležitostiach
Na službách Božích, pri prisluhovaní večere Pánovej
a pri iných bohoslužobných úkonoch v cirkevnom zbore
popri domácich duchovných (Ján Velebír, farár - senior,
Anna Velebírová, námestná farárka, Viera Šoltés Tipulová /
od mája Šimová Šoltés, kaplánka), poslúžili: Miloš Klátik,
generálny biskup (Bratislava), Slavomír Sabol, biskup VD
(Prešov), Frank Otfried July (biskup Württembergskej ev.
cirkvi, viceprezident SLZ), Tomáš Tyrlík (biskup Sliezskej
evanjelickej cirkvi), Dušan Cina a Peter Mihoč (obaja BÚ
VD Prešov), Martin Chalupka, (senior ŠZS - Marhaň),
Marek Cingeľ (konsenior ŠZS - Richvald), Jaroslav Majer
(Zlaté), Ondrej Marčok (Kysáč – Srbsko), Milo Velebír
(Perth Austrália), Ján Velebír st. (Prešov – dôch.), Martin
Uhriňák (CB Bardejov), Ľuboš Činčurák (Kuková), Anna
Činčuráková Tipulová, (Kuková), Jozef Juházy (seniorálny
kaplán ŠZS), Marek Hrivňák (Súľov), Samuel Velebír
(sen.kaplán NOS), Natália Velebírová, Emil Hankovský,
Barbora Hankovská rod. Zollerová, Samuel Sabol (študenti
EBF UK).
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Vyslovujem úprimné poďakovanie aj všetkým ochotným
kurátorom, spolupracovníkom aj mládežníkom za pomoc pri
čítaných službách Božích, čítaní pašií a iných príležitostiach,
ktoré by sme bez ich ochotnej služby nevedeli zabezpečiť.
Sviatosti
a) Krst svätý
V roku 2017 sme v cirkevnom zbore pokrstili 23
chlapcov, 18 dievčat. Spolu bolo 41 krstov v rámci
cirkevného zboru, čo je o 12 viac, ako v minulom roku.
Pokračovali sme aj v prípravách rodičov a krstných rodičov
pred krstom, ktoré priniesli požehnané chvíle pre rodiny
v očakávaní prírastku.
b) Večera Pánova
Muži
Ženy
Spolu

doma

Nemocnica

Kostol

spolu

8
(-2)
40
(-3)
48
(-5)

4
(-3)
12
(+1)
16
(-2)

2155
(-171)
2985
(-229)
5140
(-400)

2167
2343
3037
3268
5204
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V zime sme preberali historické témy súvisiace
s reformáciou, na jeseň sme začali vykladať evanjelium
podľa Matúša.
Priemerná účasť na Biblických hodinách
Priemer
Miesto
(k roku 2016)
Bardejov
18 (-5)
Mokroluh
20 (+0)
Rokytov
18 (+2)
Lukavica
22 (+2)
Vyšná Voľa
14 (+2)
Spolu
88 (-3)

k roku 2016

-176
-231

b) Detská besiedka
Detská besiedka sa vyučuje vo všetkých bohoslužobných
miestach. V Bardejove sa vyučuje v dvoch skupinkách.
Vyučujúci a spolupracovníci v šk. r. 2017/18

-407

Sviatosť Večere Pánovej bola v roku 2017 prisluhovaná
90 krát (-13). Z toho v kostole a domove dôchodcov 50 krát
(-9), v domácnostiach, v nemocnici a ústavoch 40 (-4).
Konfirmácia
V roku 2017 bolo konfirmovaných 26 (-16)
konfirmandov (12 chlapcov, 14 dievčat). Slávnosť
konfirmácie sa konala 20.a 21. 5. 2017
V školskom roku 2017/2018 je zapísaných 31 prvákov,
ktorým sa venuje sestra farárka Velebírová a 34 druhákov,
ktorých vedie zborový farár. V tejto práci naďalej veľmi
prospieva spolupráca členov tímu mládeže a dorastu pri
vyučovaní ale najmä pri víkendovkách.

II. Bohoslužobné výkony
a) Sobáše
Sobášili sme 8 čisto evanjelických párov, 10
konfesionálne zmiešaných manželstiev a 2 konfesionálne
zmiešané manželstvá boli požehnané. Spolu sa konalo 20
sobášov z nášho zboru (-7). Okrem toho sa v našom kostole
konalo aj niekoľko sobášov, ktoré vykonali pre svojich
členov farári susedných cirkevných zborov.
b) Pohreby
Pochovali sme 13 mužov a 21 žien, spolu sme sa stretli
pri 34 rozlúčkach so zosnulými (+3).
Najstarším pochovaným bol brat Andrej Beňa
z Mokroluhu, ktorého sme vyprevadili na večnosť vo veku
95 rokov. Najmladším brat Stanislav Kunst z Bardejova,
ktorý zahynul pri autonehode v Čechách vo veku 33 rokov.
Priemerný vek zosnulých mužov bol 62 rokov (-9), žien 79
rokov (-1). Z týchto údajov nám znie vážne napomenutie,
aby sme boli kedykoľvek pripravení vydať počet zo svojho
života, lebo veľmi veľa zosnulých nášho CZ v roku 2017
nedosiahlo ani vek 70 rokov.
Priemerný vek zomrelých spoločne bol 73 rokov, čo je
o 3 roky menej, ako v roku 2016.

III. Biblická a vnútromisijná práca
a) Biblické hodiny
Biblické hodiny sa konali vo všetkých dcérocirkvách
a v matkocirkvi vo februári, po skončení prác na podujatí
ECR a potom na jeseň v novembri do začiatku adventu.

Bardejov:

B. Kuchariková, S. Tipulová, M. Polčová,
L..Gajdošová, M. Kažík, A. Hankovská, M.
Voľanská, D. Kusavová,

Mokroluh:

J. Petričová ml., A. Basariková, L. Macejová,

Rokytov:

A. Kostárová, S. Kostárová

Lukavica:

A. Hrivniaková,

V. Voľa:

S. Riznerová, B. Dzurišinová,

Bardejov
Mokroluh
Rokytov
Vyšná Voľa
Lukavica
Spolu

Priemerná účasť
25
13
7
8
8

K roku 2016
+4
-1
-1
-1
+0

55

-5

V Bardejove na vyučovanie mladšej skupinky využívame
t.č. priestory na fare, staršia sa vyučuje v Gründlovskom
dome. Na dedinách pokračuje vyučovanie obvyklým
spôsobom pod vedením ochotných sestier uvedených
v tabuľke.
V auguste sme pre deti opäť pripravili detský tábor,
ktorého sa zúčastnilo 54 detí a 22 členov tímu. Program
tohto tábora pod názvom „Bardejovskí remeselníci“ vytvoril
náš domáci tím. Deťom sme touto témou priblížili udalosti
spred 500 rokov, keď sa v prostredí nášho mesta medzi
občanmi mesta, majstrami rôznych remesiel a ich rodinami
objavili nové myšlienky reformácie. Deti si s veľkým
záujmom vyskúšali rôzne zručnosti a výsledky ich práce
potešili nielen ich rodiny, ale na malej výstavke aj
účastníkov Zborových dní v septembri.
Deti z detskej besiedky v celom zbore obohatili viaceré
služby Božie svojimi vystúpeniami.
V súvislosti s prácou detských besiedok vyjadrujeme
v mene vedúcich besiedok aj všetkých detí úprimné
poďakovanie Občianskemu združeniu PRO FAMILIA BARDEJOV za kancelárske potreby, pomôcky k vyučovaniu
detských besiedok v CZ. Všetok tento materiál výborne
poslúžil k vyučovaniu.
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c) Práca s dorastom a s mládežou
Správu podáva Dávid Schader, pracovník s dorastom
a mládežou.
V roku 2017 sa naši mladí stretávali v klasických
zoskupeniach – na dorastových Kluboch 17:14 v piatok
podvečer a na stretnutiach Mládeže v sobotu.
S dorastencami sme v prvom polroku preberali sériu
o zaujímavých a základných otázkach v živote kresťana
a ľudí okolo nás (napríklad Aký je Boh? Prečo žijem? Prečo
práve Ježiš? ...), neskôr sme sa pozreli na to, ako nasledovať
Pána Ježiša a ísť za Ním, aj keď by to malo bolieť.
Pomedzi „klasické“ Kluby sme mali aj špeciálne
stretnutia, napríklad spojené Kluby s mládežou (v rámci
prepájania generácií), filmové večery, zúčastnili sme sa
stretnutí dorastu v iných cirkevných zboroch, aby sme
nadviazali kamarátstva aj mimo nášho zboru, pomáhali sme
na víkendovkách konfirmandov.
Dorastový tím sa na tom všetkom aktívne zúčastňoval:
prípravy programov, tém, hier, rôzne prípravky na špeciálne
udalosti. Počas roka sa tento tím formoval a menil. Pred
začatím nového školského roka sme prijali niektorých
nových členov. Tohto roku sa k dorastovému tímu pridala aj
externá pomocníčka z misijnej organizácie TC Kompas
Marianna Olejárová, ktorá si zvolila Bardejov za miesto
svojej služby, za čo sme veľmi vďační.
Na začiatku roka 2017 sme na Mládeži rozoberali tri
hlavné náboženstvá vo svete, čo majú spoločné, v čom sa
líšia (séria Hviezda, Kríž a Polmesiac = židovstvo,
kresťanstvo, islam). Nasledovala séria o apoštolovi Pavlovi
(Bežím pre Krista). September už priniesol sériu o osobnom
nasledovaní Boha (It’s Personal= Je to osobné). Pozreli sme
sa ešte na zhubné veci medzi ľuďmi, a to čo ničí naše vzťahy
(séria V pasci).
Aj na Mládeži sme mali špeciálne stretnutia, ako
napríklad Večer modlitieb a chvál, Večer hier v Cirkvi
Bratskej, návšteva mládeže v Hanušovciach nad Topľou,
navštívili sme spolu konferenciu (KPM), pomedzi to
naplánovali pre našich mladých turistiku, opekačky... (Výlet
na Kráľovu hoľu, do Novej Sedlice)
Rok 2017 priniesol pre mládežnícky tím veľkú obmenu:
veľa našich mladých, ktorí aktívne slúžia v CZ, odišlo na
vysoké školy a do práce. Preto sme v septembri takisto
prijali do mládežníckej služby ďalších ľudí, ktorí mali
záujem a srdce prebudené k službe pre Pána Boha. Nebolo
jednoduché vybudovať takmer úplne nový tím, avšak Pán
Boh sa aj v tomto oslávil a povolaní ľudia sa dobre pripojili
a vytvorili skvelé spoločenstvo.
Ľudia z oboch tímov (dorastu aj mládeže) tvoria
každoročne základ pre asi najväčšiu letnú udalosť –
dorastový tábor. Minulý rok bolo hlavnou témou tábora
Kráľovstvo, pozreli sme sa na nebeské kráľovstvo ako ho
opisuje a približuje Biblia. Celkovo sa na dorastovom tábore
zúčastnilo 115 ľudí a bol to pre nás všetkých – slúžiacich aj
účastníkov- veľmi požehnaný čas.
Tento rok sme prvý krát organizovali aj Mládežnícky
tábor, o ktorom už bola zmienka aj v predchádzajúcom
vydaní Bardejovského Prameňa. Predsa však v skratke
pripomeniem, že tento tábor bol určený hlavne pre starších
mládežníkov a rozoberali sme tam závažnejšie otázky,
komplikovanejšie problémy v živote kresťana. Spolu nás tam
bolo niečo cez 40 ľudí. Bolo požehnaním, že väčšina
z hlavných rečníkov bola mimo nášho zboru, takto sme
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sa nechali vyučovať aj skúsenosťami a životom viery iných
kresťanov.
Práca na mládeži a doraste je každý rok veľká výzva,
lebo vždy k nám prichádzajú noví ľudia z nášho zboru a aj
mimo neho. Uvedomujeme si, že my, vedúci, potrebujeme
v tom všetkom veľmi počúvať Pána Boha a vnímať, čo je
najlepšie pre týchto ľudí, aby Boha spoznali a pochopili čo
pre nich má pripravené a ako ich miluje. Modlite sa, prosím,
za nás, ktorí sme v tejto službe nech môžme prinášať ešte
viac ovocia, aby mladí ľudia spoznávali Boha a menili svoje
životy, boli svetlom aj pre svoje okolie.
Záverom spomeniem Mládež 25 plus určenú pre
pracujúcich mladých ľudí (pod vedením Marušky
Skoncovej). Mládež sa stretávala pravidelne každú druhú
stredu podvečer, či už v Gründlovskom dome alebo
v domácnostiach.
Preberali sme dve veľké série - v prvej polovici roka to
bol výklad listu Efezským a v druhej polovici sme sa
zamerali na 23. žalm, pod názvom: Ovečkológia. Mali sme
aj pár výnimočných stretnutí - vo februári sme boli spolu v
divadle na Obchod na korze, v lete sa uskutočnila spoločná
dovolenka v Chorvátsku, v júni to bola víkendová Mládež na
chate pri Košiciach, v novembri veľká večera v rámci
vďakyvzdania a na záver roka vianočná párty s kapustnicou.
Za celý rok 2017 cítime veľkú vďačnosť za Božiu pomoc
pri tom všetkom, čo sa v zbore dialo. Veríme a modlíme sa,
aby rok 2018 mohol priniesť ešte viac dobrého ovocia,
zmenených životov, ešte viac sŕdc ochotných slúžiť Pánu
Bohu.
Stretnutia dorastu
Priemerná účasť Porovnanie
Miesto
v roku 2017
k roku 2016
Bardejov
37
-6
Mokroluh
7
+3
Vyšná Voľa
5
-0
Týždenný priemer
43
Stretnutia mládeže
V roku 2017 Porovnanie s r.2016
46
+8
20
-1

Mládež
Mládež 25 +
Týždenný
55
priemer
Sme vďační za spolufinancovanie táborov zo zdrojov
získaných cez 2% OZ PRO FAMILIA - BARDEJOV a cez
spoluprácu s organizáciou SEM Košice.
d) Spevokoly a hudba
V CZ naďalej pôsobili viaceré spevácke zbory:
Bardejov – Miešaný evanjelický spevácky zbor Zachariáša
Zarewutia vedený J. Velebírom, zborovým farárom –
poslúžil počas roka pri 22 príležitostiach v zbore aj v meste a
senioráte. Medzi významné vystúpenia patrilo účinkovanie
v rámci podujatia ECR, kde poslúžil spevácky zbor v rámci
niektorých častí programu samostatne (na Mestskom úrade,
pri otvorení výstavy v Múzeu, Archíve), ale tiež
v spoločnom spevokole ŠZS v športovej hale. Zbor poslúžil
tiež v Třinci pri Pamiatke posvätenia chrámu, Svätojánskym
koncertom k 500. výročiu reformácie, pri Cyrilo-metodských
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slávnostiach, na Zborových dňoch, v rámci seniorálneho
stretnutia spevokolov v Soli a na Vianočných trhoch
v športovej hale v Bardejove.
Rokytov - trojhlasný miešaný spevokol vedený
Ľ. Pangrácom Piterom, presbyterom dcérocirkvi
Mokroluh - dvojhlasný ženský spevokol pod vedením sestry
kantorky J. Petričovej
Lukavica - ženský spevokol, pod vedením sestry kantorky
Z. Vantovej.
Sme radi, že pri viacerých zborových podujatiach sa
podarilo spojiť sily spevokolov do spoločného telesa, ktoré
vystúpilo tak pri ECR, ako aj na Zborových dňoch. Podobné
príležitosti určite bude dobre využiť aj v budúcnosti.
e) Spoločenstvo evanjelických žien (SEŽ)
Každú druhu stredu o 17.00 sa v uplynulom roku pod
vedením sestry kaplánky V. Šimovej Šoltés stretala skupinka
žien. Po spoločnom zdieľaní z prežitého týždňa sa zamýšľali
nad tým, ako cez rôzne životné situácie, chce k nám Pán Boh
hovoriť. Veľmi im boli nápomocné zamyslenia V Božej
dielni, či kniha Biblické ženy. Spolu piekli aj pečivo, ktoré si
ľudia mohli brať po skončení práve Reformačných Služieb
Božích v Bardejove. Od začiatku nového školského roku sa
ženy stretávajú v zmenenom čase o 17.00 každý utorok v
kancelárii na fare.
Sestry zo zboru pripravili program k Svetovému
modlitebnému dňu žien, ktorý sa konal v našom chráme
Božom v nedeľu 5.3. K tomuto programu prispeli aj sestry
zo spevokolu nacvičenými piesňami.
f) Stretnutia rodín (Rodinné spoločenstvo – RoS)
Skupinka rodinného spoločenstva sa naďalej stretávala v
modlitebni na Vinbargu - piatok o 18:00. Zúčastňovalo sa
jej priemerne 6 rodín pod vedením brata Martina Viglaša.
g) Modlitebné skupinky, Modlitebné spoločenstvo (MoS)
Modlitebné stretnutia pred službami Božími sa konali
v Lukavici organizované sestrou kurátorkou Martičkovou
a tiež v Bardejove, kde ich organizuje sestra Viera Eštoková.
V zbore sa zapájame aj do oblastných stretnutí MoS.
V decembri sa toto stretnutie konalo v Bardejove na
Vinbargu.

IV. Zborová diakonia
Ma-mi klub (podáva V. Šimová Šoltés)
Aj počas uplynulého roka sa stretávali mamičky s
malými deťmi v tradičnom čase o 9.30 v modlitebni na
Vinbargu. V priemere sa stretalo 6 mamičiek. Tie sa
samozrejme striedali podľa zdravotného stavu detí. Viackrát
nás bolo aj 12 mamičiek. Nezabudli sme na Mikuláša alebo
Deň detí. V teplom období sa osvedčilo stretnutie v parku,
ale tiež v Rokytove, kde nás rokytovské mamičky prijali s
láskou a pohostením. Zakaždým sme sa venovali témam
kresťanskej výchovy detí. Nechýbala ani modlitba. Od
septembra 2017 sme naše stretnutia orientovali viac na deti,
pretože nám už trocha odrástli. Učili sme sa základným
biblickým pravdám, vystrihovali, maľovali a modelovali z
plastelíny. Snažili sme sa, aby stretnutia boli požehnaním
rovnako pre deti ako aj pre mamičky.
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Práca so staršími:
V Bardejove sa pred sviatkami koná stretnutie pri večeri
Pánovej na Vinbargu, kde je bezbariérový prístup. Tieto
stretnutia radi navštevujú aj ostatní členovia zboru, najmä
obyvatelia Vinbargu, čím prispievajú k milej atmosfére
stretnutí.
Pri práci so seniormi už očakávame dokončenie prác
v Auditóriu, kde by sme sa chceli vrátiť k obľúbeným
stretnutiam seniorov v Seniorklube.
Dobročinnosť, dobrovoľníctvo:
V roku 2017 sme sa tradične pred Veľkou nocou a
Vianocami zapojili do zbierky Saleziánske kilo. Vzácnou
skúsenosťou tejto aktivity je spolupráca ľudí rôznych cirkví,
aj aktívna účasť našich veriacich tak pri zbierke, ako pri
distribúcii. Darmi
zo zbierky sú obdarené všetky
domácnosti, ktoré navrhnú predstavitelia matkocirkvi
a dcérocirkví.
Evanjelická diakonia nám ponúkla aj novú skúsenosť.
Zapojili sme sa do charitatívnej Tesco zbierky, ktorú sme
v našom meste organizovali zo strany nášho CZ. Počas troch
dní sa podarilo zhromaždiť približne 1500 kg tovaru, ktorý
bol následne rozdaný do domácností najstarších členov
zboru (85 a viac ročných). Dobrou skúsenosťou bola ochotná
účasť mnohých spolupracovníkov z rôznych generácií.
Tradičné pečenie oplátok sme už po druhýkrát robili
v nových priestoroch fary. Aj v tomto roku sa do tejto
aktivity zapojilo viac ako 60 účastníkov všetkých generácií.
Spoločne pripravili približne 14 tisíc kusov oplátok. Zo
zbierky pri ich distribúcii sú podporované deti z rodín
v sociálne zložitých situáciách, a tiež niektorí jednotlivci,
ktorí potrebujú pomoc v núdzi.

V. Výchovná práca
a) Vyučovanie náboženstva
Vyučovanie náboženstva bolo zabezpečené na všetkých
školách, kde sa na ev. náboženstvo prihlásili žiaci a študenti.
Vyučuje sa podľa platných učebných plánov určených našou
cirkvou. Spolupráca s vedením škôl je dobrá a napomáha
účinnej výchovnej práci.
Do riešenia Biblickej olympiády sa zapojilo 17 žiakov
ZŠ, z nich 14 postúpilo na seniorálne kolo.
Po jeho úspešnom absolvovaní postúpili na
celoslovenské kolo v 1. kategórii Martin Gajdoš,
v 2..kategórii Nina Svačáková. Na celoslovenskom kole
získal Martin Gajdoš so ziskom 95 % bodov krásne druhé
miesto.
Pre úplnosť môžeme dodať, že aj v tomto roku víťazkou
kategórie stredné školy bola študentka GLS v Bardejove
Soňa Šoltésová (CZ Marhaň).
Prehľad počtu žiakov ev. náboženskej výchovy
a vyučujúcich v šk. roku 2017 /2018
Počet
Počet
Škola
Vyučujúci
žiakov
skupín
1. ZŠ
93
8
T. Tipulová
3. ZŠ

81

5

4.ZŠ

45+52=97

3/3

5. ZŠ

35

2

M. Cingeľ
V.Šimová Šoltés
D. Schader
V.Šimová Šoltés

7

2018

6. ZŠ

12

2

J.Velebír

7. ZŠ

23

2

V.Šimová Šoltés

ZŠ Lukavica

5

1

V.Šimová Šoltés

ZŠ Nižná Voľa

9

1

V.Šimová Šoltés

ZŠ Mokroluh

8

1

J.Majer

spolu ZŠ

363

28

6 vyučujúcich

Gymnázium LS

28

2

J.Velebír

Súkr. gymnázium
Spoj.SŠ J. Heinischa
SOU
Spoj.SŠ J. Heinischa
Gymnázium
Priemyslovka

1

1

A.Velebírová

21

1

J.Velebír

8

1

J.Velebír

19

1

M.Cingeľ

Hotelová akadémia

11

1

M.Cingeľ

spolu str. školy

88

7

3 vyučujúci

spolu ZŠ a str. šk.

451

35

7 vyučujúcich

VI. Činnosť presbyterstva a konventy
Zborové presbyterstvo zasadlo v roku 2017 štyrikrát na
riadnom zasadnutí. Zaoberalo nasledovnými otázkami:
P1: uzávierka hospodárenia a plán práce, vyhodnotenie
podujatia ECR, podnety zo zboru, oprava Auditória, príprava
konventu.
P2: vyhodnotenie stavu zbierky na daň z fary,
pokračovanie prác na Auditóriu, príprava letných podujatí,
táborov, vyjadrenie k žiadosti o usporiadanie koncertu B.
Kelera, príprava Zborových dní, obsadenie kňazskej stanice,
príprava volieb seniora, iné aktuálne podnety
P3: oprava Auditória, príprava podujatí na leto a jeseň
P4: vyhodnotenie letných aktivít, zabezpečenie
vyučovania náboženstva, konfirmácie, práce s deťmi
a mládežou v novom šk. roku, oprava Auditória, pracovný
poriadok FÚ, podnety z ústredia cirkvi, obsadenie miesta
farára, príprava volieb funkcionárov v CZ, príprava
mimoriadneho konventu
Okrem toho presbyterstvá matkocirkvi aj dcérocirkvi
mali spoločnú poradu 6.2., kde sa jednalo o doladenie
organizačnej prípravy podujatia Európske cesty reformácie.
19.9. sa konala pracovná porada presbyterov k príprave
zborových dní.
V decembri sa konala pracovná porada, na ktorej sa
členovia všetkých presbyterstiev venovali otázkam, ktoré
prišli do CZ z ústredia cirkvi (reštrukturalizácia cirkvi, nové
spôsoby financovania a i.).
Rokovania dcérocirkevných orgánov boli vyhodnotené
na dcérocirkevných konventoch.
18. marca sa viacerí presbyteri zúčastnili stretnutia
neordinovaných pracovníkov cirkvi vo Vranove nad Topľou
Konventy:
Dcérocirkevné konventy sa konali:
15.1. Mokroluh a Rokytov
22.1. Lukavica a Vyšná a Nižná Voľa
Výročný matkocirkevný a zborový konvent
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26.2.2017 v Bardejove. Riešil uzávierku hospodárenia,
prijatie
rozpočtu
a voľby
niektorých
zborových
predstaviteľov
14.5. 2017 mimoriadny volebný konvent – voľba seniora
ŠZS
29.10.2017 mimoriadny konvent – kúpa a predaj pozemkov
v kat. úz. Bardejova a Mokroluhu, úprava rozpočtu V. a N.
Voľa

VII. Mimoriadne príležitosti roku 2017
ROK REFORMÁCIE
- od 1. januára nám boli viditeľným symbolom
prebiehajúcich osláv 500. výročia reformácie ručne vyrábané
ozdobné sviece s Lutherovou ružou.
- 19. 1. – odovzdanie ceny primátora mesta Bardejov
Cirkevnému zboru ECAV na Slovensku Bardejov
v priestoroch obradnej siene MÚ
Európske cesty reformácie, (ECR)
Europäische Stationenweg
- 24.-26. 1 – manželia Velebírovi uskutočnili návštevu
Slovinska (Moravské Toplice, Ľubľana, Puconci) – na
pozvanie miestnych organizátorov podujatia ECR.
Odovzdali pozvanie do Bardejova pre delegáciu vedenú
emeritným biskupom G. Ernišom
- Január – inštalovanie Brány slobody na námestí –
viditeľný symbol podujatia ECR vyhotovili a inštalovali
domáci bratia presbyteri. Štyri plagáty so základnými
informáciami o reformácii v Bardejove a jej osobnostiach
pripravil dozorca ŠZS M. Damankoš. Na bránu bol
umiestnený banner tvoriaci jednotiaci prvok so všetkými
ostatnými mestami, kde sa konalo podujatie ECR (67 miest
v Európe).
- 31.1. – otvorenie výstavy „500 rokov reformácie“
v priestoroch Šarišského múzea. Výstavu v spolupráci s CZ
a použitím mnohých exponátov z vlastníctva CZ pripravil
a realizoval riaditeľ Šarišského múzea PhDr. F. Gutek.
- 5.2. nácvik spojených spevokolov ŠZS v Prešove k ECR
- 9.2. príchod kamiónu ECR do Bardejova, jeho
inštalovanie v priestore na Radničnom
námestí nad
Radnicou
- 10.2. slávnostné otvorenie kamiónu ECR na námestí
s uvedením malej výstavy v jeho priestoroch. Kamión bol
sprístupnený do soboty popoludnia, do začiatku hlavného
programu v športovej hale.
- 10.2. v Poľskom dome – otvorenie výstavy plagátov
a iných dokumentov predstavujúcich súčasný život CZ.
Výstavu s použitím materiálov CZ pripravil riaditeľ
Poľského domu Mgr. M. Tribus so spolupracovníčkami.
- 10.2. popoludní o 15:00 vernisáž výstavy archívnych
dokumentov o 500 rokoch reformácie v Bardejove – výstavu
v spolupráci s CZ pripravil riaditeľ štátneho archívu
v Bardejove Mgr. J. Petrovič.
- 10.2. popoludní o 17:00 - Oficiálne privítanie kamiónu
na námestí s krátkym programom mládeže na pódiu pri
kamióne.
- 10.2. večer – program mládeže s návštevou tímu obsluhy
kamiónu ECR z Nemecka
- 10.2. večer – organový koncert v ev. kostole v podaní
prof. Beloslava Riečana z Banskej Bystrice
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- 11.2. dopoludnia v Poľskom dome - prednáška prof.
Škovieru z Bratislavy o Leonardovi Stöckelovi
- 11.2. dopoludnia v Obradnej sielni Mestského úradu pásmo o ženách v službe cirkvi za socializmu v rámci
ktorého vystúpili príbuzní prvej ordinovanej ženy farárky
Dariny Bancíkovej, herci Alfréd a Ľudmila Swanovci a prof.
Beloslav Riečan.
- 11.2. popoludní v športovej hale – Slávnostný program
k 500. výročiu reformácie za účasti generálneho
predsedníctva ECAV, predsedníctva východného dištriktu,
predsedníctva seniorátu, zahraničných hostí – viceprezidenta
Svetového luteránskeho zväzu, biskupa Württembergskej
cirkvi dr. G.O. Julyho, zástupcu organizátorov ECR,
emeritného superintedenta z Hannoveru H. Kieneho,
emeritného biskupa Slovniskej ev.a.v. cirkvi G.
Ernišu, kultúrneho atašé Veľvyslanectva SRN M.
Gordzielika a ďalších hostí. V rámci programu v pozdrave
od primátora mesta MUDr. B. Hanuščáka zaznelo oficiálne
vyhlásenie mesta o tom, že mesto Bardejov prijíma udelenie
označenia „Mesto reformácie“ navrhnuté GBÚ pre vybrané
mestá na Slovensku. Na programe spolupracovali aj študenti
GLS pod vedením prof. Edity Koščovej.
- 12.2. dopoludnia – slávnostné služby Božie k podujatiu
ECR, kazateľom bol Dr. July, v rámci programu zaznel
pozdrav generálneho biskupa M. Klátika, pozdravy hostí
a s požehnaním biskupa VD S. Sabola bol vyslaný tím
kamiónu na ďalšiu cestu do Dublinu v Írsku.
Podrobnejšie informácie o ECR nájdete v časopise
Bardejovský Prameň č. 2/2017
Zborové dni
22.9. - piatok
spoločné stretnutie dorastu a mládeže s výkladom
a svedectvom biskupa T. Tyrlíka zo Sliezska
23.9. - sobota
9:00 slávnostné služby Božie – kazateľ: S. Sabol, biskup
VD, vystúpenie spojeného spevokolu CZ Bardejov; po
skončení SB presun k novej fare, kde sa konala posviacka
fary. Posviacku vykonal senior ŠZS Martin Chalupka.
Na poludnie sa konalo neformálne posedenie účastníkov
zborových dní pri guľáši a grilovačke.
14:00 – detský program v Auditóriu a seminár v kostole na
tému – Čo riešia dnešní mladí ľudia a rodiny (M. Skoncová
a J. Velebír)
16:00 – súťaž : Milujem Bardejov
17.30 – vystúpenie dychovky zo Smilovíc v kostole
s pásmom hudby a svedectva.
24.9. - nedeľa
Slávnostné služby Božie k Pamiatke posvätenia chrámu
v Bardejove – slávnostným kazateľom bol T. Tyrlík, biskup
Sliezskej evanjelickej cirkvi AV.
Podrobnejšie informácie o Zborových dňoch nájdete
v časopise Bardejovský Prameň č. 1/2018
Iné

-

26.3. Banská Štiavnica – udelenie označenia Mesto
reformácie v rámci slávnostných služieb Božích vysielaných
v TV. Titul bol organizáciou GEKE (Spoločenstvo
evanjelických cirkví v Európe) udelený mestám: Kežmarok,
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Košice, Levoča, Bardejov, Prešov, Sabinov, Banská
Bystrica, Banská Štiavnica, Kremnica; Spišská Nová Ves
- 18.-20. októbra Teologická konferencia ECAV na
Slovensku v Bardejovských kúpeľoch s témou Reformácia
a umenie. V rámci konferencie sa vo štvrtok konal v kostole
v Bardejove organový koncert J. Siromu spojený s ocenením
duchovných pri okrúhlych jubileách ordinácie.
- V rámci konferencie účastníci absolvovali prehliadku
mesta s oboznámením s najvýznamnejšími poznatkami
o vývoji reformácie v našom meste
a) Evanjelizačné podujatia a návštevy v zbore :
Kajúca tryzna
Od januára sme sa zapojili do príprav podujatí pod
názvom Kajúca tryzna, ktorého zámerom bolo vysloviť
úprimnú prosbu o odpustenie hriechov predchádzajúcich
generácií obyvateľov Bardejova a okolia za zlo spáchané na
židovskom obyvateľstve v čase 2. svetovej vojny. Súčasťou
projektu boli pracovné stretnutia organizátorov, modlitebné
stretnutia v priestore Pamätníka holokaustu v Bardejove,
prednášky a ďalšie sprievodné podujatia, ktoré vyvrcholili na
jeseň spoločným zhromaždením v priestore obnovenej
synagógy. Podujatie bolo organizované ekumenicky
v náväznosti na podobné podujatia v iných mestách
Slovenska
2.6. otvorenie kúpeľnej sezóny požehnanie prameňov
v Bard. Kúpeľoch
10.10. Exkurzia žiakov ESŠ Prešov v kostole a v meste pri
príležitosti Roku reformácie
29.10. – návšteva CZ Dobroč, Budiná a Tomášovce
v Bardejove s výkladom o reformácii v našom meste
a o živote CZ.
b) mimo zboru
26.2. v Košiciach – verejná diskusia s predsedníctvom
ECAV na aktuálne témy cirkevného života – predsedníctvo
CZ a ďalší členovia CZ
5.3. Súľov – inštalácia Mareka Hrivňáka za zborového
farára, za účasti niekoľkých desiatok členov CZ
16.9. – ordinácia (vysviacka) novokňazov ECAV
v Skalici, medzi vysvätenými aj Samuel Velebír z Bardejova
3.6. Deň rodiny – pozdrav na stretnutí organizovanom
Hornošarišským osvetovým strediskom.
28.10. Seniorátny deň ŠZS - v rámci programu bola
uvedená divadelná hra Krvavý trón v podaní prešovských
ochotníkov.
24.12. Bardejov – privítanie Betlehemského svetla na
Radničnom námestí
c) Koncerty a kultúrne vystúpenia
6.1. Novoročný koncert spevokolov z Bardejova,
Rokytova, Lukavice v Bardejove
18. 6. Třinec (ČR) - Medzi vzácne skúsenosti Ev.
miešaného speváckeho zboru Z. Zarewutia patrilo
hosťovanie v Třinci na Sliezsku, kam nás pozvali na
slávnosť Pamiatky posvätenia chrámu. Vystúpili sme tak
v rámci dopoludňajších služieb Božích, ako aj popoludní
v zborovej sále. Jedným z výsledkov tohto zájazdu bolo aj
pozvanie dychovky zo Smilovíc k nám do Bardejova, kde
sme ich privítali v rámci programu Zborových dní.
25.6. Svätojánsky koncert - Program
Svätojánskeho
výročného koncertu Speváckeho zboru Z. Zarewutia ponúkol
ukážky protestantských duchovných piesní od čias husitov
až po súčasnosť.
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5.7. Cyrilo-metodské slávnosti ekumenickej jednoty sme
v roku 2017 organizovali ako hostiteľská cirkev. Vzhľadom
na hroziacu búrku nás organizátori požiadali o premiestnenie
programu z námestia do nášho kostola, čo sa ukázalo veľmi
prezieravým rozhodnutím. Uprostred programu sa skutočne
vonku strhla prudká búrka, tá však nijako nenarušila priebeh
programu v kostole, v rámci ktorého vystúpil nielen náš
domáci spevácky zbor, ale aj skupina Slnovrat a ďalší
účinkujúci z iných cirkví.
6.9. Kultúrne leto Bélu Kélera – koncert v ev. kostole
v Bardejove, vystúpenie Metropolitného orchestra z
Bratislavy
10.9. prezentácia knihy F. Šťastného z Prešova: Rozhovory
s evanjelikmi rôznych profesií – v priestoroch Okresnej
knižnice D. Gutgessela
16. 12. vianočný koncert Ev. miešaného speváckeho zboru
Z. Zarewutia v Športovej hale v Bardejove v rámci
Vianočných trhov

VIII. Pastorálna činnosť
V CZ bolo vykonaných 106 pastorálnych návštev
a rozhovorov (z nich 40 s prislúžením VP).
Formou pastorálnych rozhovorov sa konajú prípravy
k sobášom. V roku 2017 sme sa týmto spôsobom venovali
viac ako dvadsiatim párom snúbencov, s každým párom päť
stretnutí.
Pripravili sme aj dve prípravy rodín pred krstom, ktorých
sa zúčastnilo trinásť rodín očakávajúcich narodenie dieťatka.
S ostatnými rodinami sa konali prípravy pred krstom
individuálne.

IX. Iné
a) Mimozborová činnosť duchovných
Ján Velebír
o do polovice júna služobné povinnosti a aktivity spojené
s výkonom funkcie seniora ŠZS. 14.6. odovzdávanie úradu
seniora ŠZS – odovzdávajúci J. Velebír, preberajúci M.
Chalupka, Marhaň.
o 19.3. – prednáška v Liptovskom Petre v rámci MoS
o 18.6. – v Třinci kázeň na SB pri Pamiatke posvätenia
chrámu, popoludní prezentácia o živote CZ Bardejov
o 23.7. – kázeň pri 180. výročí posvätenia chrámu Božieho
v Bačkovíku
o 2.9. – návšteva v Békešskej Čabe – Slovenský dom,
Kultúrne stredisko, vinohrad Adolfa Starka rodáka
z Bardejova – šľachtiteľa novej odrody viniča: Čabianska
Perla.
o 17.9. inštalácia seniora Martina Chalupku v Marhani
o 20.10. záverečná pobožnosť v rámci Teologickej
konferencie v Bardejovských kúpeľoch
o október – prednáška o vyznaní viery pre oblastné
stretnutie MoS
príspevky do časopisov, publikácií a médií:
o Hrad prepevný, Tesnou bránou – čítanie na každý deň
o Služba slova – kázňová prípravka
o Ahoj Bardejov – príspevok o Vianociach v ev. cirkvi
Anna Velebírová
o príspevok do čítania na každý deň: Hrad prepevný
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o 18.6. – v Třinci pri Pamiatke posvätenia chrámu
popoludní príhovor pri prezentácii o živote CZ Bardejov
o 23.7. – liturgia pri 180. výročí posvätenia chrámu
Božieho v Bačkovíku
o 2.9. – návšteva v Békešskej Čabe – Slovenský dom,
Kultúrne stredisko, vinohrad Adolfa Starka rodáka
z Bardejova – šľachtiteľa novej odrody viniča:
Čabianska Perla.
o 19.10. – pobožnosť v rámci Teologickej konferencie
v Bardejovských kúpeľoch
Viera Šimová Šoltés
o 5.3. Svetový deň modlitieb žien
o 9.3. večerné služby Božie Richvald
o Biblická olympiáda PO marec 2017
o 23.7. Misijne dni VD SB s VP
o 29.7. Ekumenické SB v Mokroluhu
o 24.9. Príhovor za spolužiakov na inštalácii sestry farárky
Vargovej v Pozdišovciach
o 9.12. Oblastné stretnutie MoS
o zamyslenie do Tesnou Bránou 2x
o zamyslenie do čítania na každý deň Hrad prepevný
o Príspevok do Evanjelického Východu
o zamyslenie do ZRNO časopis CZ Richvald
o Seniorátne stretnutie mamičiek 8.4.2017 a 14.10.2017
b) Zborový časopis
Zborový časopis vyšiel v dvoch číslach. Prvé bolo
venované výročnému zborovému konventu, druhé
septembrové mapovalo významné podujatia konané v rámci
Roka reformácie.
c) Webová stránka
Práca s webovou stránkou nebola v roku 2017 medzi
prioritami. Fungovala s poskytovaním základných informácií
o živote zboru a ponúkla niekoľko nových nahrávok kázní zo
SB. Pravidelne sú na nej zverejňované aktuálne oznamy zo
SB.
d) Zborový archív a knižnica
Stav zborového archívu a knižnice je nezmenený.
Plánujeme presun archívu do priestorov novej fary.
e) Personálne zmeny
V roku 2017 sa neuskutočnili žiadne personálne zmeny
zamestnancov FÚ. V rámci dobrovoľníckej praxe počas leta
na FÚ pracoval do nástupu do služby v Armáde SR
absolvent SŠ, Filip Šoth.
f)

Počet členov zboru

Bardejov
Bardejovské Kúpele
Bardejovská Nová Ves
Dlhá Lúka
Bardejovský Mihaľov
Bardejovská Zábava
Janovce
Kľušov, Kľuš. zábava
Kobyly
Kurov
Rešov
Zborov

2017
2016
1988
2030
7
8
47
46
2121
2 155
7
5
67
61
5
5
20
19
13
13
27
27
169
157
9
9
14
14
12
12
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63
matkocirkev
2290 2312
Lukavica
295
294
Mokroluh
278
283
Rokytov
188
189
Vyšná Voľa
246
250
295
Nižná Voľa
49
53
dcérocirkvi 1056
1069
spolu členov 3346
3381
Ostatní

74

303

X. Hospodársky život zboru
Hospodárenie CZ sa vedie v súlade s cirkevnými
a štátnymi predpismi. Účtovníctvo vedie firma Natander pre
celý cirkevný zbor. Pokladne spravujú pokladníci
jednotlivých účtovných stredísk.
Hospodárenie jednotlivých účtovných stredísk organizujú
matkocirkevné a dcérocirkevné presbyterstvá a kontrolujú
ich revízori. Revíziu zborového hospodárenia vykonáva
Revízny výbor.
a) Bardejov
Gründlovský dom
V roku 2017 sme opätovne podali žiadosť o podporu na
tretiu etapu opravy strechy Gründlovského domu, no ani
v tomto roku sme neuspeli, preto sa práce nerealizovali.
V objekte sa nekonali žiadne opravy a iné zásahy.
Kostol
V kostole sa v roku 2017 nekonali žiadne zásadné opravy
a zásahy.
Evanjelický cintorín
V spravovaní cintorína nedošlo k žiadnym zmenám.
Vykonali sa tri kosenia. Vzhľadom na to, že viaceré zmluvy
o prenájme hrobových miest budú v najbližších rokoch
končiť a výsledok hospodárenia cintorína je stratový,
budeme musieť prehodnotiť stav evidencie hrobov a výšku
nájmu tak, aby bolo zabezpečené dlhodobo udržateľné
fungovanie tohto pietneho miesta.
V nastávajúcom období plánujeme označiť hroby, ktoré
majú uzavretú platnú zmluvu o prenájme hrobových miest,
aby ich nájomcovia mali prehľad o tom, že majú záležitosť
vysporiadanú.
Výsledok hospodárenia – matkocirkev Bardejov
Hospodárenie matkocirkvi za rok 2017 hodnotil osobitný
matkocirkevný účtovný a volebný konvent 11.2.2018.
Uzávierka účtovania a rozpočet na rok 2018 boli prijaté
s opravami v niektorých položkách, ktoré boli vykonané
medzi zasadnutím presbyterstva a konventu matkocirkvi.
b) dcérocirkvi
Dcérocirkevné konventy prijali uzávierky hospodárenia
bez pripomienok v podobe, v akej boli predložené
presbyterstvami. Stav hospodárenia na dcérocirkvách je
uspokojivý.
V Mokroluhu pokračovali s úpravami okolia modlitebne,
bolo rozšírené parkovisko o pozemok kúpený od obce, do
modlitebne bola zadovážená krstiteľnica.
V Rokytove pri novom kostole neboli potrebné žiadne
veľké zásahy. Vykonali sa len bežné drobné opravy.
V Lukavici obec upravila ďalšie priestory v blízkosti
kostola na účel parkoviska a brat R. Voľanský daroval zboru
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drevenú plastiku do tohto priestoru. Pokračuje
zhromažďovanie prostriedkov na prístavbu kostola pre
sociálne zariadenie a miestnosť na zasadnutia a pre detskú
besiedku. Do kostola bola zadovážená krstiteľnica.
Vo Vyšnej Voli bolo inštalované nové ústredné kúrenie
na plynový kotol. Samotná plynová prípojka sa realizovala
až v januári, následne očakávame spustenie prevádzky
nového systému vykurovania.
c) správa zboru
Auditórium
Po dokončení prác na novej fare bola oprava Auditória
prioritnou záležitosťou hospodárenia Správy zboru. Odrazilo
sa to v prijatých uzneseniach na konvente ešte v roku 2016,
kedy sme upravovali rozpočet so zámerom získať pôžičky od
cirkvi na dokončenie prvej etapy rekonštrukcie. Následne
sme sa počas celého roka 2017 na presbyterstve venovali
jednotlivým fázam rekonštrukcie so zámerom čo najskôr
ukončiť a sprevádzkovať túto budovu dôležitú pre ďalšiu
činnosť CZ.
V roku 2017 sa realizovali všetky potrebné práce, ktoré
vyvrcholili
v januári
2018
a umožnili
kolaudáciu
rekonštruovanej budovy vo februári 2018.
Rozsah vykonaných prác si vyžiadal vyššie výdavky, než
boli na rok 2017 rozpočtované, preto zborové presbyterstvo
navrhuje zborovému konventu úpravu rozpočtu v položke
generálne opravy na krytie týchto výdavkov.
So zámerom dotiahnuť práce do konca boli uzavreté
zmluvy o pôžičkách predovšetkým z vnútrozborových
zdrojov (Lukavica, Rokytov, Zborová diakonia, matkocirkev
Bardejov).
Zborový dom – nová fara
V roku 2017 bola nová fara už prvý celý rok v užívaní.
Budova slúži svojmu účelu a dokázala opodstatnenosť tohto
riešenia, ktoré je k prospechu činnosti zboru.
Napriek
neustálym
urgenciám
sa
nepodarilo
dodávateľov doviesť k tomu, aby boli odstránené niektoré
nedorobky a nedostatky. Tie však nie sú v takom rozsahu,
aby bránili normálnemu chodu budovy.
Bardejovský Prameň
Bardejovský Prameň (BP)
Príjem:

827,00 €

Výdaj: Tlač Bj. Prameňa

946,80 €
45,50 €

poštovné
Rozdiel:

-165,30 €

Hospodárenie Správy zboru v roku 2017
PRÍJMY
Rozpočet
Milodary
Ofery
Zbierka na daň - fara
Cirkevný príspevok
Vokátorová ofera
Mimo zborové ofery
Príjmy z dotácií
Príjmy z predaja majetku

15 470,00
2 600,00
33 810,00
2 750,00
2 850,00
5 000,00

Skutočnosť
31 751,24
2 403,64
8 109,00
33 810,00
2 680,36
3 031,00
8 500,00
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Podiel na hosp. výsl. SZ
Ostatné príjmy
Pôžičky
Príjmy spolu

4 822,29
755,00

4 822,29
1 865,50

68 057,29 €

96 973,03 €

VÝDAVKY
Rozpočet
Služby spolu:
79 540,00
Opravy 60 800,00
Obstaranie majetku 3 000,00
Cestovné 1 900,00
Reprezentácia 1 000,00
Telefón 1 100,00
Stočné 300,00
Revízie 200,00
Poistky 620,00
Ostatné 10 620,00
Mzdy
13 520,00
Poistné fondy
4 750,00
Spotreba materiálu:
1 850,00
Časopisy, knihy 300,00
Ceniny - kolky 100,00
Kancelárske potreby 400,00
Čistiace potreby 200,00
PHM 500,00
Ostatné 350,00
Spotreba energií:
5 970,00
Vodné
Elektrická energia
Plyn
Dane a popl. spolu:
Sociálny fond
Ostatné výdavky
Príspevky vyššej COJ
Mimo zborové ofery
Vokátorová ofera
10% z CP na VM Fond
Dary
Ostatné
Splátka pôžičky
Výdavky spolu

Skutočnosť
126 219,62
111 550,96
1 046,90
2 747,86
1 026,77
1 224,14
349,92
614,95
7 931,12
13 084,39
3 983,21
2 904,39
152,80
546,21
72,05
524,20
1 609,13
7 449,89

970,00
2 000,00
3 000,00
53 570,00
80,00
22 438,00

509,33
2 848,28
4 092,28
52 775,87
69,84
15 286,04

4 157,00
2 850,00
2 750,00
3 381,00
200,00
1 100,00
8 000,00

4 158,63
3 031,00
2 680,36
3 381,00
1 166,25
868,80

181 718,00 €

221 773,25 €

Výsledok hospodárenia – Správa zboru
Výnosy spolu
96 973,03 €
Náklady spolu
221 773,25 €
Výsledok hospodárenia

-124 800,22 €

Hospodársky výsledok bez účelových prostriedkov
Výsledok hospodárenia
-124 800,22 €
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Účelové milodary a zbierky na opravu
Auditória
Účelové milodary a zbierky na novú faru
Prostriedky použité na opravu Auditória
Prostriedky použité na novú faru
Schodok bežného hospodárenia správy
zboru (bez účelových prostriedkov)

35024,32
8 109,00
110 637,26
52 126,55
-5 169,73 €

Hospodárenie Zborovej diakonie v roku 2017
PRÍJMY
Rozpočet

Skutočnosť

1 120,00
120,00
1 000,00
100,00

1 363,27
148,00
1 215,27
140,20
50,28

1 220,00 €
VÝDAVKY

1 553,75 €

Milodary
Podpora vdov, sirôt
Pečenie oblátok
Ofery
Dotácie – Tesco zbierka
Príjmy spolu

Služby spolu:
Ostatné
Spotreba mat.:
Ostatné
Dane a popl. spolu:
Ostatné výdavky: Dary
Výdavky spolu

Rozpočet
20,00
150,00
1,00
500,00

Skutočnosť
12,34
97,81
1,50
669,00

671,00 €

780,65 €

Výsledok hospodárenia – Zborová diakonia
Výnosy spolu
1553,75 €
Náklady spolu
780,65 €
Výsledok hospodárenia

773,10

Hospodárenie Vnútromisijného fondu v roku 2017
PRÍJMY
Rozpočet
Skutočnosť
Milodary
Ofery
Cirkevný príspevok
Príjmy z dotácií
Ostatné príjmy
Úč.popl. - Tábory
Úč.popl. – konf.víkend.

400,00
1 300,00
3 381,00
2 000,00
18 700,00
17 000,00
1 700,00

595,00
1 502,09
3 381,00
2 510,00
15 996,80
14 461,80
1 535,00

25 781,00 €
VÝDAVKY
Rozpočet
Služby spolu:
23 605,00
Cestovné
Reprezentácia
Konfirmačné sústredenia 2 000,00
Letné tábory 21 000,00
Ostatné 605,00

23 984,89 €

Príjmy spolu

Skutočnosť
25 566,19
304,92
529,97
2 209,61
22 008,69
513,00
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Spotreba materiálu:
Časopisy, knihy
Ceniny - kolky
Kancelárske potreby
PHM
Ostatné
Dane a poplatky spolu

240,00
50,00
50,00
50,00
40,00
50,00

108,66
30,00
4,53
45,67
28,46

75,00

83,80

Výsledok hospodárenia Vnútromisijný fond
Výnosy spolu
23 984,89 €
Náklady spolu
25 758,65 €
Výsledok hospodárenia

-1 773,76 €

Hospodárenie CZ ECAV Bardejov v roku 2016
PRÍJMY
Rozpočet
Skutočnosť
Príjmy z nájmu
Milodary
Zbierka na daň – fara
Ofery
Cirkevný príspevok
Vokátorové ofery
Mimo zborové ofery
Príjmy z dotácií

6 160,00
35 030,00

4 822,29
19 750,00

6 418,31
52 484,51
11 939,00
20 774,97
36 340,00
2 680,36
3 358,00
11 260,28
248,60
89,26
4 822,29
18 108,50

178 677,29 €

168 824,08 €

18 800,00
33 810,00
2 750,00
2 850,00
54 700,00

Príjmy z predaja majetku

Príjmy z poskyt. služieb
Podiel na hosp. výsl. SZ
Ostatné príjmy
Príjmy spolu

VÝDAVKY
Rozpočet
Služby spolu:
175 031,81
Opravy 126 600,00
Obstaranie majetku 5 391,81
Cestovné 2 000,00
Reprezentácia 1 200,00
Telefón 1 200,00
Stočné 400,00
Revízie 970,00
Poistky 1 590,00
Ostatné 35 680,00
Mzdy
17 584,00
Poistné fondy
5810,00
Spotreba materiálu:
4 523,00
Časopisy, knihy 880,00
Ceniny - kolky 150,00
Kancelárske potreby 583,00

Skutočnosť
165 097,84
120 253,98
2 876,90
2 797,39
1 556,74
1 324,14
424,44
204,00
1 477,36
34 182,89
17 300,39
5 066,46
4 823,94
489,40
617,56
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Čistiace potreby
PHM
Ostatné
Spotreba energií:
Vodné
Elektrická energia
Plyn
Dane a poplatky spolu
Sociálny fond
Ostatné výdavky
Príspevky vyššej COJ
Mimo zborové ofery
Vokátorové ofery
Cirkevný príspevok
Zbierka na daň - fara
Dary
Podiel na hosp. výsl. SZ
Ostatné výdavky
Splátka pôžičky
Výdavky spolu

380,00
540,00
1 990,00
18 855,00
1 155,00
12 200,00
5 500,00
55 640,00
80,00
25 929,29
4 157,00
2 850,00
2 750,00

2 150,00
4 822,29
1 200,00
8 000,00
303 453,10 €

91,73
569,87
3 055,38
19 416,65
753,00
12 492,68
6 170,97
54 172,37
69,84
30 853,34
4 158,63
3 358,00
2 680,36
3 860,00
7 269,00
3 574,57
4 822,29
1 130,49
296 800,83 €

Výsledok hospodárenia CZ Bardejov
Výnosy spolu
168 824,08 €
Náklady spolu
296 800,83 €
Výsledok hospodárenia

-128 276,75 €

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2017
Pokladňa
Účet
Bardejov

670,85 €

15 244,41 €

Lukavica

261,09 €

9 542,25 €

Mokroluh

58,59 €

5 262,12 €

Rokytov

69,90 €

8 736,85 €

Vyšná a Nižná Voľa

457,73 €

9 754,19 €

Evanjelický cintorín

105,80 €

2 446,66 €

VM Fond

376,88 €

1 299,40 €

Zborová diakonia

376,98 €

1 128,38 €

Správa zboru

684,71 €

1 730,03 €

3 062,53 €

55 144,29 €

Spolu:
Celkom spolu:

58 206,82 €

Mimozborové ofery
Ofery odovzdané na účely mimo zboru
Fond misie ECAV

280,00

Evanjelická aliancia SR – modlit.týždeň

100,00

Dištriktuálna ofera – CZ Hybe - kostol

520,00

Generálna podporoveň - pôst

270,00

Svetový deň modlitieb - Filipíny

227,00
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Fond vzdelávania ECAV

132,00

Všeobecná pastorálna konferencia

132,00

Seniorátna ofera – 500.výr.reform. ŠZS

300,00

Seniorátna ofera – Seniorátny deň ŠZS

346,00

Svetový luteránsky zväz

145,00

Fond na ochranu Božieho stvorenstva

150,00

Celocirkevné oslavy 500. výr. reformácie

233,00

Ofera pre študentov teológie EBF UK

276,00

Generálna podporoveň - advent

247,00

Spolu:

3 358,00 €
Prehľad pohľadávok a záväzkov:
Pohľadávky k 31. 12. 2017
Dlžník
Suma
K 1.1.2017

K 31.12.2017

Členovia CZ – zbierka
innogy Slovensko, s.r.o.
Líza, s.r.o., Bardejov
PPD Kľušov
Stavcomp, Bardejov
Svidgas, Svidník
VSE, a.s., Košice
VVS, a.s., Košice

24 725,00 €
239,81 €
88,32 €
77,57 €
4 000,00 €
721,07 €
677,90 €
0,18 €

16 486,00 €
2 152,03
89,26 €
77,57 €
4 000,00 €
721,07 €
593,25 €
248,60 €

Spolu

30 529,85 €

24 367,78 €

Vnútrozborové pohľadávky
Matkocirkev Bardejov
0,00 €
15 000,00 €
voči Správe zboru
Dcérocirkev Lukavica
0,00 €
5 000,00 €
voči Správe zboru
Dcérocirkev Rokytov
0,00 €
8 000,00 €
voči Správe zboru
Zborová diakonia
0,00 €
5 000,00 €
voči Správe zboru
Matkocirkev Bardejov
0,00 €
800,00 €
voči Evanj. cintorínu
Správa zboru voči
0,00 €
450,00 €
Vnútromisijnému fondu
Spolu pohľadávky
30 529,85 €
58 617,78 €
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Záväzky k 31. 12. 2017
Veriteľ

Suma
k 1.1.2017

Basarik Jaroslav Inštala
Evanjelická aliancia SR
Fond cirkev.školstva
VD ECAV Prešov
Format-PM, s.r.o.
innogy Slovensko, s.r.o.
Inštalacomp, s.r.o.,
Bardejov
Jozef VoľanskýMartiček, Bardejov
Pangrác Ľubomír
Pardio, Floor-Service
Pôžičkový fond Gustava
Adolfa
Slovak Telekom, a.s.
ŠZ Seniorát ECAV –
pôžička
VSE, a.s., Košice
Spolu

k 31.12.2017

0,00 €
80,00 €

2 751,04 €
0,00 €

0,00 €

4,97 €

826,42 €
108,31 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

116,45 €

0,00 €

10 000,00 €

0,00 €

1 704,41 €

35 000,00 €

30 000,00 €

29,17 €

0,59 €

3 000,00 €

0,00

1 129,44 €

1 796,60 €

40 173,34 €

46 374,06 €

Vnútrozborové záväzky
Správa zboru voči
0,00 €
matkocirkvi Bardejov
Správa zboru voči
0,00 €
dcérocirkvi Lukavica
Správa zboru voči
0,00 €
dcérocirkvi Rokytov
Správa zboru voči
0,00 €
Zborovej diakonii
Evanj. cintorín voči
0,00 €
matkocirkvi Bardejov
Vnútromisijný fond
0,00 €
voči Správe zboru
Spolu záväzky
40 173,34 €

15 000,00 €
5 000,00 €
8 000,00 €
5 000,00 €
800,00 €
450,00 €
80 624,06 €

Všetkým bratom a sestrám, ktorí spravujú hnuteľný,
nehnuteľný aj finančný majetok cirkevného zboru
vyslovujem úprimné poďakovanie za spoľahlivú prácu, za
obetovanie času a schopností pre potreby CZ. Pán Boh nech
Vám všetkým vynahradí venovaný čas, sily a prostriedky
svojim Božím požehnaním.

XI. Záver
Prežili sme veľmi požehnaný rok. Rok naplnený spomínaním na minulosť, ale aj rok prinášajúci
množstvo výziev a podnetov do našej ďalšej práce. Navštívili nás vzácni hostia, aj my sme sa
zúčastnili rôznych podujatí mimo cirkevného zboru. Aj tieto príležitosti nám Pán Boh daroval na to,
aby sme sa nechali obohatiť, aby sme si navzájom svedčili o Jeho práci pri nás a s nami. Počúvali sme
Božie slovo a ono k nám štedro prehováralo. Zažili sme radosť zo spoločenstva cirkvi a upevňovali
sme svoje vzťahy cez spoločnú lásku k Pánovi Ježišovi. To sú dobré plody práce, ktorú medzi nami
Pán Boh konal v spoločenstve cirkevného zboru.
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Je pre nás cťou, že viaceré naše aktivity a snaženia vysoko oceňujú ľudia, ktorí nie sú z nášho zboru
– ľudia z mesta, z občianskeho prostredia, z inštitúcií, ktoré s nami spolupracujú. Ocenenia a vďaka za
vykonané služby prišli aj od najvyšších predstaviteľov našej cirkvi, a to zvlášť pri podujatiach, ktoré
sme uskutočnili pre celú cirkev (OBM 2016 a ECR 2017). Možno si niekedy ani sami
neuvedomujeme, koľko požehnania sa nám dostáva. Možno mnohé považujeme za samozrejmosť
a bežnú vec. Chvíľa konventu však je príležitosťou, aby sme si uvedomili veľkosť prijatých Božích
darov a aby sme vyjadrili Pánu Bohu za ne vďaku.
Vydarili sa nám aj niektoré investičné, staviteľské zámery (Auditórium, kúrenie v kostole vo V.
Voli, parkovisko v Mokroluhu). Niektoré doznievajú ešte v týchto dňoch. Aj v úspechoch pri
spravovaní hmotných darov máme vidieť Božie požehnanie. Ak máme naše budovy a zariadenie
v poriadku, môže potom prospešne slúžiť hlavnému účelu, poskytovať priestor pre zvestovanie
evanjelia a budovanie spoločenstva vo viere.
Aj v uplynulom roku sme museli riešiť veci, ktoré neboli príjemné. Kým žijeme na svete,
nemôžeme žiť len v pokoji a radosti. Zachovávanie poriadku a vzájomného rešpektu stojí istú námahu
aj sebazaprenie, a to sa nedarí každému tak jednoducho, ako by sa žiadalo. No aj tu sa snažíme riešiť
záležitosti nášho života po poriadku a k prospechu celku.
Vykročme do novej etapy našej spoločnej služby s odhodlaním nasledovať Ježiša Krista, nášho
Majstra, Spasiteľa a priateľa. Podľa Jeho vzoru vnášajme do našich vzťahov viac milosrdenstva, menej
posudzovania a odsudzovania, buďme otvorení odpúšťaniu a prosme o odpustenie. To je cesta, ktorou
nás náš Pán vedie. Ak ju nasledujeme, nasledujeme Krista. Nech nám v tom On sám pomáha. Amen
Ján Velebír, zborový farár, V Bardejove 25. februára 2018

Zápisnica K 1/2017 z rokovania výročného zborového konventu
Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bardejov, konaného dňa 26. februára 2017.
Miesto konania:
Evanjelický a.v. kostol v Bardejove
Predsedajúci:
zborový farár – senior: Mgr. Ján Velebír, zborový dozorca: Ing. Jaroslav Foľta
Pozvánka:
na službách Božích 12.a 19.2.2017 v zborovom časopise Bard. Prameň číslo 1/2017
Program:
1) Bohoslužobný úvod
2) Zriadenie konventu: Privítanie; Prečítanie a pripomienkovanie programu; Určenie overovateľov zápisnice
a zapisovateľov; Prezentácia; Voľba sčítacej a volebnej komisie
3) Schválenie zápisníc K1, K2, K3 z roku 2016
4) Kontrola plnenia uznesení
5) Voľby funkcionárov zboru
6) Výročná kňazská správa o živote zboru za rok 2016: časť bohoslužobná a vnútromisijná s diskusiou; časť
hospodárska a správa revíznej komisie s diskusiou; schválenie uzávierky hospodárenia roku 2016
7) Voľné návrhy
8) Rozpočet na rok 2017 – návrh a prijatie
9) Záver konventu, pieseň
1. Bohoslužobný úvod: oslovenie, predspev, pieseň, sláva, pozdrav, kolekta, text, pieseň, evanjelium, pieseň.
2. Zriadenie konventu:
a) Privítanie Br. zborový dozorca v mene predsedníctva cirkevného zboru privítal prítomných a otvoril rokovanie výročného
zborového konventu. Všetky rodiny cirkevného zboru obdržali zborový časopis Bardejovský Prameň, v ktorom boli
uverejnené podklady na rokovanie.
b) Prijatie programu Program rokovania bol uverejnený v zborovom časopise Bardejovský Prameň číslo 1/2017.
K programu rokovania konventu neboli vznesené žiadne pripomienky. Hlasovaním bol predložený program rokovania
konventu prijatý bez pripomienok.
Hlasovanie: za 155, proti 0, zdržali sa 0.
c) Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľov: Za overovateľov zápisnice boli určení: Ján Pavlus - Bardejov, Andrej
Hankovský – Rokytov. Za zapisovateľky boli určené: Marta Habžanská a Ing. Jarmila Pavlusová
d) Prezentácia: Prezentačná komisia predložila počet prítomných konventuálov. Podľa prezenčných listín bolo prítomných
155 konventuálov s hlasovacím právom.
Prezentačná komisia bola navrhnutá presbyterstvom: Bc. Ľubomír Gajdoš, Marta Kendrová, Nataša Šandalová, Ján
Šellong, Juraj Voľanský, Jozef Voľanský-Martiček.
Hlasovanie za členov prezentačnej:
za 155, proti 0, zdržal sa 0.
e) Voľba sčítacej a volebnej komisie: Sčítacia komisia: Ľudmila Hankovská, Ing. Ján Mišák, Milan Polča, Ján Roguľa,
Mária Šimová.
Hlasovanie za členov sčítacej komisie: za 155, proti 0, zdržal sa 0.
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Volebná komisia: Andrej Hankovský, Elena Kotuľová, Viera Pangrácová, Pavol Petrič, Mária Švačová.
Hlasovanie za členov volebnej komisie: za 155, proti 0, zdržal sa 0.
3. Schválenie zápisníc K1, K 2, K 3 z roku 2016 : Zápisnice z rokovania zborových konventov z roku 2016 boli uverejnené
v zborovom časopise. Zmenil sa počet prítomných: 156 konventuálov s hlasovacím právom. Pripomienky k zápisnici
K1/2016 zo dňa 21.02.2016 neboli žiadne.
Hlasovanie za prijatie zápisnice K1/2016: za 153, proti 0, zdržal sa 3.
Pripomienky k zápisniciK2/2016 zo dňa 1.5.2016 neboli žiadne.
Hlasovanie za prijatie zápisnice K2/2016: za 142, proti 1, zdržal sa 13.
Pripomienky k zápisniciK3/2016 zo dňa 19.6.2016 neboližiadne.
Hlasovanie za prijatie zápisnice K3/2016: za 147, proti 0, zdržal sa 9.
4. Kontrola plnenia uznesení Uznesenia: K1/2016, K2/2016, K3/2016, K4/2016, K5/2016, K7/2016, K8/2016, K9/2016,
K10/2016, K11/2016 sú splnené. Uznesenie K6/2016 trvá.
5. Výročná kňazská správa o živote zboru za rok 2016
a) časť bohoslužobná a vnútromisijná s diskusiou: V úvode výročnej kňazskej správy sa br. senior pomodlil. Základné
myšlienky svojej výročnej kňazskej správy viedol v duchu textu v Ev. Jána 3,17. Br. senior v tejto časti správy všetky základné
udalosti okomentoval. Kňazská správa bola uverejnená v zborovom časopise, takže konventuáli mali možnosť podrobne sa
s ňou oboznámiť. Na záver tejto časti správy br. senior zhodnotil rok 2016 ako požehnaný rok a srdečne poďakoval všetkým
bratom a sestrám, ktorí pomáhali pri práci. Zvlášť poďakoval br. zborovému dozorcovi za jeho aktivitu a prácu v zbore.
K duchovnej časti správy br. zborový dozorca otvoril diskusiu. Pripomienky k tejto časti správy neboli.
Prítomní zaspievali 1. verš piesne z Evanjelického spevníka č. 347.
b) časť hospodárska a správa revíznej komisie s diskusiou: Túto časť výročnej kňazskej správy viedol br. zborový
dozorca. Informoval o hospodárení CZ, o uzávierke hospodárenia zboru. Výsledky hospodárenia dcérocirkví boli schválené na
dcérocirkevných konventoch. Zvlášť komentoval príjmy a výdavky správy zboru, vnútromisijného fondu a Zborovej diakonie.
V diskusii k hospodáreniu bola otázka týkajúca sa výšky odvodu dane za predaj budovy starej fary. Br. zborový dozorca
informoval, že výška dane predstavuje približne 53 tis. €.
Správa revíznej komisie
Správu revíznej komisie prečítala členka revíznej komisie sestra Ing. Jarmila Pavlusová. Vo svojej správe zhodnotila
hospodárenie CZ za rok 2016. Boli prekontrolované doklady za účtovné stredisko Matkocirkev Bardejov, Evanjelický cintorín,
Zborová diakonia, Vnútromisijný fond a Správa zboru. Evidencia sa vedie v podvojnom účtovníctve v 9 účtovných
strediskách súkromnou firmou NATANDR s.r.o. Bardejov. Pozitívne hodnotila úplnosť účtovných dokladov. Konštatovala, že
došlo k zlepšeniu pri vyberaní cirkevného príspevku. Nakoľko neboli zistené vážnejšie nedostatky v hospodárení revízna
komisia doporučila konventu schváliť účtovnú závierku za rok 2016. Br. zborový dozorca poďakoval členke revíznej komisie
Ing. J. Pavlusovej za prednesenie správy revíznej komisie o hospodárení cirkevného zboru za rok 2016. Otázky a komentáre ku
hospodárskej časti správy a správe revíznej komisie neboli.
c) Schválenie uzávierky hospodárenia roku 2016
Uznesenie K 1/2017: Zborový konvent prijíma výročnú kňazskú správu za rok 2016, správu revízneho výboru
o hospodárení cirkevného zboru a schvaľuje uzávierku hospodárenia CZ za rok 2016 v podobe predloženej
presbyterstvom.
Zmenil sa počet prítomných: 137. Hlasovanie: za 132, proti 0, zdržal sa 5.
6. Voľby funkcionárov zboru
Prítomní konventuáli pri prezentácii obdržali hlasovacie lístky na voľby zborových presbyterov a voľby delegátov na
seniorátny konvent.
Za zborových presbyterov boli navrhnutí: Bardejov - Ing. Milan Benka, Ing. RNDr. Peter Demčko, Lukavica - Andrej
Kotuľa. Br. zborový dozorca požiadal o ďalšie návrhy na doplnenie hlasovacích lístkov na miesta zborových presbyterov. Iné
návrhy predložené neboli.
Za delegátov na seniorátny konvent boli navrhnutí: Ľuboš Hankovský – Bardejov, Ing. Slavomír Kmecík – Bardejov, Milan
Pangrác-Piter – Rokytov, Jozef Voľanský-Matriček – Bardejov.
Za náhradných delegátov na seniorátny konvent boli navrhnutí: Ing. Viliam Antony – Bardejov, Andrej Evin – Vyšná
Voľa, Ing. František Kostár – Bardejov, Dušan Petrič – Rokytov.
Všetci navrhovaní kandidáti vyjadrili svoj súhlas s vykonávaním funkcie delegáta na seniorátny konvent. Br. zborový dozorca
požiadal o ďalšie návrhy, doplnenia hlasovacích lístkov na miesta delegátov na seniorátny konvent. Iné návrhy neboli
predložené. Prítomní boli oboznámení so spôsobom voľby a to zakrúžkovaním pred menom kandidáta. Voľby prebehli
tajným hlasovaním. Sčítacia komisia sa odobrala k sčítaniu hlasov.
Nasledovalo vyhlásenie výsledkov volieb.
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 144.
Zborový presbyter: Ing. Milan Benka, Bardejov - 128 hlasov; Ing. RNDr. Peter Demčko, Bardejov - 134 hlasov;
Andrej Kotuľa, Lukavica - 130 hlasov
Delegáti na seniorálny konvent: Ľuboš Hankovský, Bardejov - 110 hlasov; Ing. Slavomír Kmecík, Bardejov - 109 hlasov;
Milan Pangrác-Piter, Rokytov - 101 hlasov; Jozef Voľanský-Matriček, Bardejov 107 hlasov.
Náhradní delegáti na seniorálny konvent: Ing. Viliam Antony, Bardejov - 104 hlasov; Andrej Evin, Vyšná Voľa -106 hlasov;
Ing. František Kostár, Bardejov - 102 hlasov; Dušan Petrič, Rokytov - 92 hlasov.
Všetci navrhovaní kandidáti boli zvolení na obdobie ďalších 6 rokov.
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7. Voľné návrhy
 br. zborový dozorca podal informácie o ukončení 1. etapy opravy Auditória, o prácach, ktoré boli vykonané a tiež
o prácach, ktoré je ešte potrebné vykonať.
 br. zborový dozorca informoval o uznesení dištriktuálneho presbyterstva zo dňa 30.4.2016, podľa ktorého CZ majú
odviesť 2% zisku z prenájmu majetku a 2 % z predaja cirkevného majetku na podporu cirkevného školstva. Na základe
tohto by sme mali odviesť 2% zisku z predaja budovy starej fary. Keďže cirkevnému zboru v skutočnosti nevznikol
žiaden zisk, nakoľko predaj majetku bol realizovaný formou vzájomného zápočtu pohľadávok pri kúpe novej fary,
presbyterstvo navrhuje konventu prijať nasledovné uznesenie o odpustenie tohto poplatku.
Uznesenie K 2/2017: Zborový konvent žiada dištriktuálne presbyterstvo o odpustenie poplatku 2% z predaja
budovy starej fary, z ktorého nevznikol žiadny príjem.
Hlasovanie: za 127, proti 0, zdržal sa 10.
8. Rozpočet na rok 2017 - návrh a prijatie Návrh rozpočtu na rok 2017 bol zverejnený v zborovom časopise Bardejovský
Prameň na str. 24. Br. zborový dozorca prečítal príjmy a výdavky návrhu rozpočtu na rok 2017. K predloženému
návrhu rozpočtu na rok 2017 zo strany konventuálov neboli vyslovené žiadne otázky.
Uznesenie K 3/2017: Zborový konvent schvaľuje presbyterstvom predložený návrh rozpočtu správy zboru,
vnútromisijného fondu a zborovej diakonie na rok 2017.
Zmenil sa počet prítomných: 135 konventuálov s hlasovacím právom.
Hlasovanie: za 124, proti 0, nehlasovali 11.
Predložený návrh rozpočtu na rok 2017 bol schválený.
9. Záver konventu, pieseň
Br. zborový dozorca poďakoval prítomným výročného zborového konventu za účasť na rokovaní. Br. senior poďakoval
br. zborovému dozorcovi, všetkým členom presbyterstva, kurátorom, kostolníkom, členom spevokolov a rokovanie
výročného zborového konventu ukončil modlitbou.
Po ukončení konventu nasledovala pieseň z evanjelického spevníka a záverečná liturgia.
V Bardejove dňa 26. februára 2017

Zápisnica K 2/2017 z rokovania volebného konventu
Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bardejov, konaného dňa 14. mája 2017.
Miesto konania: Evanjelický a.v. kostol v Bardejove
Predsedajúci:
Mgr. Ján Velebír, zborový farár – senior; Ing. Jaroslav Foľta, zborový dozorca
Pozvánka:
na službách Božích 7. mája 2017 a v oznamoch
Program:
1) Zriadenie konventu: Privítanie; Prečítanie a pripomienkovanie programu; Určenie overovateľov zápisnice
a zapisovateľov; Prezentácia; Voľba sčítacej komisie
2) Predstavenie kandidáta a voľba seniora ŠZS
3) Vyhlásenie výsledkov volieb
4) Záver konventu
1. Zriadenie konventu
a) Privítanie prítomných : Zborový dozorca Ing. Jaroslav Foľta privítal prítomných konventuálov volebného konventu,
ktorého hlavným bodom programu bola voľba seniora ŠZS ECAV na Slovensku.
b) Prečítanie a pripomienkovanie programu: Br. zborový dozorca Ing. Jaroslav Foľta oboznámil prítomných
konventuálov s programom volebného konventu. Návrhy ani doplnky k programu volebného konventu neboli. Za
predložený program hlasovali všetci prítomní konventuáli.
c) Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľov: Za overovateľky zápisnice boli určené: Andrea Vantová, Anna
Hankovská. Za zapisovateľky boli určené: Ing. Jarmila Pavlusová, Marta Habžanská.
d) Prezentácia: 275 konventuálov s hlasovacím právom: Br. dozorca informoval konventuálov, že zborové
presbyterstvo navrhlo členov prezentačnej komisie, ktorá už vykonáva svoju prácu v zložení :
Prezentačná komisia: Nataša Šandalová, Marián Šima, Ján Tomaško, Juraj Voľanský, Jozef Voľanský-Martiček.
Do sčítacej komisie zborové predsedníctvo na základe návrhu presbyterstva navrhuje :
Sčítacia komisia: Milan Pangrác-Piter, Ing. Václav Basarik, Andrej Evin, Martin Gajdoš, Andrej Kotuľa.
Hlasovanie za členov sčítacej komisie: 275 konventuálov s hlasovacím právom.
Zmenil sa počet prítomných: 276 konventuálov s hlasovacím právom.
2. Predstavenie kandidáta a voľba seniora ŠZS: Br. senior Mgr. Ján Velebír predstavil kandidáta na seniora SŽS ECAV
na Slovensku, ktorý vyšiel z kandidačnej porady ŠZS pri stretnutí predsedníctiev dňa 1.4.2017 v rámci seniorátneho
konventu. Stal sa ním br. farár Mgr. Martin Chalupka. Následne prečítal krátky životopis kandidáta. Zo strany
konventuálov neboli vznesené žiadne otázky k navrhovanému kandidátovi. Prítomní boli oboznámení so spôsobom
voľby a to označením krížika na volebnom lístku v štvorčeku za menom kandidáta. Voľby prebehli tajným hlasovaním.
Sčítacia komisia zozbierala volebné lístky a odobrala sa k sčítaniu hlasov.
V tomto bode bolo rokovanie konventu prerušené a nasledovali služby Božie.
3. Vyhlásenie výsledkov volieb: Po kázni slova Božieho predseda sčítacej komisie Milan Pangrác-Piter vyhlásil výsledky
volieb na funkciu seniora ŠZS ECAV na Slovensku v Cirkevnom zbore Bardejov.
Počet vydaných volebných lístkov: 276
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Počet platných volebných lístkov: 275
Počet neplatných volebných lístkov: 1
Predseda sčítacej komisie skonštatoval, že v CZ Bardejov bol za seniora ŠZS ECAV na Slovensku zvolený Mgr. Martin
Chalupka, zborový farár CZ Marhaň, ktorý získal 275 platných hlasov.
Br. zborový dozorca podal konventu krátku informáciu o rokovaní zborového presbyterstva a prijatých záveroch.
4. Záver konventu
V závere sa br. senior pomodlil. Za účasť na volebnom konvente poďakoval prítomným br. zborový dozorca.
V Bardejove dňa 14. mája 2017

Zápisnica K 3/2017 z rokovania mimoriadneho zborového konventu
Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bardejov, konaného dňa 29. októbra 2017
Miesto konania:
Evanjelický a.v. kostol Bardejov
Predsedajúci:
Zborový farár:
Mgr. Ján Velebír; Zborový dozorca: Ing. Jaroslav Foľta
Pozvánka:
na službách Božích 22. októbra 2017
Program:
1. Privítanie a otvorenie konventu
2. Schválenie programu
3. Zriadenie rokovania: Prezentácia; Určenie zapisovateliek; Určenie overovateľov; Voľba sčítacej komisie
4. Návrhy z presbyterstva
5. Záver
1. Privítanie a otvorenie konventu: Prítomných konventuálov privítal br. zborový dozorca. Br. farár sa v úvode konventu
pomodlil.
2. Schválenie programu: Program konventu obdržali konventuáli v písomnej forme v laviciach. Prečítal ho br. zborový
dozorca. Za prečítaný program hlasovali všetci prítomní konventuáli.
3. Zriadenie rokovania: Prezentácia: 296 konventuálov s hlasovacím právom. Zapisovateľky: Marta Habžanská, Ing.
Jarmila Pavlusová. Overovatelia: Elena Kotuľová - Lukavica, Ing. Peter Kucharik – Bardejov. Voľba sčítacej komisie:
Andrej Evin, Ľubomír Gajdoš, Ľuboš Hankovský, Andrej Kotuľa, Pavol Petrič, E.Martičková. Hlasovanie za
navrhnutých členov sčítacej komisie: za 296 konventuálov s hlasovacím právom.
4. Návrhy z presbyterstva: Br. zborový dozorca informoval o návrhoch z presbyterstva:
1. Predaj pozemku pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť
2. Kúpa pozemku od obce Mokroluh na parkovisko
3. Zmena rozpočtu dcérocirkvi Vyšná a Nižná Voľa
Zmenil sa počet prítomných konventuálov: 298 s hlasovacím právom.
Zborové presbyterstvo navrhuje zborovému konventu prijať nasledovné uznesenia
Uznesenie K 4/2017: Zborový konvent CZ Bardejov na základe žiadosti Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.
Košice schvaľuje predaj pozemku parc. č. “E“ KN 3701/2 o výmere 55 m2 v kat. úz. Bardejov vedenej na LV 7329 na
základe znaleckého posudku č. 45/2017 zo dňa 21.5.2017, ktorý vypracoval
Ing. Jaroslav Petrek Košice,
v jednotkovej cene 4,52 €/m2 a celkovej cene 248,60 €.
Prítomní: 298 konventuálov s hlasovacím právom.
Hlasovanie: za 296, proti 0, zdržali sa 2.
Br. zborový dozorca konštatoval , že uznesenie je schválené.
Uznesenie K 5/2017: Zborový konvent CZ Bardejov schvaľuje Kúpnu zmluvu vypracovanú VVS a. s. Košice v zmysle
uznesenia zborového konventu č. K 4/2017.
Prítomní : 298 konventuálov s hlasovacím právom. ; Hlasovanie : za 285 , proti 0, zdržali sa 13.
Br. zborový dozorca konštatoval , že zmluva je schválená.
Uznesenie K 6/2017: Zborový konvent CZ Bardejov na základe uznesenia dcérocirkevného konventu K Mk 4/2017
schvaľuje kúpu pozemku parc. č. “C“KN 969 o výmere 44 m2 v kat. úz. Mokroluh vedenej na LV 848 ma základe
znaleckého posudku č. 28/2017 zo dňa 7.6.2017, ktorý vypracoval Ing. Jozef Fedorko, Bardejov v celkovej cene
schválenej obecným zastupiteľstvom obce Mokroluh uznesením č. 2017/7/6 vo výške 220,00 €.
Prítomní: 298 konventuálov s hlasovacím právom.; Hlasovanie: za 294, proti 0, zdržali sa 4.
Br. zborový dozorca konštatoval, že uznesenie je schválené.
Uznesenie K 7/2017: Zborový konvent CZ Bardejov schvaľuje Kúpnu zmluvu vypracovanú OÚ Mokroluh v zmysle
uznesenia zborového konventu č. K 6/2017.
Prítomní: 298 konventuálov s hlasovacím právom. ; Hlasovanie: za 290, proti 0, zdržali sa 8.
Br. zborový dozorca konštatoval , že zmluva je schválená.
Uznesenie K 8/2017: Zborový konvent CZ Bardejov berie na vedomie zmenu rozpočtu v dcérocirkvi Vyšná a Nižná
Voľa v roku 2017 vo výdavkovej časti v položke veľké opravy vo výške 10 000,00 € na účel generálnej opravy a zmeny
systému kúrenia kostola a v zmysle rozhodnutia dcérocirkvi upravuje rozpočet CZ.
Prítomní: 298 konventuálov s hlasovacím právom. Hlasovanie: za 291, proti 0, zdržali sa 7.
5. Záver Br. zborový dozorca podal informácie v súvislosti s prácami prebiehajúcimi v Auditóriu. Po týchto informáciách
konvent ukončil.
V Bardejove dňa 29. októbra 2017
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Uznesenia zborových konventov 2017
Uznesenie K 1/2017: Zborový konvent prijíma výročnú kňazskú správu za rok 2016, správu revízneho výboru o hospodárení
cirkevného zboru a schvaľuje uzávierku hospodárenia CZ za rok 2016 v podobe predloženej presbyterstvom.
Uznesenie K 2/2017: Zborový konvent žiada dištriktuálne presbyterstvo o odpustenie poplatku 2% z predaja budovy starej
fary, z ktorého nevznikol žiadny príjem.
Uznesenie K 3/2017: Zborový konvent schvaľuje presbyterstvom predložený návrh rozpočtu správy zboru, vnútromisijného
fondu a zborovej diakonie na rok 2017.
Uznesenie K 4/2017: Zborový konvent CZ Bardejov na základe žiadosti Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.
Košice schvaľuje predaj pozemku parc. č. “E“ KN 3701/2 o výmere 55 m2 v kat. úz. Bardejov vedenej na LV 7329 na základe
znaleckého posudku č. 45/2017 zo dňa 21.5.2017, ktorý vypracoval Ing. Jaroslav Petrek Košice, v jednotkovej cene 4,52 €/m2
a celkovej cene 248,60 €.
Uznesenie K 5/2017: Zborový konvent CZ Bardejov schvaľuje Kúpnu zmluvu vypracovanú VVS a. s. Košice v zmysle
uznesenia zborového konventu č. K 4/2017.
Uznesenie K 6/2017: Zborový konvent CZ Bardejov na základe uznesenia dcérocirkevného konventu K Mk 4/2017 schvaľuje
kúpu pozemku parc. č. “C“KN 969 o výmere 44 m2 v kat. úz. Mokroluh vedenej na LV 848 ma základe znaleckého posudku č.
28/2017 zo dňa 7.6.2017, ktorý vypracoval Ing. Jozef Fedorko, Bardejov v celkovej cene schválenej obecným zastupiteľstvom
obce Mokroluh uznesením č. 2017/7/6 vo výške 220,00 €.
Uznesenie K 7/2017: Zborový konvent CZ Bardejov schvaľuje Kúpnu zmluvu vypracovanú OÚ Mokroluh v zmysle
uznesenia zborového konventu č. K 6/2017.
Uznesenie K 8/2017: Zborový konvent CZ Bardejov berie na vedomie zmenu rozpočtu v dcérocirkvi Vyšná a Nižná Voľa
v roku 2017 vo výdavkovej časti v položke veľké opravy vo výške 10 000,00 € na účel generálnej opravy a zmeny systému
kúrenia kostola a v zmysle rozhodnutia dcérocirkvi upravuje rozpočet CZ.

Plnenie uznesení: Všetky uznesenia zborových konventov z roku 201 sú splnené.
Návrh uznesení na konvent 25.2. 2018
Uznesenie K ....... /2018: Zborový konvent prijíma výročnú kňazskú správu za rok 2017, správu revízneho výboru
o hospodárení cirkevného zboru a schvaľuje uzávierku hospodárenia CZ za rok 2017 v podobe predloženej
presbyterstvom (s opravami z rokovania zborového konventu).
Uznesenie K ........... /2018: Zborový konvent schvaľuje presbyterstvom predložený návrh rozpočtu Správy zboru,
VM fondu a Zborovej diakonie na rok 2018.

Kandidácie na voľby
Z výsledkov volieb na konventoch dcérocirkví a matkocirkvi vyplýva, že členmi zborového presbyterstva
z titulu funkcie sa stali za Vyšnú Voľu kurátorka Anna Mihalčinová (doterajšia kurátorka), za Rokytov Andrej
Hankovský a Milan Pangrác-Piter (doterajší kurátori), za Mokroluh Anna Adamuščinová a Ľuboš Krukár
(novozvolení kurátori), za Bardejov Jozef Voľanský Martiček (doterajší kurátor).
Do ďalšieho volebného obdobia konventy navrhli nasledovných kandidátov:
na funkciu
návrh predkladá
kandidát
matkocirkev Bardejov zborový kurátor
Voľanský-Martiček Jozef
presbyter
Antony Ľuboš Ing.

Eštoková Viera
Hankovský Ľuboš
Polča Milan
dcérocirkev Lukavica
dcérocirkev Mokroluh
zborové presbyterstvo

presbyter
presbyter
zástupca dozorcu
predseda Hospodárskeho výboru
predseda Stavebného výboru
predseda Revízneho výboru
delegát na sen. konvent
delegát na sen. konvent

Skoncová Mária, PhDr.
Voľanská Mária
Basarik Slavomír, Ing.
Klimek Martin
Pangrác-Piter Milan
Benka Milan, Ing.
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2 % z dane pre OZ PRO FAMILIA – BARDEJOV
Aj v tomto roku môžete 2 % zo svojich daní poukázať na OZ PRO FAMILIA –
BARDEJOV. Toto občianske združenie zo získaných prostriedkov podporuje naše aktivity
v oblasti práce s deťmi, dorastom a mládežou. V uplynulých rokoch sme týmto spôsobom
získali prostriedky, z ktorých boli podporené predovšetkým tábory a nákup pomôcok pre
prácu s deťmi. Potrebné tlačivá budú k dispozícii v kostoloch alebo na web stránke
cirkevného zboru.
Rozpočet na rok 2018
PRÍJMY
Č.r.

1.
2.
5.
8.
9.

Text

Evanjelický
cintorín

Príjmy z majetku
Dary a príspevky
z darov - milodarov spolu 50 €
z ofier
z cirkevného príspevku
Príjmy z dotácií
Ostatné príjmy spolu
Príjmy celkom

VM Fond

300 €
50 €

Zborová
diakonia

6 496 €
500 €
2 650 €
3 346 €

1 450 €
1 350 €
100 €

2 000 €
16 700 €
25 196 €

350 €

1 450 €

VÝDAVKY
Č.r.

Text

Evanjelický
cintorín

Služby spolu

14.

16.
17.

920 €
opravy 500 €
cestovné
reprezentácia
poistky 20 €
ostatné 400 €

11.

Prevádzková réžia
spotreba materiálu
časopisy, knihy, DVD...
ceniny - kolky
kancelárske potreby
PHM
ostatné 150 €
spotreba energií - voda
dane a poplatky
Ostatné výdavky
Výdavky spolu:
Výsledok hospodárenia /r.9-17/

18.
Úhrada schodku z finančného majetku

VM Fond

Zborová
diakonia

24 905 €

20 €

300 €
500 €
24 105 €
315 €
150 €

20 €
285 €
200 €

40 €
50 €
30 €
50 €
30 €
15 €
150 €
6€
1 241 €
-891 €
891 €

150 €
150 €

150 €
85 €
25 190 €
6€

500 €
670 €
780 €
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Rozpočet podľa účtovných stredísk
PRÍJMY
Č.r.
1.

2.

5.
8.
9.

Text
Príjmy z majetku
Dary a príspevky
z darov - milodarov spolu
z ofier
z cirkevného príspevku
vokátorové ofery
ostatné - mimozborové ofery

Príjmy z dotácií
Ostatné príjmy spolu
Príjmy celkom

Správa zboru

Bardejov

Lukavica

Mokroluh

54 510 €
14 600 €
1 000 €
33 460 €
2 600 €
2 850 €
20 000 €
5 871,00 €
80 381 €

5 780 €
41 500 €
6 600 €
9 000 €
22 900 €
1 500 €
1 500 €
47 500 €
250 €
95 030 €

730 €
7 650 €
2 500 €
1 700 €
2 950 €
200 €
300 €

50
8 680 €
3 100 €
2 000 €
2 780 €
300 €
300 €

8 380 €

8 730 €

Rokytov

6 220 €
2 040 €
1 650 €
1 880 €
350 €
300 €
200 €

V. a N. Voľa

250 €
8 300 €
3 350 €
1 500 €
2 950 €
250 €
250 €

6 420 €

8 550 €

VÝDAVKY
Č.r.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

Text

Správa zboru

Služby spolu
opravy a udržiavanie
obstaranie majetku
cestovné
reprezentácia
telefón
stočné
revízie
poistky
ostatné
Mzdy
Poistné fondy
Prevádzková réžia
spotreba materiálu
časopisy, knihy, DVD...
ceniny - kolky
kancelárske potreby
čistiace potreby
PHM
ostatné
spotreba energií
vodné
elektrická energia
plyn
dane a poplatky
Sociálny fond
Ostatné výdavky
príspevky vyššej COJ
mimozborové ofery
ofera a 10 % z CP na VM Fond
vokátorové ofery
ostatné
Výdavky spolu:

34 220 €
800 €
22 500 €
2 000 €
500 €
1 150 €
580 €
200 €
620 €
5 870 €
15 000 €
5 200 €
12 865 €
2 750 €
200 €
250 €
600 €
100 €
550 €
1 050 €
9 350 €
750 €
3 100 €
5 500 €
7 65 €
80 €
14 913 €
4 117 €
2 850 €
3 346 €
2 600 €
2 000 €
82 278
-1 897 €

18. Výsledok hospodár. /r.9-17/
Úhrada schodku z finanč. majetku

1 897

Bardejov

Lukavica

Mokroluh

Rokytov

V. a N. Voľa

52 200 €
1 170 €
900 €
905 €
6 670 €
50 300 €
300 €
500 €
300 €
5 700 €
100 €
300 €
100 €
300 €
50 €
100 €
50 €
50 €
100 €
80 €
500 €
300 €
250 €
200 €
400 €
450 €
70 €
90 €
250 €
100 €
720 €
100 €
60 €
5€
20 €
3 550 €
600 €
480 €
800 €
200 €
180 €
6 920 €
1 200 €
2 480 €
2 210 €
1 477 €
700 €
150 €
280 €
405 €
280 €
150 €
100 €
20 €
50 €
50 €

30 €
20 €

30 €

450 €

120 €

15 €
50 €

10 €

130 €

320 €
270 €
1 725 €
1 050 €
100 €
25 €
3 900 €
350 €
2 100 €
1 700 €
350 €
1 000 €
600 €
700 €
1 220 €
100 €
100 €
80 €
147 €
5 000 €

950 €

2 100 €

30 209 €
22 900 €
1 500 €
500 €
1 500 €
3 809 €
93 679 €
1 351 €

4 310 €
2 950 €
300 €
200 €
200 €
660 €
7 480 €
900 €

5 210 €
2 780 €
500 €
200 €
300 €
1 430 €
8 590 €
140 €

3 515 €
1 880 €
300 €
150 €
350 €
835 €
6 630 €
-210 €

4 114 €
2 950 €
250 €
100 €
250 €
564 €
12 921 €
-4 371 €

210

4 371
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