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Bardejovský prameň

Zborový konvent
Program konventu
Kňazská správa
Návrhy na konvent
Plán aktivít

P O ZVÁ NK A
Predsedníctvo
Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bardejov
zvoláva na nedeľu 24. 2. 2019 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 2018
4) Kontrola plnenia uznesení
5) Voľby predsedov výborov
6) Výročná kňazská správa o živote zboru za rok 2018
a) časť bohoslužobná a vnútromisijná s diskusiou
b) časť hospodárska a správa revíznej komisie s diskusiou
c) schválenie uzávierky hospodárenia roku 2018
7) Voľné návrhy
8) Rozpočet na rok 2019 - návrh a prijatie
9) Záver konventu, pieseň

Zmena čísla účtu
pri milodaroch pre Bardejovský prameň
Od roku 2019 budeme milodary a výdavky na Bardejovský prameň účtovať vo Vnútromisijnom
fonde. V súvislosti s tým dôjde k zmene čísla účtu, na ktorý môžete poukazovať svoje milodary
na časopis. Ak budete chcieť podporiť vydávanie časopisu Bardejovský prameň, svoje milodary
poukazujte na účet
SK89 5600 0000 0036 3235 7001.
Do správy pre prijímateľa uveďte darcu (vaše meno, bydlisko),
použite špecifický symbol 70 005 a variabilný symbol 12.
Vopred srdečne ďakujeme za všetky milodary!
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Cirkevný zbor ECAV na Slovensku BARDEJOV
Výročná kňazská správa za rok 2018
na zborovom konvente
24. FEBRUÁRA 2019
Nadovšetko verne sa milujte vospolok,
lebo láska prikrýva množstvo hriechov.
1. list Petra 4,8

Milí bratia a sestry!
Opäť sa po roku stretávame na zborovom konvente,
ktorý má priniesť hodnotenie našej služby v Pánovej
cirkvi za uplynulý rok. Aký to bol rok, čo nám priniesol
a ako sme sa vysporiadali s jeho výzvami? O tom by mala
byť táto správa, ale aj naša spoločná diskusia na konvente.
Ako prvé si môžeme uvedomiť, že to bol prvý rok po veľkom
okrúhlom výročí reformácie. Preto sme v cirkevnom zbore
vydali prvé číslo časopisu Bardejovský prameň 1/2018
s úvodným nadpisom 500+1. Slávnostnú atmosféru roku
reformácie sme využili naplno počnúc októbrom 2016,
končiac októbrom 2017. Rok 2018 bol prvým rokom novej
etapy našej služby evanjeliu. Znamenal pre nás návrat
do výnimočných slávnostných okamihov k svedomitej
pravidelnej systematickej práci. Takto sme sa snažili
orientovať činnosť skupín pracovníkov vo všetkých
oblastiach našej činnosti.
Jednou z najväčších výziev smerujúcich práve týmto
smerom bolo obnovenie fungovania budovy Auditória.
Jeho kolaudácia prebehla začiatkom roka 2018 a postupne
v ďalších mesiacoch sme vyvinuli všetko úsilie k tomu,
aby sa jeho priestory čo najskôr zaplnili činnosťou, na
ktorú je určené. Vyvrcholením našich snáh bola slávnosť
posviacky Auditória, ktorá tvorila jeden z ústredných
bodov programu Zborových dní CZ Bardejov. Technicky
dobre pripravené a postupne aj zariaďované priestory
poskytli možnosť prehĺbenia a rozšírenia niektorých
činností. To prinieslo svoj úžitok najmä v druhej polovici
roka. Rozbehli sa podujatia ako neformálne stretnutia
veriacich po službách Božích v nedeľu, tiež na prvé
stretnutie všetkých generácií v novembri. Aj mladí sa
s radosťou vrátili k voľakedy obľúbenému priestoru
v záhrade fary. Znovu sa tu ozýva vrava dorastencov,
mládežníkov, mali sme tu aj dva koncerty, za plotom sa
zastavujú okoloidúci a pozorujú našich členov zboru, čo
robíme, ako spoločne žijeme, čím sa prezentujeme.
V rámci fungovania zboru sme dlhé obdobie čelili
starostiam s personálnym obsadením, nakoľko dlhodobá
PN sestry farárky a potom aj sestry kaplánky spôsobili
potrebu hľadania náhradných riešení. S výnimkou
niekoľkých nedieľ, kedy sa na dcérocirkvách konali
čítané služby Božie, sa podarilo počas celého roku
zabezpečiť konanie riadnych služieb Božích vo všetky
nedele a sviatky. Za to patrí vďaka mnohým bratom

a sestrám duchovným tak z nášho seniorátu, rodákom,
ale aj študentom teológie. Vďaka patrí aj ochotným
neordinovaným spolupracovníkom, ktorí v prípade
potreby poslúžili čítanými služba Božími.
V roku 2018 sme zažívali nielen udalosti dotýkajúce
sa nášho zboru, ale ako súčasť ECAV na Slovensku sme
prežívali aj spoločné radosti a strasti. Medzi náročné
okamihy patrili napätia a nedorozumenia, ktoré na
úrovni cirkvi vznikali v súvislosti s voľbami predstaviteľov
dištriktu a generálnej cirkvi. Za veľmi smutné považujem
skúsenosti, keď sme sa na stránkach Evanjelického posla
stretávali s atmosférou posudzovania, odsudzovania,
vyvolávania nedôvery voči roky zaužívaným spôsobom
kandidovania a voľby. Od prijatia novej cirkevnej ústavy
sa na výkon volieb používajú tie isté predpisy. Nevidím
dôvod spochybňovať výsledky volieb len preto, že cez tento
bežne zaužívaný spôsob neprešli kandidáti, ktorých na
týchto miestach chceli niektorí ľudia vidieť. Nepovažujem
za správne, aby tieto záležitosti riešil Evanjelický posol,
s odôvodnením, že ide o investigatívnu žurnalistiku.
Evanjelický posol nie je bulvárnym časopisom a nie je ani
investigatívnym časopisom. Je časopisom, ktorý sa má
starať o pozitívne budovanie cirkvi. Problémy a nedostatky
v cirkvi majú riešiť na to určené orgány, predstavitelia,
farári, seniori, biskupi, dozorcovia, revízori, cirkevné súdy.
Na všetkých úrovniach riadenia cirkvi sú takéto orgány
a majú svoje právomoci. Pre pokoj cirkvi treba rešpektovať
ich rozhodnutia, ak nie sú správne, podať o tom dôkazy
a veci napraviť. Na všetko je iný a lepší spôsob, ako
zaťažovať čitateľov Ev. posla napätím a šírením nedôvery
voči predstaviteľom cirkvi. Takéto snahy sú podrezávaním
konára, na ktorom sedíme a veľmi rýchlo sa nám vrátia.
Verím, že návrat k systematickej práci, kontrole činnosti
a pokornému sebaskúmaniu svojej vlastnej služby je
cestou, ktorá nás povedie ďalej a nie späť do slučky hnevu
a nepokoja.
V tomto duchu sa snažíme v našom cirkevnom zbore
venovať viac pozornosti tomu, čo dobrého máme vykonať
my tu, medzi nami, než čo zlého máme vytýkať iným. Na
nasledujúcich stranách sa môžeme zahĺbiť do množstva
informácií, ktoré zachytávajú naše snahy v jednotlivých
oblastiach našej práce, tak v meste, ako na dedinách, od
najmladšej generácie po najstaršiu.
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I. Bohoslužobný život
Stretnutia na službách Božích sa v roku 2018 konali
vo všetky nedele a sviatky, pokiaľ bolo možné vo všetkých
kostoloch. Tieto stretnutia patria k základným prejavom
našej viery, ktorá nás vedie do spoločenstva s Pánom
Bohom a tým zároveň do spoločenstva rovnako veriacich
v cirkvi.
Spoločenstvo na službách Božích má svoju stálu
formu a poriadok, ktoré sú určené chrámovou Agendou.
Na našich službách Božích však využívame všetky
možnosti obohatenia, spestrenia programu, ktoré
Agenda umožňuje: čítanie biblických textov, vystúpenia
spevokolov alebo sólových spevákov, vystúpenia detí
z besiedky, modlitby veriacich, piesne zo spevníka K trónu
slávy, mládežnícke piesne, dramatizované čítanie pašií.
Všetky tieto formy prispievajú k tomu, že služby Božie sú
živé, oslovujúce, menej formálne.

Počet účastníkov
Pokiaľ ide o počet účastníkov služieb Božích,
v porovnaní s inými časťami cirkvi by sme ho mohli
hodnotiť ako uspokojivý. No pre nás by malo zostať vždy
dôležitejšie nie porovnávanie sa s inými, ale jednoduchá
otázka – čo pre mňa znamenajú služby Božie? Je to
jedna z možností, ako prežijem nedeľu? Alebo stretnutie
v kostole patrí nerozlučne k môjmu spôsobu zasvätenia
sviatočného dňa. Mám dojem, že v posledných rokoch
pre mnohých aktívnych členov zboru, návštevníkov
služieb Božích platí práve tá možnosť, že sa každú nedeľu
rozhodujú, či idú do kostola, alebo naplnia nedeľu iným
programom. Ak by šlo o ľudí dlhodobo odmietajúcich
služby Božie, bolo by to smutné, ale pochopiteľné. Ak
však niekto prichádza do kostola raz, dvakrát v mesiaci
a vo zvyšných týždňoch si volí iný program, zostáva už len
na tom človeku vyhodnotenie jeho rozhodnutia, či čas
prežitý v nedeľu bez návštevy spoločného zhromaždenia
bol pre neho prospešnejší. Nikto nás nenúti ísť do kostola,
(hoci Božie prikázanie by sme mohli vnímať, ako pozvanie
do spoločenstva), ale byť spolu pri Božom slove je
skutočne požehnaný a správny spôsob zasvätenia nedele.
V súčasnosti sme svedkami toho, že jedna nedeľa od
druhej sa v návštevnosti dokáže líšiť aj o desiatky percent
(to platí aj v matkocirkvi aj na dedinách). Štatistika účasti
je zachytená v tabuľke nižšie.

Večierne
Pokiaľ ide o večerné služby Božie v Bardejove, môžeme
dodať, že naďalej plánujeme počas školského roka konať
večierne aj v kostole v meste aj v modlitebni na Vinbargu.
Aj tu je návštevnosť dosť pohyblivá, ale zdá sa, že istá
skupina ľudí s veľkou radosťou využíva zvláštnu pokojnú
atmosféru večerných služieb Božích. Pre niektorých je
dokonca večerný čas o 18:30 na Vinbargu ešte lepšou
alternatívou, ako v kostole. V modlitebni je dostatok
svetla, je tam príjemne teplo, milá, rodinná atmosféra
a preto sa sem radi dovezú aj členovia zboru, ktorí
nebývajú na sídlisku.

Boli ste už v susedných kostoloch?
Vzájomné návštevy na službách Božích odporúčam aj
ostatným členom. V našom zbore máme všetky kostoly
a modlitebne v peknom zriadenom stave, o všetky je
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dobre postarané, priebežne sú obnovované, upravované.
Je peknou skúsenosťou, ak člen zboru z jednej časti raz za
čas navštívi kostol inde. Radi vás tam privítajú, stretnete
ľudí, ktorých ste možno roky nevideli. Aj týmto spôsobom
môžeme povzbudiť našu vnútornú jednotu.
Služobníci
V rámci hodnotenia bohoslužobného života treba
vysloviť poďakovanie všetkým služobníkom, ktorí sa
verne a usilovne starajú o všetky bohoslužobné miesta,
kurátorom, kostolníkom, všetkým, ktorí zabezpečujú
upratovanie aj výzdobu. Vašu službu oceňujú nielen
domáci veriaci, ale aj mnohí hostia, ktorí si všímajú, ako
u nás prebiehajú služby Božie, akú atmosféru vytvára
priestor aj samotní ľudia v kostole. Sme radi, že naše
bohoslužobné úkony, služby Božie, krsty, sobáše aj
pohreby často oceňujú aj návštevy z iných cirkví. Aj to je
potvrdenie toho, že spôsob, akým stvárňujeme naše
stretnutia je oslovujúci. Je to aj do budúcnosti úloha
každého z nás, pred oltárom, za organom, v kostolníckej
lavici, či každého jedného veriaceho. Každý z nás do
spoločenstva niečo prináša. Je dôležité, aby to, čo z našich
stretnutí môžu ľudia vnímať bol záujem o Božie slovo
a rovnako aj záujem o človeka sediaceho vedľa nás. Je
dobrou skúsenosťou, že po službách Božích v Bardejove
sa zaužívali stretnutia v Auditóriu, kde sa ľudia môžu
stretnúť a zažiť neformálne spoločenstvo s bratmi
a sestrami. Táto aktivita nielen povzbudzuje priateľské
vzťahy, ale vytvára priestor aj na mnohé zaujímavé
rozhovory, rodia sa tu nápady, ľudia sa vzájomne motivujú
k dobrým rozhodnutiam. Preto v tejto aktivite radi
budeme pokračovať a na stretnutia pri kávičke pozývame
aj ďalších.

Modlitby
Mnoho rokov sa stretávame aj pri modlitebných
večeroch, v advente, v pôste a pri novoročnom
modlitebnom týždni Evanjelickej aliancie. Aj tieto
stretnutia majú svoju osobitnú atmosféru a účastníkom
prinášajú požehnané skúsenosti. Aj tu je ešte dosť
priestoru pre ďalších, aby sa zúčastnili a pripojili sa
či v tichých, alebo nahlas vypovedaných modlitbách
k prosbám a vďakám celého spoločenstva.
V závere tejto časti sa môžeme všetci zamyslieť nad
Pavlovým povzbudením v slovách: Neopúšťajte spoločné
zhromaždenia!
Spolu bolo vykonaných 431 služieb Božích (+6).
Okrem 278 hlavných a slávnostných SB sa konali večerné
SB v dcérocirkvách v nedele, keď bol mimoriadny zborový
konvent a pri iných príležitostiach a tiež stredtýždňové
adventné a pôstne večierne.
V zbore sa konali tradične modlitebné týždne: Aliančný
v januári spoločne s CB a AC v Bardejove a Mokroluhu
a adventný modlitebný týždeň. Pôstny modlitebný týždeň
sme nahradili spoločnými stretnutiami na evanjelizácii
ProChrist.

Zvláštne bohoslužobné príležitosti
8.-14.1 Modlitebný týždeň Evanjelickej aliancie
(AMOT)– spoločné stretnutia sa uskutočnili v Mokroluhu
trikrát v našej modlitebni a trikrát v modlitebni CB.
V Bardejove sme mali spoločné stretnutie v stredu na
Vinbragu v našej modlitebni, vo štvrtok v modlitebni
Apoštolskej cirkvi a v piatok v modlitebni Cirkvi bratskej.
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Miesto

Druh
Hlavné a slávnostné služby Božie

Bardejov a diaspora
2280 členov (-10)

Večerné, nešporné, mládežnícke

Počet služieb Božích Priemerná účasť v % K roku 2017
65 (-4)

327

14

-23

81+5+3=88
(-4)

47

2

-15

Mokroluh
288 členov (+10)

Hlavné a slávnostné
služby Božie

53 (+1)

96

33

-3

Rokytov
183 členov (-5)

Hlavné a slávnostné
služby Božie

53 (+1)

84

46

-4

Lukavica
294 členov (-1)

Hlavné a slávnostné
služby Božie

54 (+2)

101

34

-6

V. a N.Voľa 293 (-2) =
246(+0)+47(-2) členov

Hlavné a slávnostné
služby Božie

53 (+2)

87

30

+7

Hlavné a slávnostné služby
Božie (priem. účasť za nedeľu)

278 (+2)

695

20

-29

Celý zbor
3338 členov (-8)

V sobotu sa k spoločnému stretnutiu zišli aj mládežníci
v Gründlovskom dome. Témy AMOT v našich chrámoch
zazneli aj v nedeľu na večerných SB.
27. 5. Zlatá konfirmácia
14.10. Piate výročie posvätenia modlitebne na
Vinbargu
28.10. Služby Božie s pripomenutím 100. výročia
vzniku prvej ČSR
11.11. Služby Božie s pripomenutím 100. výročia
ukončenia 1. svetovej vojny.

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, Anna
Velebírová, farárka, Viera Šimová Šoltés, kaplánka, Ivan
Havassy od 1.10. kaplán), poslúžili: Dušan Cina a Peter
Mihoč (obaja BÚ VD Prešov), Martin Chalupka, (senior
ŠZS - Marhaň), Igor Mišina (biskup vv.), Reinhard Pappai
(superintendent vv., Bautzen, Sasko) Katarína Hudáková
(zb.farárka, L. Ondrej), Marián Kaňuch (Žilina, senior
TUS), Marek Cingeľ (konsenior ŠZS - Richvald), Jaroslav
Majer (zb. farár, Zlaté), Stanislav Baloc (zb. farár, Štrba),
Matúš Vongrej (policajný duchovný, Prešov), Emília
Velebírová (sen. kaplánka, Rožňava), Emil Hankovský
(kaplán, Prievidza), Jana Ilčisková (kaplánka, Štítnik),
Martin Uhriňák (kazateľ CB Bardejov), Anna Činčuráková
Tipulová, (farárka, Kuková), Jozef Juházy (sen. kaplán ŠZS),
Samuel Velebír (sen.kaplán NOS), Barbora Hankovská,
Martin Kmec, Rút Chmeľovská, Miroslava Ferencová,
Dávid Bukovinský, (študenti EBF UK).
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 2018 sme v cirkevnom zbore pokrstili 18
chlapcov, 20 dievčat. Spolu bolo 38 krstov v rámci
cirkevného zboru, čo je o 3 menej, ako v minulom roku.
Pokračovali sme aj v spoločnej príprave rodičov a krstných
rodičov. Rodiny, ktoré sa nezúčastnia spoločnej prípravy
majú osobné rozhovory pred krstom.

b) Večera Pánova
Sviatosť Večere Pánovej bola v roku 2018 prisluhovaná
99 krát (+9). Z toho v kostole a domove dôchodcov 47 krát
(-3), v domácnostiach, v nemocnici a ústavoch 52 (+12).
doma nemocnica

kostol spolu k roku 2017

Muži

13
(+5)

8
(+4)

2156
(+1)

2177

+10

Ženy

56
(+16)

20
(+8)

3006
(+21)

3082

+45

Spolu

69
(+21)

16
(+12)

5162
(+22)

5259

+55

Konfirmácia
V roku 2018 bolo konfirmovaných 33 (+7) konfirmandov
(17 chlapcov, 15 dievčat a jeden dospelý). Slávnosť
konfirmácie sa konala 12. a 13. 5. 2018.
V školskom roku 2018/2019 je zapísaných 28 prvákov,
ktorým sa venuje sestra farárka Velebírová a 30 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 5 čisto evanjelických párov, 19
konfesionálne zmiešaných manželstiev. Spolu sa konalo
24 sobášov z nášho zboru (+4). Okrem toho sa v našom
kostole konalo aj niekoľko sobášov, ktoré vykonali pre
svojich členov farári susedných cirkevných zborov.

b) Pohreby
Pochovali sme 14 mužov a 13 žien, spolu sme sa
stretli pri 27 rozlúčkach so zosnulými (-7). Najstaršia
medzi pochovanými bola Anna Petričová rod. Benková
z Rokytova, ktorá zomrela vo veku 92 rokov. Najmladšou
pochovanou bola Vierka Gállová, ktorá odišla k Pánovi vo
veku 21 rokov.
Priemerný vek zosnulých mužov bol 65 rokov (+3 roky)
a zosnulých žien 75 rokov (-4 roky).
Priemerný vek zomrelých spoločne bol 70 rokov, čo je
o 3 roky menej, ako v roku 2017.
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III. Biblická a vnútromisijná
práca
a) Biblické hodiny
Biblické hodiny sme konali na jar do pôstu, potom po
Veľkej noci a na jeseň počas novembra. Pokračovali sme
vo výklade Matúšovho evanjelia na pokračovanie. Po
téme „Výklad rečí na vrchu“ sme sa v ďalšej časti zaoberali
Ježišovými divmi. Tento spôsob biblického vzdelávania
prináša veľmi zaujímavé myšlienky. Je pravdou, že by ho
mohlo využívať väčšie množstvo členov zboru, nielen
spomedzi najstarších, ale aj zo strednej generácie, aj
mladší. Zvlášť v Bardejove by účasť mohla byť výraznejšia.
Prístupnejšia poloha stretnutí, ktoré sa už nerobia na
Vinbargu, ale opäť v obnovenom Auditóriu by mohla byť
pre viacerých milou pozvánkou.
Priemerná účasť na Biblických hodinách
Miesto

Priemer
(k roku 2017)

Bardejov

14 (-4)

Mokroluh

21 (+1)

Rokytov

17 (-1)

Lukavica

24 (+2)

Vyšná Voľa

14 (+0)

Spolu

90 (+2)

b) Detská besiedka
Detská
besiedka
sa
vyučuje
vo
všetkých
bohoslužobných miestach. V Bardejove sa vyučuje v
dvoch skupinkách už v nových priestoroch Auditória.
V Bardejove, Mokroluhu a Lukavici sa vyučuje počas
služieb Božích s tým, že sú určené nedele a sviatky, kedy
sú aj deti v kostole s rodičmi. Na Vyšnej Voli sa od nového
šk. roku vyučuje v sobotu. V Rokytove sa vyučovanie
nerozbehlo od začiatku roka, ale v čase prípravy
na Vianoce sestry spoločne s deťmi rim. kat. cirkvi
a dospelými oboch cirkví pripravili pekný program pre
celú obec v kultúrnom dome. Riadne vyučovanie besiedky
v Rokytove sa začne v druhom polroku šk. roka pred
službami Božími. Aj v ďalších kostoloch deti prispeli do
programu služieb Božích svojimi vystúpeniami nielen na
Vianoce, ale aj v priebehu roka, na Poďakovanie za úrody
zeme. Za tieto aktivity a vôbec za vedenie vyučovania
patrí vďaka všetkým vyučujúcim. Sme radi, že v Bardejove
sa podarilo do vedenia detskej besiedky zapojiť viacerých
spolupracovníkov, zvlášť manželské páry, čo prinieslo
potrebné obživenie a uľahčilo prácu, ktorú si vyučujúci
podelili.
Detský tábor sme v tomto roku realizovali v Stebníckej
hute na Slnečnom majeri. Podobne, ako pri dorastovom
tábore, aj tu boli všetky miesta kapacity tábora obsadené
viac ako mesiac pred začiatkom. Teší nás záujem o túto
formu práce tak zo strany účastníkov, ako aj zo strany
ochotných spolupracovníkov. Osvedčila sa nám dobrá
súhra dospelých sestier učiteliek s tímom mládežníkov.
Program tábora sme pripravili podľa táborového balíčka
z Detskej misie pod názvom: Pátrači na stope. S využitím
prostredia pátračov a detektívov deti skúmali aká je pravda
a svedectvá o Pánovi Ježišovi. Tábora sa zúčastnilo 56 detí
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Vyučujúci a spolupracovníci šk. r. 2018/19

Bardejov:

P. a B. Kucharikovci, P. a S. Tipulovci,
M. a L. Gajdošovci, M. a M. Polčovci,
M. a Ľ. Voľanskí Martičkovci, I. Skoncová,
M. Kažík, P. Voľnaký, D. Rybovič,
A. Hankovská, M. Voľanská, D. Kusavová,
A. Šima

Mokroluh:

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

Rokytov:

K. Miševová, S. Banásová

Lukavica:

A. Hrivniaková

V. Voľa:

S. Riznerová, B. Dzurišinová, M. Šimová,
I. Havassy
Priemerná účasť

K roku 2017

Bardejov

22

-3

Mokroluh

13

0

Rokytov

8

+1

Vyšná Voľa

9

+1

Lukavica

7

-1

Spolu

59

a 25 členov tímu. Výsledky prác v obľúbených tvorivých
dielňach boli vystavené v rámci Zborových dní.
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.

c) Práca s dorastom a s mládežou
	Správu podáva Dávid Schader, pracovník s dorastom a mládežou, za mládež 25 PLUS sestra
M. Skoncová.
Dorast a mládež sa stretávali v roku 2018
v zabehnutom režime: v Bardejove v piatky na Klube
17:14 a v soboty na Mládeži. Čo sa týka dedín, tohto roku
sme sa s dorastencami stretávali v Lukavici a v Mokroluhu
v utorky (na striedačku). Rok 2018 priniesol zásadnú
zmenu v tom, KDE sme sa stretávali. Začali sme ho
v Gründlovskom dome, ale v júli po Dorasťáku sme sa
presunuli do Auditória. Spočiatku nám trochu trvalo
adaptovať sa na nové prostredie, ale tento presun
vnímame veľmi pozitívne, pretože sa viac stretávame
aj so staršími ľuďmi z nášho zboru, ktorí sa v Auditóriu
objavujú. A tak máme možnosť viac sa spoznávať, viac sa
porozprávať.
Dorasty – teda Kluby 17:14 vnímame ako miesto, kde
chceme položiť základy viery, riešime základné otázky.
Na dorastoch sme s Klubákmi preberali od začiatku
roka Listy Jánove a potom sme sa pozreli na zaujímavé
otázky, ktoré majú ľudia a riešia ich so svojimi kamarátmi
a spolužiakmi. Nakoniec sme sa pripravovali na najnovšiu
sériu, kde chceme vidieť Ježiša ako koná hrdinský
v rozličných situáciách.
Na Mládežiach sa snažíme ísť do zložitejších tém.
Vyučovali sme o rôznych ľuďoch, s ktorými sa Ježiš stretol
a ako reagoval pri týchto stretnutiach (námet podľa knihy
vydanej v EVS - Stretnutia s Ježišom). Potom sme sa
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pozreli na Trojicu. Boh Otec bol prvý. Hovorili sme ako
môže naša pozemská rodina – a najmä vzťahy s otcami
- zmeniť naše nazeranie na Boha Otca. Následne sme
hovorili o Ježišovi ako o darcovi spásy. A záverom roka
sme začali aj tému Ducha Svätého, ktorú ďalej preberáme.
Začali sme ju na Mládežníckom tábore v januári 2019. Ten
bol pre nás veľkým požehnaním. Témami nám poslúžili
naši známi priatelia ako Marián Kaňuch, Marek Ivan, Ed
Rumbold a Stano Hrivňák. Bol to vzácny čas, stretnutí,
prehlbovania kamarátstiev.
Čo sa týka letného tábora, v lete 2018 sme zažili
Dorasťák s témou: Koho sleduješ? Téma bola o vzoroch, ku
ktorým vzhliadajú mladí ľudia a sledujú ich. Otázka bola,
či tie vzory sú ozaj dobrými vzormi pre náš život, ktoré
je hodné nasledovať. Tento tábor, ktorý pripravujeme
vždy už od januára a veľmi sa naň tešíme, priniesol nový
rytmus do tímu. Išli sme na nové miesto a zmenili sme
aj koncepciu práce vo vedení tábora, čo tiež hodnotíme
pozitívne.
Celou našou prácou s dorastom a mládežou sme sa
snažili viesť našich mladých ľudí do blízkeho vzťahu
s Pánom Ježišom. Aby viera nebola len prechodná
záležitosť veku základnej a strednej školy, ale aby obstála,
aj keď pôjdu na školu do iného mesta, začnú pracovať,
mať rodinu alebo vycestujú niekde na dlhší čas mimo
SR. Tiež sa snažíme vychovávať a pripravovať mladých
ľudí na život, riešiť s nimi ich aktuálne otázky (skupinky
zamerané na vzťahy, chodenie...).
Modlite sa za nás prosím a žehnajte nám múdrosť a lásku
od Boha pre celý tím, nech vieme presne robiť s tými
mladými ľuďmi, akých nám Boh dáva. Ak máte viac otázok
o mládežníckej práci, alebo nápady – radi si ich od vás
vypočujeme.
25 PLUS
Čo sa týka mládeže 25 PLUS, tá sa v roku 2018
stretávala v Grundláči, Auditóriu a po domácnostiach.
Stretávali sme sa v podobných počtoch ako rok predtým
a preberali sme zaujímavé témy – v prvom polroku to
bola séria „Šestka“ – pozerali sme sa na šesť najväčších
priorít v živote Pána Ježiša a po prázdninách sme sa zase
pozerali na Jeho vzťahy – s Otcom, s ľuďmi okolo Neho (so
susedmi, priateľmi, učeníkmi). Našou víziou je 1 Jn 2,6 –
ak tvrdíme, že v Neho veríme, máme žiť tak, ako žil On.
A aby sme vedeli ako, musíme Ho poznať.
Druhou prioritou mládeže bolo naozaj budovať
komunitu veriacich pracujúcich ľudí a navzájom sa
povzbudzovať, modliť sa za seba a tráviť spolu čas.
Takže sme sa nevídali len na stretnutiach mládeže,
ale na mnohých ďalších stretnutiach – grilovačkách,
spoločenských hrách, kine, divadle (predstavenie DJZ
Nikola Šuhaj), turistike či lasertagu.
Pred letom sme zakončili mládež víkendovkou na chate
v Ruskove a v lete sme sa spolu vybrali na výlet za našim
rodákom Marekom Hrivňákom do Súľova, kde sme si
užívali Božie stvorenstvo a krásu okolitých hôr, študovali
sme izraelských kráľov Saula a Dávida, poslúžili v nedeľu
na Službách Božích a oslávili aj Markove narodeniny.
Súčasťou stretávania sa po domácnostiach (a to nie len
v Bardejove, ale aj na Voli, v Lukavici) je možnosť oslavovať
aj Poďakovanie za úrody zeme (vďakyvzdanie) spoločnou
večerou, rovnako aj vychutnať si spoločnú kapustnicu
na vianočnej mládeži. Mládež 25 PLUS tiež spolu trávila

Silvestra v Oľšovanoch pri Košiciach na návšteve u našej
mládežníčky Aďky Martičkovej – Medveovej, ktorá sa tam
vydala. Mali sme tiež vzácnych hostí zo zahraničia, ktorí
nás vyučovali: Jacka Webstera z USA a Abrahama Sahua
z Indie.
Našou túžbou je nielen fungovať ako samostatné
spoločenstvo, ale ako súčasť celého zboru, preto sme
sa radi zúčastnili a pomáhali na ProChriste, mládež 25
PLUS privítala aj ostatných členov zboru v stredu počas
reformačného týždňa a s nadšením sme prijali iniciatívu
„Pri kávičke“, ktorú v týždeň, kedy sa deje, považujeme
za svoje spoločenstvo a mládež prekladáme zo stredy na
piatok.
V roku 2019 začíname s podrobným a celoročným
štúdium listu Rímskym (všetci mladí pracujúci ste srdečne
pozvaní) a v lete plánujeme veľkú dovolenku v USA, na
ktorú sa už teraz tešíme.
Stretnutia dorastu
Priemerná účasť
v roku 2018

Porovnanie
k roku 2017

Bardejov

47

+10

Mokroluh

6

-1

Lukavica

6

+1

Týždenný priemer

59

Miesto

Stretnutia mládeže
Priemerná účasť
v roku 2018

Porovnanie
k roku 2017

Mládež

38

-8

Mládež 25 PLUS

25

+5

Týždenný priemer

63

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 20 príležitostiach
v zbore aj v meste a senioráte. Boli to obvyklé vystúpenia
pri dôležitých sviatkoch v rámci bohoslužobného života,
pri pohreboch a sobášoch. Požehnané chvíle sme zažívali
na výročnom Svätojánskom koncerte, v rámci ktorého
zaznelo osem skladieb. Siedmymi piesňami zbor poslúžil
pri Cyrilo-metodských slávnostiach ekumenickej jednoty
na Radničnom námestí a v spolupráci s mestom aj pri
požehnaní pamätnej tabule k 777. výročiu prvej písomnej
zmienky o meste Bardejov na Radničnom námestí.
Služba speváckeho zboru nechýbala ani na Zborových
dňoch, pri 100. výročí vzniku ČSR, ani na seniorálnej
evanjelizácii, ktorá sa konala v našom CZ, v dcérocirkvi
Mokoroluh 28.10. Predstavili sme sa aj na Seniorátnom
stretnutí spevokolov, ktoré sa konalo v Chmeľove.
Rokytov - trojhlasný miešaný spevokol vedený
Ľ. Pangrácom Piterom, presbyterom dcérocirkvi –
vystupoval pri slávnostných službách Božích a iných
príležitostiach
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Mokroluh - dvojhlasný ženský spevokol pod vedením
sestry kantorky J. Petričovej vystupoval pri pohreboch
Lukavica - ženský spevokol, pod vedením sestry
kantorky Z. Vantovej vystupoval pri slávnostných
službách Božích.
Na začiatku roka 6.1. k Vianociam 2017 a na konci roka
30.12. k Vianociam 2018 sa v Bardejove konali vianočné
koncerty spevokolov nášho cirkevného zboru a susedných
CZ.

e) Spoločenstvo evanjelických žien (SEŽ)
	Správu podáva V. Šimová Šoltés
Aj v roku 2018 sa stretávala skupinka žien. Tento rok
sa stretávali každý utorok o 17.00 najprv v kancelárii a
od júla v byte sestry kaplánky. Spolu sme sa zdieľali a
navzájom sa povzbudzovali na základe Božieho slova, ale
tiež osobných skúsenosti, ktoré sme počas týždňa prežili.
Uvedomovali sme si ako Pán Boh koná a vypočúva naše
modlitby, neraz sme zakúsili čo znamenajú slová: Proste
a dostanete, hľadajte a nájdete....
Sestry zo zboru sa zúčastnili stretnutia na Svetovom
modlitebnom dni žien, ktorý sa konal 8.3. v modlitebni
CB v Bardejove.

f) Stretnutia rodín
(Rodinné spoločenstvo – RoS)
Skupinka rodinného spoločenstva sa naďalej
stretávala v modlitebni na Vinbargu - piatok o 18:00.
Počas Národného týždňa manželstva sa rodiny stretli
v priestoroch detského ihriska Slniečko. Spoločne tiež
navštívili divadelné predstavenie v Prešove. Na záver
školského roku skupinka pripravila spoločný výlet do
Betliara, kde sa v krásnom prostredí kaštieľa a okolia
zúčastnili poľovníckeho dňa a absolvovali aj turistické
výlety. Na jeseň po odchode dorastu a mládeže do
Auditória sa rodiny stretávali v Gründlovskom dome,
kde boli výhodnejšie podmienky vzhľadom na možnosť
osobitného programu pre deti. Stretnutí sa zúčastňovalo
priemerne 6 rodín pod vedením brata Martina Viglaša.

g) Modlitebné skupinky,
Modlitebné spoločenstvo (MoS)
Modlitebné stretnutia sa v cirkevnom zbore nekonajú
pod hlavičkou MoS, ale funguje viacero skupín, ktoré
sa pravidelne stretávajú k modlitbám. Je to skupinka
mladých v modlitbách pred začiatkom vyučovania,
skupinka modlitebníkov v modlitbách za cirkevný zbor
v nedeľu večer. Každá dôležitá aktivita v zbore sa začína
modlitbami, je sprevádzaná modlitbami a končí sa vďakou
za prijaté požehnanie.

IV. Zborová diakonia
Ma-mi klub

(Správu podáva V. Šimová Šoltés)
V minulom roku sa mamičky z Ma - mi klubu stretávali
iba do konca mája. Nakoľko sa im sestra kaplánka zo
zdravotných dôvodov dlhšie nemohla venovať. Mamičky sa
stretávali v tradičnom čase 9.30 v modlitebni na Vinbargu.
V priemere sa stretávalo 5 mamičiek, samozrejme podľa
zdravotného stavu detí. Zorganizovali sme aj spoločné
stretnutie s mamičkami zo Sveržova, kedy nás bolo
8

dokopy viac ako 20 mamičiek. Bol to veľmi požehnaný
čas a tiež veľké povzbudenie pre naše mamičky, aby
pozývali svoje priateľky mamičky do nášho spoločenstva.
Okrem zmysluplných rozhovorov a modlitby sme sa
snažili venovať práve naším ratolestiam. Učili sme ich
základným biblickým pravdám interaktívnym spôsobom.
Či už prácou s papierom, farbičkami alebo plastelínou.
Používali sme materiál z Detskej misie: Strihaj, maľuj
a lep, Lekcie pre najmenšie deti. Snažili sme sa, aby
stretnutia prinášali úžitok a požehnanie deťom, ale aj
mamičkám.

Dobročinnosť, dobrovoľníctvo
V novembri sme sa znovu zapojili do najväčšej
charitatívnej zbierky na Slovensku v predajniach
TESCO, ktorú táto sieť obchodov organizuje v spolupráci
s viacerými charitatívnymi organizáciami, aj s Evanjelickou diakoniou. V rámci tejto zbierky sa zapojilo
temer 40 dobrovoľníkov z nášho zboru. Vyzbieralo sa
viac ako dve tony tovaru, ktorý bol rozdelený do viac
ako päťdesiatich balíkov pomoci. Obdarené boli rodiny,
ktoré v roku 2018 krstili v našom zbore deti a domácnosti
v sociálnej núdzi nahlásené presbytermi.
Už tradične sme sa zapojili aj do zbierky Saleziánske
kilo, ktorá sa konala pred Veľkou nocou a pred Vianocami.
V rámci ekumenickej spolupráce sme aj tu mohli
prispieť tak zbierkou, akou organizačne. Zo zbierky boli
podporené aj rodiny, ktoré sme nahlásili organizátorom
z našej strany.
Pred Vianocami sme znovu piekli oplátky, pri
distribúcii ktorých sa koná zbierka pre potreby Zborovej
diakonie. Aj v tomto roku sme z týchto prostriedkov
podporili deti na detskom tábore, aj konkrétne rodiny,
ktorých ťažkú situáciu nahlásili členovia presbyterstva.

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.
15 žiakov sa zúčastnilo seniorálneho Biblickej
olympiády. Po jeho úspešnom absolvovaní postúpil
na celoslovenské kolo v 4. kategórii Ľuboš Krukár. Na
celoslovenskom kole obsadil druhé miesto.

VI. Činnosť presbyterstva
a konventy
Zborové presbyterstvo zasadlo v roku 2018 päťkrát na
riadnom zasadnutí. Zaoberalo nasledovnými otázkami:
P1: Uzávierka hospodárenia a plán práce na
rok 2018, niektoré aktuálne otázky činnosti zboru
(charitatívne zbierky, evanjelizácie Pro Christ, chránená
dielňa, organizovanie zborového plesu), príprava
rozpočtu, príprava konventu.
P2: Príprava plánovaných vnútromisijných aktivít
na jar a leto, jesenné akcie, Bardejovský prameň –
zmena grafickej formy, využívanie Auditória, chránená
dielňa, platové záležitosti zamestnancov v súvislosti so
zvyšovaním minimálnej mzdy.
P3: Príprava volebného konventu na voľbu generál-
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Počet
žiakov

Počet skupín

Vyučujúci

1. ZŠ

94

7

T. Tipulová

3. ZŠ

80

5

M. Cingeľ

4.ZŠ

37+47=84

02/03/19

J. Majer/
D. Schader

5. ZŠ

44

2

Z. Vantová

6. ZŠ

10

2

J.Velebír

7. ZŠ

20

2

Z. Vantová

ZŠ Lukavica

4

1

Z. Vantová

ZŠ Nižná
Voľa

6

1

Z. Vantová

ZŠ Mokroluh

9

1

J. Majer

ZŠ Rokytov

1

1

J. Majer

spolu ZŠ

352

27

6 vyučujúcich

Gymnázium
LS

24

2

J.Velebír

Súkr.
gymnázium

3

1

J.Velebír

Spoj. SŠ
J. Heinischa
SOU

21

1

J.Velebír

Spoj. SŠ
J. Heinischa
Gymnázium

7

1

J.Velebír

Priemyslovka

16

Súkromná
stredná
odborná
škola

4

1

M.Cingeľ

voľbách do presbyterstva. 25. septembra sa konala
pracovná porada presbyterov k Zborovým dňom.
Rokovania dcérocirkevných orgánov boli vyhodnotené
na dcérocirkevných konventoch.
11. marca sa viacerí presbyteri zúčastnili stretnutia
neordinovaných pracovníkov cirkvi v Podlipníkoch.
Prednášku o kresťanskom šafárení predniesol Dr. J. Filo,
emeritný biskup.
Konventy:
Dcérocirkevné konventy sa konali:
14.1. Lukavica a Vyšná a Nižná Voľa
21.1. Mokroluh a Rokytov
4.2. Mokroluh – volebný dcérocirkevný konvent
11.2. Bardejov výročný a volebný matkocirkevný
konvent
25.2. Bardejov – zborový konvent. Riešil uzávierku
hospodárenia, prijatie rozpočtu a voľby zborových
predstaviteľov
17.6. Bardejov – zborový volebný konvent – voľba
generálneho predsedníctva a dozorcu VD, zmena rozpočtu CZ.
23.9. Bardejov – zborový volebný konvent – druhé
kolo volieb generálneho biskupa.
15. septembra sa uskutočnila kontrolná návšteva
seniora v cirkevnom zbore. Venovala sa kontrole práce
v zbore vo všetkých oblastiach, tak ako to určuje cirkevný
zákon o kanonických vizitáciách. Členovia hospodárskeho
výboru sa venovali kontrole hospodárenia a účtovníctva.
S výsledkami kontroly brat senior oboznámil členov
presbyterstva na stretnutí v Auditóriu. S vďakou voči
Pánu Bohu môžeme konštatovať, že vedenie seniorátu
sa vyjadrilo s uznaním nad spôsobom práce a úrovňou
činnosti vo všetkých oblastiach. Menšie nedostatky boli
zachytené v zápisnici, ktorá je k dispozícii na farskom
úrade.

Hotelová
akadémia

5

1

M.Cingeľ

VII. Mimoriadne príležitosti
roku 2018

spolu str.
školy

80

7

2 vyučujúci

spolu ZŠ
a str. šk.

432

34

6 vyučujúcich

Prehľad počtu žiakov ev. náboženskej výchovy
a vyučujúcich v šk. roku 2018 /2019
Škola

neho predsedníctva a dozorcu VD, návrh na zmenu
rozpočtu CZ, vybavenie Auditória a ďalšie práce
v Auditóriu, letné tábory a podujatia, Zborové dni,
zabezpečenie služieb Božích počas leta.
P4: Oboznámenie sa s výsledkami kontroly seniora
v CZ, zabezpečenie vyučovania v novom šk. roku,
Zborové dni, hospodárske záležitosti, príprava volebného
konventu v druhom kole volieb gen. biskupa, Tesco
zbierka, Zlatá konfirmácia 2019.
P5: Vyhodnotenie Zborových dní, vyhodnotenie
výberu cirkevného príspevku, príprava uzávierky
hospodárenia, prijatie dohody so zborovým kaplánom,
Tesco zbierka, investičné záležitosti
Okrem toho presbyterstvá matkocirkvi aj dcérocirkvi
mali spoločnú poradu 5.3., kde sa jednalo o doladenie
organizačnej prípravy evanjelizácie ProChrist 2018
a zaznel motivačný vstup o úlohe presbytera v CZ po

a) Evanjelizačné podujatia a návštevy
v zbore:
ProChrist - 12. až 18. marca sme sa zapojili do
evanjelizácie ProChrist, ktorá bola v tomto roku vysielaná
z Lipska (Nemecko). Od pondelka do štvrtku sa stretnutia
konali v Hotelovej akadémii v Bardejove, v piatok
v Richvalde a Vyšnej Voli, v sobotu a nedeľu v Richvalde
a Lukavici.
8.5. Seniorálne stretnutie dorastu
Konalo sa v priestoroch telocvične a dvora ZŠ s MŠ
Pod papierňou. Program zabezpečili pracovníci ŠZS,
organizačne sa na zabezpečení podujatia podieľala
skupina niekoľkých desiatok našich členov zboru zo
všetkých generácií.
24. 5 Pochod vojakov Duchovne po stopách SNP
Tretieho ročníka pochodu vojakov po stopách SNP sa
zúčastnilo aj niekoľko odvážlivcov z nášho zboru. Jedna
z etáp pochodu sa končila v našom matkocirkevnom
kostole, kde sme spoločne s vojakmi pobudli pri ich
pobožnosti. Na záver ich pobytu v Bardejove položili
veniec k pamätníku SNP za účasti predstaviteľov mesta.
3.6. biskup dr. Abrahám Sahu z Indie navštívil služby
Božie a stretnutie mládeže.
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8.6. Otvorenie kúpeľnej sezóny požehnanie prameňov v Bard. Kúpeľoch
27.6-3.7. Návšteva z mesta Bautzen vedená superintendentom R. Pappaiom v nedeľu na službách Božích,
v ostatných dňoch na výletoch v okolí, vrátane kostola
v Lukavici.
27.8. Návšteva CZ Turá Lúka, v Bardejove s výkladom
o reformácii v našom meste a o živote CZ.
28.9. 777. výročie prvej písomnej zmienky o Bardejove
Pri príležitosti tohto výročia nás mesto Bardejov
vyzvalo k príprave spoločného ekumenického stretnutia,
ktorým by sa oslava výročia začala. Stretnutie sa konalo
pri pamätnom kameni na Radničnom námestí za účasti
predstaviteľov mesta a významných hostí z vlády
a parlamentu. Tvorilo dôstojný úvod do programu, ktorý
pokračoval až do sobotného večera.
Zborové dni
28.9. – piatok
Piatkový program organizovala mládež, pozvaní
boli aj dospelí. Hlavným hosťom bol brat J. Evans,
huslista, kresťanský hudobník, ktorý poslúžil aj svojim
svedectvom, aj spevom. Program prebiehal v záhrade
fary, v príjemnej atmosfére pod hradbami. Pre náhly dážď
sa v polovici programu účastníci presunuli do Auditória,
kde v neformálnom spoločenstve zotrvali mnohí do noci.
29.9. – sobota
Sobotným hlavným hosťom na službách Božích
bola sestra farárka Katarína Hudáková z Liptovského
Ondreja. Druhým bodom dopoludňajšieho programu
bola posviacka generálne obnoveného Auditória. Túto
časť slávnosti vykonal senior ŠZS M. Chalupka. Konala
sa v areáli záhrady pri fare s následnou obhliadkou
Auditória. V rámci posviacky brat dozorca J. Foľta
pripomenul najdôležitejšie skutočnosti z obdobia
generálnej opravy.
Spoločný obed pod stánkami v priestoroch parkoviska
bol vítanou príležitosťou pre osobné stretnutia niekoľkých
stovák členov zboru a hostí. Počas obeda predsedníctvo
zboru pozvalo účastníkov slávnosti na otvorenie výstavy
fotografií inštalovanej v podkroví Auditória. Výstavu
naaranžoval brat Samuel Foľta a sestra Mirka Pavlusová.
Na vybratých záberoch z minulosti aj súčasnosti
ponúkli návštevníkom prehľad o premenách budovy
v priebehu viacerých desaťročí až po vízie budúceho
stavu s využitím podkrovného priestoru na stretnutia
dorastu a mládeže. V tom istom čase sestra M. Polčová
so spolupracovníčkami ponúkla možnosť tvorivej práce
v tvorivých dielňach. Výsledky ich činnosti si mohli
viacerí pozrieť v priestoroch modlitebne spoločne
s výsledkami prác z tvorových dielní na detskom tábore.
Popoludňajší program ponúkol stretnutie s manželmi
Linkeschovcami v kostole, kde zaznela prednáška
a diskusia na tému „Rodina dneška“ – ako ďalej. Zároveň
s tým prebiehal program pred deti, o ktorý sa postarali
pracovníci detskej besiedky.
Vyvrcholením sobotňajšieho programu bol koncert
hudobného zoskupenia LenArt Quartet, ktoré pri
príležitosti výročia vzniku prvej ČSR pripravilo koncert
z diel A. Dvořáka a I. Zeljenku. Poslucháčom poskytli
krásny zážitok, ktorý bol doplnený hovoreným slovom
brata Stanislav Hrivňáka z Košíc.
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30.9. – nedeľa
Hlavným bodom nedeľného programu boli slávnostné
služby Božie pri príležitosti 210. výročia posvätenia
chrámu Božieho v Bardejove. Slávnostným kazateľom
bol brat M. Kaňuch, senior TUS. Na službách Božích
sme s požehnaním cirkevného zboru vyslali do služby
ďalšieho ordinovaného rodáka, brata Emila Hankovského
z Lukavice.
Celého programu zborových dní sa zúčastnila aj
skupina hostí z CZ Uhorské (Novohradský seniorát)
v sprievode br. kaplána S. Velebíra.
	Reformačný týždeň 22.-27.10.
Pondelok: M. Gdovin (RTVS) – Reformácia vo filme –
seminár o stvárnení reformácie vo filmoch s mnohými
ukážkami
Utorok: M. Oráč (ESŠ Prešov) – Bol život v SECAV
len púšťou? (1948-1968-1989) – prednáška s diskusiou
o živote v cirkvi počas socializmu
Streda: M. Skoncová – Úplná závislosť na Otcovi
(biblická úvaha o najkrajšom vzťahu v dejinách) –
stretnutie mládeže „25 plus“ s pozvaním pre všetkých
Štvrtok: J. Velebír – Po stopách reformácie (slovom
a obrazom) – rozprávanie s fotografiami zo zájazdov do
Wittenbergu – (predchádzajúcich aj budúcich)
Piatok: K. Šoltésová (ED Bratislava) – Možnosti a výzvy
Zborovej Diakonie – seminár o diakonickej službe v ECAV
Sobota: Stretnutie mládeže v Auditóriu
28.10. Evanjelizačné stretnutie ŠZS v Mokroluhu
Pod vedením evanjelizačnej sekcie VMV ŠZS organizačne zabezpečili stretnutie domáci veriaci z Mokroluhu. Hlavnú tému predniesla sestra farárka Z. Kubačková (CZ Soľ), svedectvo povedala sestra L. Gajdošová (CZ
Bardejov), spevom poslúžil Spevácky zbor Z. Zarewutia.
Pohostením prispeli bratia a sestry z celého zboru.
9.11. prvé „Stretnutie pri kávičke“
Stretnutie všektých generácií v Auditóriu, ktoré
organizačne zabezpečuje mládež 25 PLUS. Prednáškou
o cirkvi ako tele Kristovom poslúžila sestra Anna Gállová
r. Bakalárová z Prešova.

b) Mimo zboru
11.2. V Gemerskej Polome – inštalácia Zuzany Polákovej za zborovú farárku, za účasti viacerých členov CZ.
16.9. Dištriktuálny deň VD v Poprade – zúčastnila sa
ho veľká skupina členov zboru.
23.9. Ordinácia (vysviacka) novokňazov ECAV v Banskej Bystrici Radvani, medzi vysvätenými aj Emil
Hankovský z Lukavice.
16.10. Exkurzia stredoškolákov v synagóge v Prešove.
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.
9.2. Zborový ples v Lukavici - milé spoločenstvo
ľudí, ktorí sa v čase končiacich fašiangov chceli stretnúť
na úrovni bežných medziľudských vzťahov. Účasť 116
prítomných.
4.3. Prezentácia knihy Marušky Skoncovej – Nažité
v žite - v čitárni Okresnej knižnice D. Gutgesela bolo
prezentované pokračovanie knihy opisujúcej prácu
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s mládežou v našom prostredí. V programe vystúpili
viacerí hudobníci z Prešova.
2.6. Prezentácia knihy Vo vitrínke – materiálu pre
prácu s dievčenskými skupinkami
24.6. Svätojánsky koncert - Program Svätojánskeho
výročného koncertu Speváckeho zboru Z. Zarewutia
25.6. Prezentácia knihy doc. N. Jurčišinovej: Juraj
Kello-Petruškin na Šariši v Okresnej knižnici D. Gutgessela
– s aktívnou účasťou členov nášho CZ
5.7. Cyrilo-metodské slávnosti ekumenickej jednoty
koncert sa v roku 2018 konal na Radničnom námestí pred
bazilikou. V rámci koncertu vystúpil Ev. miešaný spevácky
zbor Z. Zarewutia, detský spevokol Vinimini z Vinbargu
a ďalší hudobníci, ktorých pozvalo HOS, hlavný organizátor podujatia.
31.7. Kultúrne leto Bellu Kellera – koncert v kostole
v Bardejove

VIII. Pastorálna činnosť
V CZ bolo vykonaných 124 pastorálnych návštev
a rozhovorov (z nich 52 s prislúžením VP). (+18)
Naďalej sa pastorálne venujeme aj rodinám
pripravujúcim sa ku krstom a sobášom. Tieto stretnutia
prinášajú veľký úžitok a tvoria dobrý základ pre ďalšie
stretnutia s týmito rodinami. Prípravy ku krstom sa na
jeseň zúčastnil dosiaľ asi najvyšší počet očakávajúcich
rodín (rodičia prípadne krstní rodičia ôsmych očakávaných
detí).

IX. Iné
a) Mimozborová činnosť duchovných
Ján Velebír
• člen seniorálneho presbyterstva ŠZS
• delegát na Dištriktuálnom konvente VD za ŠZS
• 26.8. služby Božie v Uhorskom (NOS)
• 2.9. – Zborové dni CZ CZ Gemerská Poloma (GES) –
Prednáška na tému: Rozumiem svojim deťom?
• 23.9. – ordinácia novokňazov Radvaň
• 16.-17.11. – vedenie diskusnej skupinky na
Konferencii Rodinného spoločenstva v Tatranských
Matliaroch
• 18.11.spoluúčinkovanie v rámci služieb Božích na
KRoS
• od 17.11. člen výboru RoS
príspevky do časopisov, publikácií a médií:
• Hrad prepevný, Tesnou bránou – čítanie na každý
deň
• Ahoj Bardejov – príspevok do vianočného vydania
Anna Velebírová
• 11.2. v Gemerskej Polome – zastupovanie CZ na
inštalácii Zuzany Polákovej za zborovú farárku
• 23.9. – ordinácia novokňazov Radvaň
• 16.-17.11. – vedenie diskusnej skupinky na
Konferencii Rodinného spoločenstva v Tatranských
Matliaroch
príspevky do časopisov, publikácií a médií:
• Hrad prepevný – čítanie na každý deň
Viera Šimová Šoltés
• 28.4 Seniorátne stretnutie mamičiek zamyslenie a zoznamovacia aktivita.
• zamyslenie do Tesnou Bránou 2x
• zamyslenie do Hrad prepevný
• Biblická olympiáda ŠZS

Úvodné

b) Zborový časopis
Zborový časopis vyšiel v piatich číslach:
BP 1 – novoročné číslo so zahrnutím podujatí Zborových dní zo septembra 2017.
BP 2 – materiály k zborovému konventu – Výročná
kňazská správa, zápisnice, hospodárenie, rozpočet.
BP 3 – informácie o aktuálnom živote zboru,
svedectvá o Božej pomoci a povolaní do služby, pozvánky
na letné a jesenné podujatia
BP 4 – správy z letných aktivít, kostol v Lukavici 35
ročný, svedectvo o Božej pomoci v živote, predstavenie
hostí a pracovníkov v zbore, 5. výročie modlitebne na
Vinbargu, pozvánka na Zborové dni
BP 5 – vianočné číslo s rozsiahlou informáciou
o Zborových dňoch, Reformačný týždeň, predstavenie
nového zborového kaplána, rozpis služieb Božích
Najväčšie zmeny nastali od tretieho čísla, keď sme
s obnoveným tímom spolupracovníkov skúsili vydávať
časopis v novej forme, plnofarebnej tlače na kvalitnejšom
papieri. Získal omnoho modernejší vzhľad viac
zodpovedajúci formátu časopisu. Odozvy na túto zmenu
boli pozitívne. Táto zmena si vyžiada aj zvýšené finančné
náklady na vydávanie, ktoré by sme radi vykryli zvýšenými
milodarmi na vydávanie časopisu. Ak milodarov nebude
dostatok, budeme musieť tento výdavok kryť z iných
zdrojov, alebo obmedziť počet čísel. Neradi by sme
však ustupovali z úrovne a počtu plánovaných čísel.
Zborový časopis považujeme vo vedení zboru za veľmi
dôležitý vnútromisijný nástroj. Jeho dôležitou úlohou
je, že o činnosti zboru informuje všetky domácnosti,
aj tie, ktorých členovia sa nezúčastňujú jednotlivých
aktivít. Práve týmto spôsobom je časopis pre všetkých
výzvou aj pozvaním zároveň, aby sa nechali vtiahnuť do
spoločenstva, v ktorom prežívame toľko požehnaných
chvíľ v Božej blízkosti.
Z toho dôvodu budeme vďační za všetky milodary,
vďaka ktorým časopis naďalej budeme môcť ponúknuť ako
pozvánku a spôsob udržania spoločenstva s ostatnými
členmi v cirkevnom zbore. V roku 2018 sa vo forme
milodarov na časopis vyzbieralo 1.524 €. Vydanie piatich
čísel (dvoch čierno-bielych a troch plne farebných) stálo
3.961,51 €. Rozdiel príjmov a výdavkov vo výške 2 528,41
€ bol krytý z iných milodarov na správu zboru.

c) Webová stránka
V internetovom priestore sme v roku 2018
intenzívnejšie využívali možnosti sociálnych sietí.
Facebooková stránka cirkevného zboru sa stala pomerne
často využívaným médiom na odovzdávanie informácií
o aktuálnych podujatiach v zbore. Na jednotlivé
informácie a správy reagovalo pravidelne niekoľko
stovák čitateľov, v prípade informácie o príprave ku krstu
dokonca viac ako 1000 reakcií. Tieto údaje svedčia o tom,
že ide o účinnú formu informovania, ktorú sa oplatí
využívať aj v budúcnosti.
Na webovej stránke sa nám podarilo omnoho
pravidelnejšie pridávať nahrávky z kázní v bardejovskom
kostole. Tiež na nej pravidelne zverejňujeme aktuálne
týždňové oznamy zo služieb Božích. Práve oznamy boli
najviac využívanou časťou webstránky.
V nastávajúcom čase by sme sa radi venovali
obnoveniu, prepracovaniu tejto stránky, aby mohla byť
adekvátnym zdrojom informovanosti o živote a stave
zboru.
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d) Zborový archív a knižnica
Zborový archív a historickú knižnicu sme začali
presúvať do priestorov archívu v novej fare, ktoré na to
boli určené. K realizácii tohto zámeru pomohlo vytvorenie
chráneného pracoviska, v rámci ktorého sme prijali novú
pracovníčku farského úradu sestru Janku Čičeriovú,
ktorá na základe doterajších zoznamov archiválií
a kníh aktualizovala tieto zoznamy a usporiadala knihy
a archívne materiály v nových priestoroch tak, aby boli
k dispozícii na prezenčné štúdium.
Postupne aktualizujeme zoznam historických kníh,
spracujeme aj dokumenty zborového archívu, aby bolo
možné ich využívať štandardným spôsobom na štúdium
a výskum.

e) Personálne zmeny
Od 1. októbra bol do CZ ustanovený zborový kaplán
Mgr. Ivan Havassy (z CZ Košice Terasa), ktorý sa po
ordinácii 23.9. v Radvani po prvýkrát predstavil v CZ na
službách Božích v sobotu 29.9. na Zborových dňoch. Na
mieste kaplána prišiel nahradiť v službe chýbajúcu sestru
V. Šimovú Šoltés v čase jej dlhodobej PN, ktorá následne
v roku 2019 nastúpila na materskú dovolenku.
V roku 2018 bolo zriadené chránené pracovisko
v spolupráci s ÚPRaSV. Na toto miesto bola prijatá na
skrátený pracovný úväzok sestra J. Čičeriová s pracovným
zaradením: pomocné administratívne práce a správa
archívu.

f) Počet členov zboru
2018
Bardejov

2017

1967

1988

Bardejovské Kúpele

7

7

Bardejovská Nová Ves

50

Dlhá Lúka

7

Bardejovský Mihaľov

68

67

Bardejovská Zábava

5

5

Janovce

21

20

Kľušov, Kľuš. zábava

15

13

2104

47
7

Kobyly

27

Kurov

9

Rešov

14

14

Zborov

13

12

Ostatní

77

74

matkocirkev

a) Bardejov
2121

27
176

9

2280
294

295

Mokroluh

288

278

Rokytov

183

188

Vyšná Voľa

246

Nižná Voľa

47

293

169

2290

Lukavica

246
49

295

dcérocirkvi

1058

1056

spolu členov

3338

3346

X. Hospodársky život
zboru
Hospodársky život cirkevného zboru je do značnej
miery zrkadlom toho, ako žijeme duchovne. Platí to tak
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po stránke hospodárenia s peniazmi, koľko ich dokážeme
vyzbierať na jednotlivé účely a kam smerujeme ich
investovanie. Ale tiež aj v hospodárení s budovami
a ďalším majetkom. Ak opravujeme či adaptujeme svoje
priestory na ďalšie vzdelávacie stretnutia, vyučovania
alebo na neformálne zhromaždenia našich členov, tak
to hovorí o tom, že našim cieľom nie je zachovávať len
historické hodnoty architektúry, ale architektúra, budovy
majetok slúžia hlavnej činnosti cirkvi a to je šírenie
evanjelia Pána Ježiša Krista a budovanie spoločenstva
veriacich v Neho.
Hospodárenie s finančnými prostriedkami sa deje
formou účtovania v ôsmych účtovných strediskách.
Takým spôsobom sa nám darí jasnejšie rozlišovať, v ktorej
časti zboru a na aký druh činnosti využívame účelové
prostriedky. Svoje účtovné stredisko má matkocirkev,
štyri dcérocirkvi, Vnútromisijný fond, Evanjelický
cintorín, Zborová diakonia a správa zboru. Správa zboru
zahŕňa všetky výdavky, ktoré sa týkajú prevádzky fary
a Auditória, teda budov, ktoré slúžia celému cirkevnému
zboru spoločne, ďalej sem patria mzdové výdavky na
zamestnancov, teda úradníčku, pracovníka s mládežou,
upratovačku, výdavky za vedenie účtovníctva, naše
poplatky na seniorát a dištrikt, cestovné výdavky na
služby Božie a podobné. Výdavky na kostoly a zvonice sú
súčasťou účtovania dcérocirkví a matkocirkvi.
Účtovníctvo všetkých účtovných stredísk je kontrolované
revízormi, ktorí podávajú správy tak na čiastkových
konventoch, ako aj na spoločnom zborovom konvente.
Účtujeme v podvojnom účtovníctve, ktoré vedie
profesionálna firma.
Gründlovský dom
Po dvoch rokoch neúspešných žiadostí o podporu na
opravu Gründlovského domu v roku 2018 náš projekt
na tretiu etapu opravy strechy bol prijatý. Vďaka tomu
sme mohli pristúpiť k dokončeniu výmeny latovania
a strešnej krytiny na poslednej tretine strechy tejto
významnej kultúrnej pamiatky. Súčasťou projektu bola
oprava komínových telies. Tieto práce boli realizované
s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky vo výške 25.000 €. Spoluúčasť cirkevného zboru
tvorila ďalších 2.500 €.
Okrem toho sme v súlade s plánovaným využívaním
podkrovia inštalovali v streche strešné okná, ktoré
pomôžu presvetleniu tejto časti budovy. Táto časť prác
bola krytá z našich vlastných zdrojov.
Sme radi, že sa opravu strechy podarilo úspešne
dokončiť. V ďalšej etape plánujeme podať žiadosť
o grant na rekonštrukciu čelnej fasády, aby sme jej vrátili
podobu, v akej bola v minulosti známa a v akej dotvárala
výnimočnosť celkového vzhľadu nášho malebného
námestia.
Kostol
V kostole sme nerealizovali žiadne opravy. Pred
vianočnými sviatkami sa nám podarilo formou brigády
usporiadať priestor na chóre za oltárom. Tento priestor
s vďakou využilo niekoľko desiatok návštevníkov
štedrovečerných služieb Božích.
V roku 2019 uvažujeme o pokračovaní v oprave organu
realizovaním druhej etapy, ako bola navrhnutá odborným
dodávateľom prác.
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Postupne sa budeme pripravovať aj na opravu
vonkajšej fasády a opravu elektrického kúrenia. Tieto
práce však budeme môcť realizovať až potom, keď sa
skončí hlavný nápor prác na generálnej oprave Auditória.
Evanjelický cintorín
Spravovanie cintorína sa dialo doterajším spôsobom. O
jeho udržiavanie v náležitom stave sa staral predovšetkým
kurátor cintorína, br. Juraj Voľanský so zborovým
kurátorom Jozefom Voľanským-Martičkom, ktorí
organizovali a viedli tri brigády pri kosení a upratovaní
cintorína.
Vzhľadom na vznikajúce nebezpečenstvo prerastaním
jedného z listnatých stromov cez plot cintorína sme
pristúpili aj k odbornej sanácii časti jeho koruny. Nakoľko
ide o vzácnu drevinu, pekne rastený dub, ktorého
spoločenská hodnota je veľmi veľká, riešili sme to zásahom
odborníka v zmysle platných noriem a k spokojnosti nás
aj obyvateľov susedstva. Vykonali sme svojpomocne aj
ošetrenie ďalšieho stromu. Krušpán masívne napadnutý
škodcom bude treba odstrániť z hrobov a nahradiť
prípadnou novou výsadbou.
Od úradného garanta správy cintorína sme požadovali
spracovanie dokumentácie a grafického náčrtu zmluvne
viazaných a voľných hrobov. Dostali sme prísľub, že
takýto nákres bude vyhotovený v roku 2019.
Vzhľadom na potreby kryť náklady na údržbu cintorína
matkocirkevné presbyterstvo od januára 2019 schválilo
nasledovné výšky nájmov na jeden rok:
Jednohrob 		 8 €			 Dvojhrob 		 15 €
Urnový hrob
5 €			 Detský hrob 		
2€
V súčasnosti evidujeme na farskom úrade nájomné
zmluvy na 201 hrobových miest. Ďalších deväť hrobových
miest je krytých zmluvami s BAPOS-om do roku 2022.
V tomto roku plánujeme v cintoríne označiť všetky hroby,

Hospodárenie matkocirkvi Bardejov
v roku 2018
PRÍJMY
Rozpočet
Príjmy z nájmu

5 780,00

Milodary
Zbierka na
Auditórium

6 015,47
4 655,00

6 600,00

Zbierka na daň - fara
Ofery

Skutočnosť

2 287,98
2 350,00

8 500,00

9 124,04

Ofera na VM prácu
v CZ

500,00

513,45

Cirkevný príspevok

22 820,00

20 840,00

Mimozborové ofery

1 500,00

1 088,35

Vokátorová ofera

1 500,00

1 438,97

47 500,00

25 000,00

Príjmy z dotácií
Príjmy z poskyt.
služieb
Ostatné príjmy
Príjmy spolu

95,40
250,00

104,00

94 950,00

73 512,66

ktoré majú uzavretú zmluvu o nájme, aby ich majitelia
získali lepší prehľad o stave svojich hrobových miest.
Následne poskytneme priestor počas dvoch rokov, aby
sa na farskom úrade prihlásili všetky rodiny, ktorým už
nájomná zmluva vypršala, aby si ju mohli obnoviť.
V roku 1941 bolo na Evanjelickom cintoríne evidovaných viac ako 800 miest. Po upresnení súčasného
stavu a aktuálneho záujmu o využitie hrobových miest
chceme ponúknuť aj ďalším rodinám možnosť, aby sa

VÝDAVKY
Rozpočet
Služby spolu:

Skutočnosť

52 200,00
Opravy 50 300,00

30 940,12
29 330,80

Obstar. majetku 100,00

107,00

Cestovné 50,00

42,65

Stočné 80,00

163,03

Revízie 500,00

140,00

Poistky 450,00

452,34

Ostatné 720,00

704,30

Mzdy

3 550,00

3 523,75

Poistné fondy

800,00

849,10

Spotreba materiálu:

700,00

832,75

Časopisy, knihy 150,00

301,40

Kancelárske potreby 50,00

69,90

Čistiace potreby 50,00
Ostatné 450,00
Spotreba energií:

461,45
5 000,00

Vodné 100,00

5 002,03
221,15

Elektrická energia 3 900,00

2 990,06

Plyn 1 000,00

1 790,82

Dane a poplatky spolu
Ostatné výdavky

1 220,00

505,03

30 129,00

31 822,06

Mimozborové ofery 1 500,00

1 088,35

Dary 150,00

21,02

Podiel na správe
3 539,00
zboru

3 531,98

Ostatné 120,00
CP na Správu zboru
Doplatok CP na SZ

120,31
19 185,00

22 820,00

3 635,00

Ofera na VM fond 500,00

513,45

Vokátorová ofera 1 500,00

1 438,97

Zbierka na
Auditórium
Výdavky spolu

2 287,98
93 599,00

73 474,84

Výsledok hospodárenia – matkocirkev Bardejov
Výnosy spolu

73 512,66

Náklady spolu

73 474,84

Výsledok
hospodárenia

37,82
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v súlade s platnými predpismi o spravovaní cintorínov
mohli uchádzať o voľné miesta resp. o opätovné
využitie hrobov, o ktoré už nikto neprejaví záujem. Aj
týmto spôsobom chceme prispieť k tomu, aby miesto
pozemského odpočinku mnohých našich členov bolo
dôstojným priestorom, a svedectvom starostlivosti nášho
zboru o svoje priestory.

b) dcérocirkvi
Správy o hospodárení dcérocirkví boli prednesené
a odsúhlasené na dcérocirkevných konventoch. Tu je
vhodné informovať, že na dcérocirkvách sa nekonali
žiadne významné investičné záležitosti s výnimkou
Vyšnej Vole, kde bola dokončená výmena kúrenia
z akumulačných pecí na plynové ústredné kúrenie.
Táto zmena znamenala výrazné zlepšenie pohody na
službách Božích v chladnejších mesiacoch. Na všetkých
dcérocirkvách sa konali bežné udržiavacie práce, úpravy
okolia budov a drobné opravy, ako boli sumarizované na
ich konventoch.

c) správa zboru
	Auditórium
V Auditóriu bolo v tomto roku vykonaných veľa
dôležitých krokov smerujúcich k jeho opätovnému
plnému využitiu. Podstatnú časť finančných prostriedkov,
ako to bolo spomínané v príhovore brata dozorcu na
posviacke, tvoria naše vlastné zdroje, milodary, ofery na
Auditórium a pôžičky, ktoré sme vybavili so zámerom
sprevádzkovania budovy.
Na realizáciu ďalších prác sme dostali aj podporu
zo zdrojov mimo cirkevného zboru. Išlo o dva zdroje.
Mesto Bardejov poskytlo cirkevnému zboru dotáciu vo
výške 15.000 € na pokračujúce opravy budovy. Z týchto
prostriedkov boli vyhotovené potrebné tepelné izolácie
a ďalšie stavebné práce v podkroví, kam budú v budúcnosti
smerovať aj ďalšie naše snahy. Tu, v podkroví pripravujeme
priestor osobitne uspôsobený pre stretnutia dorastu,
mládeže a detí. Z toho dôvodu sme presvedčení, že prijaté
financie boli využité nanajvýš účelným spôsobom.
Okrem mesta sme dostali aj dotáciu z Ministerstva
financií Slovenskej republiky vo výške 5.000 €. Dotácia
bola súčasťou balíčka príspevkov smerujúcich do mesta
a okolia po výjazdovom zasadnutí vlády v Bardejove.
Finančné prostriedky boli využité na vnútorné zariadenie
Auditória, nábytok a ďalšie zariaďovacie predmety. Tým
sa vytvorili lepšie podmienky pre konanie jednotlivých
aktivít.
Zborový dom – nová fara
Vo fare sa nekonali žiadne opravy ani investície. Stav
budovy je z podstatnej miery vyhovujúci. Zhotoviteľ stavby
však napriek vytrvalému urgovaniu mešká s odstránením
nahlásených a odsúhlasených nedorobkov a závad. To
síce nebráni využívaniu priestorov, ale v niektorých
momentoch nám spôsobuje ťažkosti (nedostatky na
osvetlení, v termoregulácii a pod.)
V nastávajúcom roku budeme potrebovať doriešiť
vybavenie druhého farárskeho bytu žalúziami.
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Hospodárenie Ev. cintorína
v roku 2018

VÝDAVKY
Rozpočet
Služby spolu:

PRÍJMY
Rozpočet
Príjmy z nájmu

300,00

310,02

Milodary

350,00

390,00

Úroky
650,00

Obstar. majetku 7 500,00

6 000,60

Cestovné 2 000,00

2 098,89

Opravy a udržiavanie 1 300,00

Poistky 620,00

1 742,44
1 272,00

Poistky 20,00

20,04

Ostatné 400,00

450,40

Ostatné 7 870,00
Mzdy

622,46

Príjmy z dotácií TESCO

16 000,00

14 707,98

Poistné fondy

5 700,00

5 108,68

Spotreba materiálu:

2 750,00

2 749,21

Časopisy, knihy 200,00

91,00

Ceniny - kolky 250,00

50,00

192,32

15,00

9,62

Kancelárske potreby 600,00

643,81

Dane a poplatky spolu

150,00

150,84

Čistiace potreby 100,00

208,58

Ostatné výdavky spolu

6,00

6,20

Pohonné hmoty 550,00

663,62

2 041,00

2 101,42

Výdavky spolu

Výsledok hospodárenia – Evanjelický cintorín
Výnosy spolu

700,22

Náklady spolu

2 101,42

Výsledok hospodárenia

-1 401,20

Ostatné 1 050,00
Spotreba energií:
Vodné 750,00
Plyn 5 500,00

4 823,96

Ostatné výdavky

765,00

1 359,08

80,00

79,03

14 913,00

14 250,66

Príspevky vyššej COJ 4 117,00

4 115,58

Mimozborové ofery 2 850,00

2 331,00

Dary 500,00

Hospodárenie Správy zboru
v roku 2018
PRÍJMY
Rozpočet

Skutočnosť

Príjmy z nájmu
Milodary
Zbierka na Auditórium

1 066,80
20 600,00

31 805,00

500,00

2 587,98

1 283,09

10% z CP na VM Fond 3 346,00

3 346,00

Vokátorová ofera 2 600,00

2 718,59

90 778,00

102 072,86

Náklady spolu

83 420,99

500,00

498,69

Výsledok hospodárenia

18 651,87

Cirkevný príspevok

33 460,00

33 460,00

Mimozborové ofery

2 850,00

2 331,00

Vokátorová ofera

2 600,00

2 718,59

20 000,00

20 000,00

5 171,00

5 169,73

700,00

1 998,07

86 381,00

102 072,86

Príjmy z dotácií
Podiel na hosp. výsl. SZ
Ostatné príjmy
Príjmy spolu
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Skutočnosť

Služby spolu:
Ostatné

20,00

45,00

Spotreba mat.:
Ostatné

150,00

207,53
100,00

Ostatné výdavky:
Dary

500,00

1 283,00

Výdavky spolu

670,00

1 635,53

Výnosy spolu

2 827,14

Náklady spolu

1 635,53

Výsledok hospodárenia

1 191,61

Výsledok hospodárenia – Správa zboru
Výnosy spolu

Ofery

Rozpočet

83 420,99

437,00

Zbierka na daň - fara

VÝDAVKY

456,40

Ostatné 1 500,00

Výdavky spolu

2 827,14

Výsledok hospodárenia – Zborová diakonia

588,06
2 973,84

Sociálny fond

1 450,00

8 385,86

Elektrická energia 3 100,00
Dane a poplatky spolu

139,10
457,54

Spotreba elektriny

1 092,20

9 350,00

220,00
100,00

Príjmy spolu

7 873,57

2 230,50
1 380,50

ostatné
Ofery

Skutočnosť
630,00

Pečenie oblátok 1 200,00

433,33

150,00

Spotreba energií:
Vodné

1 350,00

Podpora vdov, sirôt 150,00

1 271,10

Stočné 580,00

Skutočnosť

1 720,00

Spotreba mat.:
Ostatné

Milodary

Revízie 200,00

Rozpočet

PRÍJMY
Rozpočet

310,89

Telefón 1 150,00

700,22

VÝDAVKY
Služby spolu:

36 780,49
18 169,65

Reprezentácia 500,00

0,20

Príjmy spolu

41 220,00
Opravy 20 800,00

Skutočnosť

Skutočnosť

Hospodárenie Zborovej diakonie
v roku 2018

Hospodársky výsledok bez účelových prostriedkov
Výsledok hospodárenia

18 651,87

Účelové milodary a zbierky
na Auditórium

50 069,98

Prostriedky použité na Auditórium

23 076,89

Schodok bežného hospodárenia správy
zboru (bez účelových prostriedkov)

-8 341,22
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Hospodárenie Vnútromisijného
fondu v roku 2018

Hospodárenie CZ ECAV Bardejov
v roku 2018

PRÍJMY
Rozpočet
Skutočnosť
Milodary
500,00
2 108,00
Ofery
2 650,00
2 668,39
Cirkevný príspevok
3 346,00
3 346,00
Mimozborové ofery
210,00
Príjmy z dotácií
2 000,00
2 600,00
Ostatné príjmy
16 700,00
15 271,00
Úč.popl. - Tábory 15 000,00
12 956,00
Úč.popl. – konf.víkend. 1 700,00
2 315,00
Príjmy spolu
25 196,00
26 203,39

PRÍJMY

VÝDAVKY
Rozpočet
Služby spolu:
24 905,00
Cestovné 300,00
Reprezentácia 500,00
Konfirmačné
2 500,00
sústredenia
Letné tábory 20 000,00
Ostatné 1 605,00
Spotreba materiálu:
200,00
Časopisy, knihy 40,00
Ceniny - kolky 50,00
Kancelárske potreby 30,00
PHM 50,00
Ostatné 30,00
Dane a poplatky spolu
85,00
Ostatné výdavky
Mimozborové ofery
Dary
Výdavky spolu
25 190,00

Skutočnosť
24 684,09
425,00
224,38

75,30
331,59
210,00
121,59
25 400,26

40 090,00

51 228,50

"500 po 100"

7 300,00

Zbierka na daň - fara

3 020,00

Ofery

18 450,00

20 589,02

Cirkevný príspevok

33 460,00

35 155,00

Mimozborové ofery

2 850,00

2 626,00

Vokátorová ofera

2 600,00

2 718,59

69 700,00

48 257,54

Príjmy z dotácií
Príjmy z poskyt. služieb
Podiel na hosp. výsl. SZ
Príjmy spolu

258,28

8 500,51
2 587,98

19 424,15
1 764,56
309,28
45,00
6,00

7 110,00

95,40
5 171,00

5 169,73

17 650,00

17 373,27

197 081,00

204 621,54

Výsledky hospodárenia, zostatky na účtoch
a v pok-ladni, stav našich budov ukazujú, že spôsob,
akým v posledných rokoch smerujeme hospodárenie
cirkevného zboru je správny. Budovy sú v podstatnej
miere v poriadku. Pozornosť v budúcnosti bude treba
venovať dokončeniu Auditória, kostolu v Bardejove,
využitiu Gründlovského domu. Je našou vecou zvoliť
si správne priority, vybrať formy riešenia týchto úloh
a zabezpečiť ich. Vďaka Božej ochrane, nemuseli sme
riešiť žiadne havarijné situácie. Okrem vnútrozborovej
pôžičky na Auditórium a pôžičky z Generálnej
podporovne nemáme záväzky a tie, ktoré som
spomenul zvládame riadnym spôsobom uhrádzať.
Kroky, ktoré navrhuje presbyterstvo vykonať
v roku 2019 vo veci zvýšenia cirkevného príspevku
sú odpoveďou na hospodársky vývoj v krajine a nové
legislatívne normy. Nejde o žiadne neočakávané ani
nepredpokladané záležitosti, lebo minimálna mzda je
zvyšovaná už niekoľko rokov pravidelne a ceny energií
vždy stúpajú podľa toho, aké sú ich ceny na svetovom
trhu. Toto sú skutočnosti, ktoré my, ako cirkev, ani ako
zbor nevieme ovplyvniť, ale musíme ich prijať a riešiť.
Toto riešenie presbyterstvo ponúka práve na zborovom
konvente.

Pokladňa
Účet
656,20
17 025,50
146,50
15 016,45
466,82
5 021,54
145,83
13 069,82
134,63
11 018,58
152,63
1 338,58
442,01
1 602,40
481,05
2 715,92
883,83
2 729,74
3 509,50
69 538,53
73 048,03
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Skutočnosť

128 910,00
Opravy 78 400,00

Skutočnosť

Zbierka na Auditórium

Ostatné príjmy

Stav finančných prostriedkov
k 31.12.2018
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Milodary

2 846,00

Výsledok hospodárenia - Vnútromisijný fond
26 203,39
Výnosy spolu
25 400,26
Náklady spolu
803,13
Výsledok hospodárenia

Bardejov
Lukavica
Mokroluh
Rokytov
Vyšná a Nižná Voľa
Ev. cintorín
VM Fond
Zborová diakonia
Správa zboru
Spolu:
Celkom spolu:

Príjmy z nájmu

Rozpočet
Služby spolu:

Rozpočet

Mimozborové ofery

VÝDAVKY
99 775,48
52 955,49

Obstar. majetku 8 300,00

6 458,70

Cestovné 2 350,00

2 566,54

Reprezentácia 1 200,00

589,89

Telefón 1 250,00

1 374,10

Stočné 660,00

596,36

Revízie 1 850,00

494,80

Poistky 1 600,00

1 532,72

Ostatné 33 300,00

33 206,88

Mzdy

20 630,00

19 274,73

Poistné fondy

6 880,00

6 299,54

Spotreba materiálu:

5 065,00

5 486,54

Časopisy, knihy 510,00

539,20

Ceniny - kolky 300,00

50,00

Ofery odovzdané na účely mimo zboru
Účel ofery
Fond misie ECAV
Generálna podporoveň - pôst
Fond vzdelávania ECAV
6.Evanjelické cirkevné dni vo Zvolene
Dištrikt. ofera – Ev. spoj. škola Prešov
Ofera na Svetový luteránsky zväz
Seniorátna ofera – Ev.spoj. škola Prešov
Ofera pre študentov teológie EBF UK
Generálna podporoveň - advent
Ofera na Evanjelickú alianciu
Ofera na ProChrist Slovensko
Spolu:

Prehľad pohľadávok
Pohľadávky k 31. 12. 2018

Kancelárske potreby 725,00

779,06

Čistiace potreby 260,00

217,35

Pohonné hmoty 600,00

663,62

Členovia CZ – zbierka

3 237,31

Členovia CZ – CP

Ostatné 2 670,00
Spotreba energií:

20 190,00
Vodné 890,00

Elektrická energia 11 500,00
Plyn 7 800,00
Dane a poplatky spolu
Ostatné výdavky

Dlžník

19 608,88

innogy Slovensko, s.r.o.

2 152,03

1 282,78 €
95,40 €

11 250,33

PPD Kľušov

77,57 €

0,00 €

7 533,28
80,00

79,03

Stavcomp, Bardejov

19 368,00

23 441,94

4 000,00 €

Svidgas, Svidník

721,07 €

721,07 €

593,25 €

290,96 €

248,60 €

0,00 €

27 886,78 €

27 366,61 €

4 115,58

Mimozborové ofery 2 850,00

2 626,00

VVS, a.s., Košice

Dary 2 900,00

2 945,01

Podiel na hosp. výsl. SZ 5 171,00

5 169,73
3 950,00

Vokátorové ofery 2 600,00

2 718,59

Ostatné 1 730,00

1 917,03
176 457,86

Výsledok hospodárenia CZ Bardejov
Výnosy spolu

204 621,54

Náklady spolu

176 457,86
28 163,68

41,40 €
4 000,00 €

Príspevky vyššej COJ 4 117,00

Výsledok hospodárenia

3 950,00 €
89,26 €

2 491,72

203 770,00

16 985,00 €

Líza, s.r.o., Bardejov

VSE, a.s., Košice

Výdavky spolu

20 005,00 €

K 31.12.2018

825,27

2 647,00

Cirkevný príspevok

Suma
K 1.1.2018

Ladislav Kuľka - VK
& spol.

Sociálny fond

suma
268,00
284,00
130,00
149,00
265,00
287,00
336,00
315,00
297,00
85,00
210,00
2 626,00

Spolu

Vnútrozborové pohľadávky
Matkocirkev Bardejov
voči Správe zboru

15 000,00 €

13 500,00 €

Dcérocirkev Lukavica voči
Správe zboru

5 000,00 €

4 500,00 €

Dcérocirkev Rokytov voči
Správe zboru

8 000,00 €

7 200,00 €

Zborová diakonia
voči Správe zboru

5 000,00 €

4 500,00 €

Matkocirkev Bardejov
voči Evanj. cintorínu

800,00 €

800,00 €

Správa zboru voči
Vnútromisijnému fondu

450,00 €

0,00 €

62 136,78 €

57 866,61 €

Spolu pohľadávky
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Prehľad záväzkov
Záväzky k 31. 12. 2018
Veriteľ

Suma
k 1.1.2018

Basarik Jaroslav Inštala

k 31.12.2018

2 751,04 €

0,00 €

ECAV na Slovensku

0,00 €

287,00 €

Fond cirkev. školstva VD
ECAV Prešov

4,97 €

0,00 €

innogy Slovensko, s.r.o.

0,00 €

270,16 €

116,45 €

0,00 €

10 000,00 €

7 000,00 €

0,00 €

218,40 €

Pangrác Ľubomír Pardio,
Floor-Service

1 704,41 €

0,00 €

Pôžičkový fond Gustava
Adolfa

30 000,00 €

25 000,00 €

0,00

32,48 €

0,59 €

0,00 €

VSE, a. s., Košice

1 796,60 €

1 718,45 €

VVS, a.s., Košice

0,00 €

250,91 €

46 374,06 €

34 777,40 €

Inštalacomp, s.r.o.,
Bardejov
Jozef Voľanský-Martiček,
Bardejov
Kristián Petro

RTVS – konc.poplatok
Slovak Telekom, a. s.

Spolu

Vnútrozborové záväzky
Správa zboru voči
matkocirkvi Bardejov

15 000,00 €

13 500,00 €

Správa zboru voči
dcérocirkvi Lukavica

5 000,00 €

4 500,00 €

Správa zboru voči
dcérocirkvi Rokytov

8 000,00 €

7 200,00 €

Správa zboru voči
Zborovej diakonii

5 000,00 €

4 500,00 €

Evanj. cintorín voči
matkocirkvi Bardejov

800,00 €

800,00 €

Vnútromisijný fond voči
Správe zboru

450,00 €

0,00 €

80 624,06 €

65 277,40 €

Spolu záväzky

XI. Záver
Aj v roku 2018, napriek tomu, že nebol slávnostným
a jubilejným sme zažili veľké množstvo požehnaných chvíľ
pri počúvaní Božieho slova, pri zažívaní spoločenstva
s bratmi a sestrami. Pán Boh nám dal omnoho viac, než
sme si mohli zabezpečiť dôkladnou prípravou alebo
svojou prácou. Zo svojej milosti nás bohato obdaril na
každý mesiac či týždeň uplynulého roka. Po skončení roku
nám nezostáva iné, ako v prvom rade ďakovať nebeskému
Otcovi za Jeho neutíchajúcu starostlivosť o nás, za pokoj
v krajine, za šancu slobodne a bez zábran zvestovať slovo
Božie nielen v kostoloch a modlitebniach, ale celkom
bežne aj v civilnom občianskom priestore – v školách,
v masmédiách, v obecných priestoroch alebo hoci aj na
ulici.
Nebola to v minulosti samozrejmosť. Rok 2019 je rokom
30. výročia Nežnej revolúcie. Možno so začudovaním
si uvedomujeme, že už aj tridsaťroční dospelí ľudia,
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manželia, rodičia v tomto veku nemajú osobnú skúsenosť
s neslobodou, prenasledovaním, zakazovaním prejavov
viery, bránením šíreniu evanjelia. Nemajú osobnú
skúsenosť so súdruhmi a súdružkami, nebáli sa, či ich
telefóny neodpočúva Štátna bezpečnosť, nemuseli nikdy
tajiť pred svojim okolím, že idú na kresťanský tábor, výlet,
alebo že navštevovali na škole náboženstvo. Vyrastá nová
generácia, ktorá sa učí žiť inak, ako my, ktorí sme tieto
skúsenosti zažili. Striedajú nás tak, ako sme kedysi my
vystriedali generáciu, ktorá zažila vojnu a my sme už
nerozumeli, čo to znamená báť sa o život a nevedieť, či
zajtra bude mať rodina kde spať, alebo či náš dom nezhorí
alebo nevybuchne.
Skúsenosti každej z týchto generácií treba správnym
spôsobom odovzdať ďalej, tým mladším, aby sa varovali
našich chýb a využili možnosti, ktoré dnešok ponúka.
Nemusíme si navzájom závidieť, kto sa mal horšie, alebo
kto sa mal lepšie. Ľudia žili v každom režime, ktorý
doteraz bol. Žili aj dobre, aj zle, aj slušne aj neslušne, aj
čestne aj nečestne. Netreba sa vyhovárať na dobu, ani
nezmyselne banovať za niečím, čo bolo. Naša viera nás
učí múdro sa postaviť zoči voči súčasnosti, prosiť Pána
Ježiša, aby nás spoľahlivo viedol aj dnes, aj zajtra. Tak
budeme môcť plniť aj ďalej naše poslanie šíriteľov Božej
lásky, pokoja a Božej pravdy vo svete. Nech nám v tom
Pán Boh aj v roku 2019 pomáha. Amen

Poďakovanie
Na záver chcem vyjadriť ešte raz úprimnú vďaku
všetkým bratom a sestrám, ktorí v minulom roku
plnili svoje povinnosti najlepšie, ako vedeli. Ďakujem
spolupracovníkom z radov duchovných, svojej manželke
- sestre farárke, sestre kaplánke a novoustanovenému
bratovi kaplánovi za ochotu, spoločné nesenie bremena
zodpovednosti za naplnenie všetkých potrieb našich
bratov a sestier.
Ďakujem bratovi dozorcovi za neúnavnú a systematickú
starostlivosť o všetky záležitosti v zbore, za to, že venuje
svoj čas nielen hospodárskym a stavebným otázkam, ale
aj duchovnému smerovaniu našej práce.
Ďakujem bratom a sestrám v kantorskej službe,
kurátorom, presbyterom, kostolníkom za to, že aj
vďaka vašej práci boli naše kostoly upravené, útulné
a predovšetkým naplnené vzájomnou pozornosťou
a ochotou byť tu pre druhých. Ďakujem pracovníkovi
s mládežou a všetkým členom tímov, ktoré zaopatrujú
detskú besiedku, dorast, mládež a s tým spojené aktivity,
tiež všetkým učiteľom náboženskej výchovy na školách.
Ďakujem účtovníkom, pokladníkom, pracovníčkam
na farskom úrade za spravovanie záležitostí finančných
a úradných, vďaka ktorým sa všetky veci darí konať
po poriadku, podľa platných predpisov k pokoju
a dôveryhodnosti našej spoločnej služby.
Ďakujem všetkým, ktorí prišli na brigády, či pri
upratovaní kostola, úprave cintorína, alebo pri akejkoľvek
inej práci. Ani najmenšia služba pre zbor nie je zabudnutá
našim nebeským Otcom. Verím, že spoločná práca vám
priniesla nielen starosti, ale aj radosť z vykonaného diela.
Ďakujem predstaviteľom iných kresťanských cirkví
v meste, predstaviteľom mesta, obcí, a rôznych štátnych či
spoločenských inštitúcií. Aj na tejto úrovni sa nám darilo
udržiavať veľmi dobré vzťahy, čo prijímame s vďakou
a úctou a vnímame ako výzvu, aby sme v tomto duchu
pokračovali aj naďalej.
Nech sa sám Pán Boh prizná ku každému z nás podľa
svojej veľkej milosti.
Ján Velebír, zborový farár,
V Bardejove 24. februára 2019
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Príhovor pri posviacke Auditória
29. septembra 2018

Vznešený brat senior, vzácni hostia, slávnostné
kresťanské zhromaždenie!
Dnešná slávnostná chvíľa je tou pomyselnou bodkou
za vetou, ktorej podmetom je Auditórium. Áno, časť diela
je dokončená a je to skôr román. Pri písaní tohto diela sme
mali možnosť byť. Keď zalistujeme na začiatok, vynorí
sa otázka, čo bolo tou iskierkou, ktorá v nás rozhorela
plameň záujmu, ochoty, spolupatričnosti, vôle a viery
začať ho písať. Pustiť sa do prác, na ktoré sme nemali
prostriedky, ani jasnú predstavu ako, čo a kedy. A v takých
chvíľach medzi nás prichádza náš Pán. Bez vysvetľovania,
bez varovania a prípravy nás postaví pred hotovú
vec. Tak to bolo aj v apríli 2011, keď po Veľkonočnom
pondelku a doznení trojdňových modlitieb zazneli do
tichého rána požiarne sirény. Rozhorel sa tu skutočný
oheň aj so svojimi ničivými dôsledkami. Dnes, keď si na
to spomínam, cítim v duši pokoj. Ten Boží pokoj, ktorý
Pán Boh prináša do našich životov, keď nám z večera na
ráno zmení reality života. Dnes to vidím ako Boží plán
s nami ako nám dať odvahu meniť veci a naše životy.
A ten skutočný cieľ, ku ktorému nás chce doviesť vidím
každý deň, keď prechádzam okolo tejto budovy, v ktorej
stále viac pulzuje život spoločenstve s Kristom a pri
hľadaní Jeho cesty. My všetci sme príliš zainteresovaní
a význam tohto diela oceníme neskôr. Pred týždňom som
bol svedkom vyjadrenia údivu z úst našej bývalej sestry
kaplánky Júlie Štofanovej nad tým, čo sme dokázali urobiť
s budovou Auditória v priebehu piatich rokov, odkedy od
nás odišla. Tešíme sa, že sme urobili správnu vec a dobré
dielo sa podarilo.
Od roku 2009 sme začali uvažovať o potenciálnom
využití priestorov podkrovia, prípadne o zmene systému
vykurovania a výmene okien. Rozhodujúcim impulzom
pre začatie generálnej opravy Auditória bol požiar
v jednej z miestnosti dňa 25.04.2011, ktorý zasiahol
svojimi dôsledkami celú pravú stranu budovy. Zasadnutím
matkocirkevného presbyterstva 28.04.2011 sa odštartoval
proces generálnej opravy. Už v júni 2011 bol schválený
návrh úpravy objektu, vyhlásená dobrovoľná finančná
zbierka a podaná žiadosť o príspevok z Generálnej
podporovne. Zároveň KPÚ vydáva rozhodnutie
o prípustnosti zámeru úpravy objektu Auditória.
V septembri 2011 presbyterstvo schvaľuje zmenu návrhu
s riešením sociálnych zariadení na prízemí nie v suteréne
a rozširuje návrh o využitie podkrovia. O rok na to
15.10.2012 je vydané záväzné stanovisko KPÚ, ktorým
je schválená projektová dokumentácia (PD) – Stavebné
úpravy Auditória. PD zahŕňa aj zateplenie budovy,
pričom bude prinavrátená zjednodušená forma pôvodnej
historickej štukovej výzdoby fasád. Po vybavení príslušných
vyjadrení a povolení bolo 10.07.2013 vydané stavebné
povolenie na stavebné úpravy budovy Auditória. V tom
istom mesiaci sa začali svojpomocné búracie a stavebné
práce. Napriek počiatočnej nemohúcnosti presbyterstva
v príprave brigád sa nakoniec spoločne podarilo postupne
zmobilizovať dorastencov, mládežníkov aj dospelých
členov cirkevného zboru a vykonať obrovský objem
prác pri vyprataní podkrovia, vybúraní stropov, priečok

a podláh, podrezaní obvodových múrov a ich podchytení
novými základmi.
V priebehu búracích prác boli zistené závažné
statické problémy, na základe čoho bola schválená
zmena dispozičného riešenia prízemia. V roku 2014
boli pre Auditórium vybudované nové prípojky vody,
kanalizácie a plynu a položená ležatá kanalizácia vnútri
objektu. Presbyterstvo v septembri 2014 schvaľuje zmenu
technického riešenia nosného stropu nad modlitebňou
podľa návrhu projektanta s vybúraním existujúceho
stropu okrem troch hlavných nosníkov. Do konca roku
2014 boli vykonané aj práce na statických častiach stavby
a dokončená vnútorná hrubá stavba budovy.
V roku 2015 bola dokončená montáž rozvodov
elektroinštalácií, vykonávali sme svojpomocné práce
a zabezpečovali sme finančné prostriedky a prípravu
ďalších prác. Presbyterstvo CZ schválilo zámer realizácie
vzduchotechniky v objekte. Rok 2016 bol rozhodujúci
zmenou celkového prístupu ku generálnej oprave
Auditória. Presbyterstvo došlo k záveru, že 1. etapu
generálnej opravy je potrebné dokončiť čo najskôr, aby
mohlo slúžiť svojmu účelu. V zmysle týchto zámerov bolo
vyvíjané maximálne úsilie pre zabezpečenie finančných
prostriedkov a v príprave prác. 20.5.2016 KPÚ schvaľuje
dielenskú dokumentáciu na nové okná a zámer výmeny
vstupných dverí a ich dielenskú dokumentáciu. Boli
vykonané svojpomocné práce pri zmene dispozičného
riešenia suterénu, montáž vzduchotechniky, ZTI a výmena
okien. Finančné prostriedky zo schválenej pôžičky
z GEPO nám boli poukázané až na konci roka a preto sme
ďalšie plánované práce museli presunúť do roku 2017.
Presbyterstvo schválilo zmenu systému vykurovania
z radiátorového na podlahové. V roku 2017 presbyterstvo
vybralo dodávateľov pre ďalšie dokončovacie práce
v interiéri. Zároveň intenzívne pokračujú stavebné
práce počas celého roka. Mnoho prác je vykonaných aj
svojpomocne. Do konca roka sú dokončené všetky práce
a budovu sme začali temperovať. Od začiatku roka 2018
je pripravovaná kolaudácia a dňa 12.02.2018 je vydané
povolenie na užívanie stavby – Stavebné úpravy budovy
Auditória ECAV na Slovensku Bardejov – 1. etapa.
Cirkevný zbor investoval do stavebných úprav
Auditória prostriedky v celkovej hodnote 192 835,25 €.
Práce vykonané spoločnosťou Svidgas, s.r.o. zápočtom za
prenájom záhrady činili sumu 5 088,82 € a svojpomocné
práce a sponzorská podpora predstavuje hodnotu 81 142,€, pri ktorých bolo odpracovaných 4 336 brigádnických
hodín. Celkové náklady 1. etapy stavebných úprav
Auditória predstavujú hodnotu 279 066,07 €.
Keď sa po siedmych náročných rokoch realizácie tohto
diela obzrieme dozadu, vidíme za tým zrod myšlienky,
odvážne a odhodlané srdcia, nie jednoduchý proces
postupného hľadania a kryštalizácie riešení, ktoré sa rodili
z osobných diskusií, odborných posudkov, náročných
rokovaní a premnohých rozhodnutí presbyterstiev aj
konventov nášho cirkevného zboru. Aby sme tento projekt
vôbec mohli realizovať potrebovali sme zabezpečiť
finančné krytie týchto zámerov. Dnes sa tešíme, že objekt
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je pripravený na užívanie a to predovšetkým vďaka
ochote, podpore a pomoci, ktorú ste prejavili jednak pri
rozhodnutiach súvisiacich s týmto projektom, pri osobnom
odpracovaní obrovského počtu brigádnických hodín a vo
finančných milodaroch, zbierkach, oferách, príspevkoch,
či dotáciách. Dnes si ďakujeme navzájom, že sme neboli
ľahostajní, že sme boli štedrí a zodpovední za dnešok
i za budúcnosť, ktorú teraz spoločne tvoríme. Ďakujeme
všetkým, ktorí tento projekt podporili finančne, a to:
Členovia nášho cirkevného zboru účelovými milodarmi v
sume 69 973,58 €; Mesto Bardejov dotáciami v celkovej
výške 20 000 €; Susedné CZ (Zlate a Sveržov, Richvald,
Kuková, Marhaň) formou dobrovoľnej zbierky sumou
7 635,10 €; Členovia nášho CZ formou účelovej zbierky
sumou 6 550,50 €; ECAV na Slovensku oferou z GePo
sumou 5 730,80 €; Presbyteri nášho CZ formou zbierky
sumou 3 517 €; Medar včelia farma, s.r.o. z Bardejova
sumou 3 000 €; ŠZS nenávratným príspevkom v sume
1 700 €; Členovia nášho CZ oferami na účel opravy sumou
1 291,90 €; DEJA care, s.r.o., Bardejov sumou 1 000 €;
ZLATÁ ZUZANA, s.r.o., Bardejov sumou 720,73 €; Celková
podpora činí sumu 121 119,61 €.
Na pokrytie celkových nákladov 1.etapy stavebných
úprav to však nestačilo a dielo sa podarilo dokončiť
v stanovenom termíne aj vďaka pôžičkovým finančným
zdrojom, za poskytnutie ktorých srdečne ďakujeme :
Generálnej cirkvi za poskytnutie pôžičky z pôžičkového
fondu Gustava Adolfa v sume 40 000 €; ŠZS za pôžičku
vo výške 3 000 €; Jednotlivým organizačným jednotkám
nášho CZ za vnútrozborové pôžičky a to: matkocirkev
Bardejov v sume 15 000 €; Dcérocirkev Rokytov v sume
8 000 €; Dcérocirkev Lukavica v sume 5 000 €; Zborová
diakonia v sume 5 000 €; Jozefovi Voľanskému Martičekovi
za pôžičku 10 000 €. Celková suma poskytnutých
pôžičiek bola vo výške 86 000 €.

Zároveň pri dnešnej príležitosti posviacky Auditória
po dokončení jeho 1. etapy obnovy sa chcem poďakovať
v mene celého CZ:
• Mestu Bardejov – menovite p. primátorovi B. Hanuščákovi, za záujem, ústretovosť a ochotu pri zabezpečovaní pomoci a podpory zo strany mesta pre zámer obnovy
Auditória a podporu práce nášho CZ.
• Projektantovi stavby Ing. Jaroslavovi Vojtušovi CSc.
za ochotnú a tvorivú spoluprácu pri projektovej príprave
stavby a za trpezlivosť pri procese postupných zmien
stavby a ich zapracovávaní do PD.
• Všetkým zhotoviteľom stavby – ktorí vykonávali
jednotlivé dielčie stavebné objekty za dobre odvedenú
prácu a dobrú spoluprácu a ochotu pri riešení problémov
na stavbe aj pri jej financovaní,
• Vyšším organizačným jednotkám našej cirkvi za
podporu tohto projektu.
• Ďakujeme všetkým členom nášho CZ, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom priznali k tomuto dielu, podporili
ho a pomohli pri jeho dokončení.
Celé toto naše snaženie by nedošlo naplnenia bez Pána
Boha. Jemu chceme ďakovať za požehnanie, starostlivosť
a sprevádzanie pri všetkých prácach. Ďakujeme za
ochranu, za silu viery vo chvíľach úzkostí a beznádeje,
za to že si nás použil na budovanie tohto diela, nie ako
pamätníka, ale ako prostriedku a priestoru pre náš
rozvoj, pre duchovný rast, vzdelávanie, posilňovanie vo
viere a vzájomné budovanie. Nech toto zdarné dielo je
motívom k opätovnému stretávaniu sa v jeho priestoroch,
k budovaniu a rozvoju nášho kresťanského spoločenstva.
A myslíme na to, že dnes sme tu neskončili, ale chceme
pokračovať ďalej a zabezpečiť a dokončiť aj 2. etapu jeho
obnovy, kedy myslíme najmä na naše deti, dorast a mládež a lepšie podmienky pre prácu s nimi pre budúcnosť
a rozvoj Kristovej cirkvi a na slávu Božiu.
Nech nás Pán Boh vedie a požehnáva všetky naše
ďalšie kroky.
Ing. Jaroslav Foľta, zborový dozorca

Zápisnica K1/2018

z rokovania výročného zborového konventu
Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bardejov,
konaného dňa 25. februára 2018.
Miesto konania:
Predsedajúci:		
Pozvánka:

		

Evanjelický a. v. kostol v Bardejove
Mgr. Ján Velebír, zborový farár, Ing.
Jaroslav Foľta, zborový dozorca
na službách Božích dňa 28. 1. 2018
a dňa 4. 2. 2018 v oznamoch a v zborovom časopise Bardejovský Prameň
číslo 2/2018

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 2017
4) Kontrola plnenia uznesení
20

5) Voľby funkcionárov zboru
6) Výročná kňazská správa o živote zboru za rok 2017:
časť bohoslužobná a vnútromisijná s diskusiou; časť
hospodárska a správa revíznej komisie s diskusiou;
schválenie uzávierky hospodárenia roku 2017
7) Voľné návrhy
8) Rozpočet na rok 2018 - návrh a prijatie
9) Záver konventu, pieseň
1. Bohoslužobný úvod: Oslovenie, predspev, pieseň
ES 103, sláva, pozdrav, kolekta, evanjelium, pieseň ES 82.
2. Zriadenie konventu
a) Privítanie: Br. zborový dozorca v mene predsedníctva cirkevného zboru privítal prítomných a otvoril
rokovanie výročného zborového konventu. Všetky rodiny
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cirkevného zboru dostali zborový časopis Bardejovský
Prameň č.2/2018, v ktorom bola uverejnená Výročná
kňazská správa za rok 2017 a podklady na rokovanie
konventu.
b) Prečítanie a pripomienkovanie programu: Program rokovania bol uverejnený v zborovom časopise
Bardejovský Prameň 2/2018. Z predsedníctva bol daný
návrh na doplnenie programu: po bode č. 8 zaradiť bod
č. 9. Vyhlásenie predstaviteľov cirkví k Istanbulskému
dohovoru.
Hlasovanie za predložený program s doplnením:
za 119 , proti 0 , zdržali sa 0 .
c) Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľov:
Za overovateľov zápisnice boli určení: Mgr. Ľudmila
Martičková – Lukavica, Milan Polča – Kobyly. Za
zapisovateľky boli určené: Marta Habžanská a Ing. Jarmila
Pavlusová.
d) Prezentácia: Prezentačná komisia oznámila počet
prítomných konventuálov. Podľa prezenčných listín bolo
prítomných 119 konventuálov s hlasovacím právom.
Prezentačná komisia pracovala v zložení určenom presbyterstvom: Marián Šima, Juraj Voľanský, Jozef VoľanskýMartiček, Ing. Slavomír Basarík.
e) Voľba sčítacej a volebnej komisie:
Sčítacia komisia: Ing. Ľuboš Krukár, Daniel Foľta,
Juraj Klimek, Andrej Ildža, Milan Polča.
Hlasovanie za členov sčítacej komisie:
za 119, proti 0 , zdržali sa 0 .
Volebná komisia: Ing. Peter Kucharik, Miloš Martiček,
Cyril Adamuščin, Dušan Petrič, Andrej Kotuľa.
Hlasovanie za členov volebnej komisie:
za 119, proti 0, zdržali sa 0.
3. Schválenie zápisníc K1, K 2, K 3 z roku 2017
Zápisnice z rokovania zborových konventov z roku 2017
boli uverejnené v zb. časopise Bard. Prameň č. 2/2018.
Pripomienky k zápisnici K1/2017 neboli žiadne.
Hlasovanie za prijatie zápisnice K1 / 2017:
za 118 , proti 0, zdržali sa 1 .
Pripomienky k zápisnici K2/2017 neboli žiadne.
Hlasovanie za prijatie zápisnice K2 / 2017:
za 113, proti 0, zdržali sa 6.
Pripomienky k zápisnici K3/2017 neboli žiadne.
Hlasovanie za prijatie zápisnice K3 / 2017:
za 116, proti 0, zdržali sa 3.
4. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenia K 1-8/2017 boli splnené.
5. Voľby funkcionárov zboru
Pri prezentácii konventuáli dostali hlasovacie lístky
na voľbu zborových presbyterov a voľbu delegátov
a náhradných delegátov na seniorátny konvent.
Br. farár informoval o tom, že došlo k uplynutiu
šesťročného volebného obdobia presbyterom cirkevného
zboru a zborovému kurátorovi. Na matkocirkevnom
a dcérocirkevných presbyterstvách boli navrhnutí
kandidáti na funkciu zborových presbyterov, kandidát
na funkciu zborového kurátora a kandidát na funkciu
zástupcu zborového dozorcu. Kandidáti sú uvedení na
hlasovacom lístku č. 1. Na funkciu zborového kurátora
bol navrhnutý br. Jozef Voľanský-Martiček, na funkciu
zástupcu zborového dozorcu bol navrhnutý Milan
Pangrác-Piter a na funkciu zborových presbyterov boli
navrhnutí: Ing. Ľuboš Antony, Viera Eštoková, Ľuboš
Hankovský, Milan Polča, PhDr. Mária Skoncová (Bar-

dejov), Mária Voľanská (Lukavica), Ing. Slavomír Basarík,
Martin Klimek (Mokroluh).
Na hlasovacom lístku č. 2 boli navrhnutí kandidáti
na funkciu predsedu hospodárskeho výboru Ing. Milan
Benka, na predsedu stavebného výboru Ľuboš Hankovský,
delegáti na seniorátny konvent ŠZS Andrej Evin, Marta
Habžanská a náhradní delegáti na seniorátny konvent
ŠZS Ing. Ľuboš Antony a Ing. Ľuboš Krukár.
Br. farár vyzval prítomných konventuálov na doplnenie
kandidátky. Iné návrhy na doplnenie neboli. Prítomní boli
oboznámení so spôsobom voľby a to zakrúžkovaním pred
menom kandidáta. Voľby prebehli tajným hlasovaním. Po
vykonaní volieb sa volebná komisia odobrala k sčítaniu
hlasov.
6. Výročná kňazská správa o živote zboru za rok 2017
a) časť bohoslužobná a vnútromisijná s diskusiou
V úvode výročnej kňazskej správy sa br. farár pomodlil.
Základné myšlienky svojej výročnej kňazskej správy viedol
v duchu slov Lk 6,36-38. Br. farár po výklade Božieho slova
stručne okomentoval základné udalosti. Kňazská správa
bola uverejnená v zborovom časopise, takže konventuáli
mali možnosť podrobne sa s ňou oboznámiť. Poďakoval
všetkým, ktorí akokoľvek pomohli pri slávnostiach,
ktoré boli organizované počas roka reformácie, taktiež
zborovému dozorcovi za jeho aktívnu prácu v zbore.
K duchovnej časti správy br. zborový dozorca otvoril
diskusiu.
V diskusii k bohoslužobnej časti správy vystúpil br.
Ján Kmecik, ktorý upozornil, že je potrebná výpomoc
k ses. kaplánke pri Večeri Pánovej počas služieb Božích.
Br. farár reagoval, že problém je v neobsadenom mieste
farárov v zbore. Záležitosť bude riešená k spokojnosti.
b) časť hospodárska a správa revíznej komisie
s diskusiou
Túto časť výročnej kňazskej správy viedol br. zborový
dozorca. Informoval o hospodárení CZ za strediská
správa zboru, zborová diakonia a vnútromisijný fond.
Výsledky hospodárenia dcérocirkvi boli schválené na
dcérocirkevných konventoch a hospodárenie matkocirkvi
bolo schválené na matkocirkevnom konvente. Upozornil
na pôžičky, ktoré boli poskytnuté z jednotlivých
stredísk zboru na dokončenie prvej etapy generálnej
opravy Auditória a na dôležitosť ich vrátenia. Rozpočet
hospodárenia bol uverejnený v zborovom časopise.
Br. zborový dozorca upozornil na úpravu rozpočtu CZ na
rok 2017 v účtovnom stredisku správa zboru v položke
generálne opravy. Jedná sa o položku súvisiacu s prácami,
ktoré boli vykonané na budove Auditória v roku 2017.
Táto situácia bola riešená priebežne na presbyterstve.
Presbyterstvo predkladá konventu návrh na úpravu
rozpočtu.
Uznesenie K1/2018: Zborový konvent schvaľuje zmenu
rozpočtu CZ na rok 2017 v účtovnom stredisku Správa
zboru v položke generálne opravy zo sumy 60 800 € na
sumu 112 000 €.
Zmenil sa počet prítomných: 114.
Hlasovanie: za 110, proti 0, zdržali sa 4.
Správa revíznej komisie
Správu revíznej komisie prečítala ses. Ing. Jarmila
Pavlusová. Správa hodnotila hospodárenie CZ za rok
2017. Revízna komisia sa zaoberala kontrolou dokladov
za účtovné stredisko matkocirkev Bardejov, Evanjelický
cintorín, zborová diakonia, vnútromisijný fond a správa
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zboru. Evidencia sa aj naďalej vedie v podvojnom
účtovníctve v účtovných strediskách. Pozitívne bola
hodnotená úplnosť účtovných dokladov. Revízna komisia
zvlášť upozornila na neplnenie úhrad cirkevného príspevku
a to 428 členmi zboru. Potrebné je, aby presbyterstvo
venovalo zvýšenú pozornosť zisteniu reálneho stavu
členov CZ. Nakoľko neboli zistené vážnejšie nedostatky
v hospodárení revízna komisia odporučila konventu
účtovnú závierku za rok 2017 schváliť.
Br. zborový dozorca poďakoval členke revíznej komisie
Ing. J. Pavlusovej za prednesenie správy revíznej komisie
o hospodárení cirkevného zboru za rok 2017 a revíznej
komisii za jej prácu.
V diskusii vystúpil br. Milan Vanta s príspevkom
k dani za faru a povedal, že ani on príspevok určený na
daň neuhradil, keďže práve on upozorňoval pred určitým
časom na daňovú povinnosť, ktorá vznikne CZ za predaj
fary. Podľa jeho názoru sa vec mala riešiť ináč. Na
otázku br. farára, či pozná iné riešenie br. Milan Vanta
odpovedal, že príspevok na daň mal byť prenesený do
ceny kupujúcemu.

Br. farár vysvetlil, že zbor nedostal hotovosť za
predaj fary, ale dohodnutá suma za predaj starej fary
a za kúpu novej fary boli vzájomne započítané. Záväzok
na dani z príjmu za predaj fary bol záväzkom zboru, nie
kupujúceho. Forma zbierky na daň bola najjednoduchším
riešením. Brat zborový dozorca v tejto súvislosti zdôraznil
predovšetkým skutočnosť, že by bolo dobre si uvedomiť,
akú hodnotu zbor v skutočnosti získal a čo voči tomu
predstavuje náš príspevok ako členov zboru vo výške 20 €
na člena vo forme zbierky na daň.
Iné príspevky v rámci diskusie neboli a následne bolo
prijaté uznesenie:
Uznesenie K 2/2018: 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.
Zmenil sa počet prítomných: 113
Hlasovanie: za 112 , proti 0 , zdržali sa 1.
VYHLÁSENIE výsledkov volieb
Predseda volebnej komisie Ing. Peter Kucharik vyhlásil
výsledky volieb.

Volebný lístok č.1: 118 platných volebných lístkov.
na funkciu

kandidát

počet hlasov

z rokovania mimoriadneho volebného konventu
Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bardejov,
konaného dňa 17. júna 2018.

Voľanský-Martiček Jozef

118

zástupca zborového dozorcu

Pangrác-Piter Milan

110

zborový presbyter (Bardejov)

Antony Ľuboš Ing.

111

zborový presbyter (Bardejov)

Eštoková Viera

96

zborový presbyter (Bardejov)

Hankovský Ľuboš

106

zborový presbyter (Bardejov)

Polča Milan

108

zborový presbyter (Bardejov)

Skoncová Mária, PhDr.

103

Pozvánka: 			

zborový presbyter (Lukavica)

Voľanská Mária

101

zborový presbyter (Mokroluh)

Basarík Slavomír, Ing.

107

zborový presbyter (Mokroluh)

Klimek Martin

98

Program:
1) Privítanie a otvorenie konventu
2) Schválenie programu
3) Zriadenie rokovania
4) Voľby
5) Návrh z presbyterstva - Návrh na zmenu rozpočtu
na rok 2018
6) Vyhlásenie výsledkov volieb
7) Modlitba, záver
1. Privítanie a otvorenie konventu: Zborový dozorca
Ing. Jaroslav Foľta privítal prítomných konventuálov
volebného konventu, ktorého hlavným bodom programu
boli voľby do generálneho predsedníctva ECAV na
Slovensku. V úvode sa pomodlil brat zborový farár.
2. Schválenie programu: Br. zborový dozorca Ing.
Jaroslav Foľta uviedol, že pri prezentácii prítomní
dostali lístok s programom mimoriadneho konventu.
Návrhy ani doplnky k programu volebného konventu
neboli. Za predložený program hlasovali všetci prítomní
konventuáli.
3. Zriadenie rokovania
a) Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľov:
Za zapisovateľov boli určení: Ing. Ľuboš Antony, RnDr.
Ing. Peter Demčko. Za overovateľov zápisnice boli určení:
Elena Kotuľová, Lukavica, Andrej Hankovský, Rokytov.
b) Prezentácia: 279 konventuálov s hlasovacím právom. Br. dozorca informoval konventuálov, že zborové
presbyterstvo navrhlo členov prezentačnej komisie, ktorá
už vykonáva svoju prácu v zložení: Prezentačná komisia:
Viliam Antony, Nataša Šandalová, Marián Šima, Juraj

na funkciu

kandidát

počet hlasov

predseda Hospodárskeho výboru

Benka Milan, Ing.

110

predseda Stavebného výboru

Hankovský Ľuboš

112

delegát na sen. konvent

Evin Andrej

110

delegát na sen. konvent

Habžanská Marta

106

náhradný delegát na sen. konvent

Antony Ľuboš, Ing.

113

náhradný delegát na sen. konvent

Krukár Ľuboš, Ing.

105

Všetci navrhovaní kandidáti získali požadovaný počet
hlasov a boli zvolení na ďalšie volebné obdobie 6 rokov.
Br. zborový dozorca prečítal zoznam presbyterov
zvolených na matkocirkevnom a dcérocirkevných konventoch. Predsedníctvo navrhuje všetkých presbyterov
zvolených na matkocirkevnom a dcérocirkevných konventoch zvoliť za náhradných zborových presbyterov.
Navrhovaní presbyteri:
Bardejov: Ľubomír Gajdoš, Martin Gajdoš, Dušan
Gdovin, Martin German, Mária Hankovská, Andrej Ildža,
Milan Katuščák, Marta Kendrová, Juraj Klimek, Emília
Kmecová, Peter Kucharik, Ján Pangrác, Viera Pangrácová,
Daniel Skonc, Nataša Šandalová, Martin VoľanskýMartiček.

Lukavica: Ľudmila Hankovská, Milan Hrivňak, Lucia
Kotulová, Juraj Martiček, Anna Paňková, Anna Voľanská.
Mokroluh: Jaroslav Baran, Stanislav Basarik, Iveta
Basariková, Ján Bogoľ ml. Pavol Hoľpit ml., Ján Klimek,
Jozef Šima ml.
Rokytov: Gabriela Banasová, Eva Miševová, Pavol
Ondko, Ľubomír Pangrác Piter.
Vyšná a Nižná Voľa: Božena Adamondyová, Jana
Dzurišinová, Zuzana Ondkaninová, Dušan Roguľa,
Marián Staš.
Iné návrhy neboli.
Bol daný návrh na aklamačné hlasovanie.
Hlasovanie: za 110, proti 0, zdržali sa 3.
Bol predložený návrh na hlasovanie spoločne za
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strany konventuálov neboli vyslovené žiadne otázky a
doplnky.
Uznesenie K 3/ 2018: Zborový konvent schvaľuje
presbyterstvom predložený návrh rozpočtu Správy zboru,
VM fondu, Zborovej diakonie a rozpočet celého CZ na rok
2018.
Prítomných 113 konventuálov s hlasovacím právom.
Hlasovanie: za 111 , proti 0 , zdržali sa 2.
Predložený návrh rozpočtu na rok 2018 bol schválený.
9. Vyhlásenie predstaviteľov kresťanských cirkví
k Istanbulskému dohovoru Br. zborový dozorca prečítal
znenie Vyhlásenia predstaviteľov všetkých kresťanských
cirkví na Slovensku k Istanbulskému dohovoru.
10. Záver konventu: Br. zborový dozorca poďakoval
prítomným za účasť a zasadnutie výročného zborového
konventu ukončil. Brat farár sa pomodlil. Po ukončení
konventu nasledovala záverečná liturgia a pieseň z ES
č.348.
V Bardejove dňa 25. februára 2018

Zápisnica K2/2018

zborový kurátor

Volebný lístok č.2: 119 platných volebných lístkov
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všetkých navrhnutých kandidátov, nakoľko neboli pozmeňovacie návrhy.
Hlasovanie: za 112, proti 1 , zdržali sa 0.
Hlasovanie za to, aby presbyteri matkocirkvi a dcérocirkví podľa predloženého zoznamu boli náhradnými
presbytermi zborového presbyterstva
Hlasovanie: za 111 , proti 0 , zdržali sa 2.
Br. zborový dozorca konštatoval, že všetci kandidáti
získali potrebný počet hlasov.
7. Voľné návrhy: Br. farár predložil konventuálom
písomne návrh vnútromisijných podujatí a slávností
v roku 2018. Upozornil presbyterov na pracovnú poradu,
ktorá sa uskutoční dňa 5. 3. 2018.
8. Rozpočet na rok 2018 - návrh a prijatie Návrh
rozpočtu na rok 2018 bol zverejnený v zborovom časopise
Bardejovský Prameň na str. 19 a 20. Zborový dozorca
prečítal navrhované príjmy a výdavky Správy zboru,
vnútromisijného fondu a zborovej diakonie predloženého
rozpočtu na rok 2018. K návrhu rozpočtu na rok 2018 zo

Miesto konania:
Predsedajúci:		

Evanjelický a. v. kostol v Bardejove
Mgr. Ján Velebír, zborový farár,
Ing. Jaroslav Foľta, zborový dozorca
na službách Božích 3. júna 2018,
10. júna 2018 a v oznamoch

Voľanský, Jozef Voľanský-Martiček. Do sčítacej komisie
zborové predsedníctvo na základe návrhu presbyterstva
navrhuje: Sčítacia komisia: Milan Pangrác-Piter, Ing.
Slavomír Kmecik, Božena Hrivňáková, Andrej Evin,
Ľuboš Krukár, Mária Hankovská, Marta Kendrová.
Hlasovanie za členov sčítacej komisie:
279 konventuálov s hlasovacím právom.
Zmenil sa počet prítomných: 280 konventuálov s hlasovacím právom.
4. Predstavenie kandidátov a voľby:
Br. zborový farár Mgr. Ján Velebír stručne informoval
o kandidátoch na funkcie generálneho predsedníctva,
generálneho biskupa a generálneho dozorcu, zároveň
voľby dištriktuálneho dozorcu. Vo všetkých troch prípadoch sa voľby konajú na základe ukončenia volebného
obdobia. Do jednotlivých funkcií boli navrhnutí kandidáti, ktorí boli predstavení v Evanjelickom posle, na
webovej stránke cirkvi a dištriktu a všetkým členom
CZ boli dané informácie o nich na službách Božích
v týždňoch pred konventom aj na samotnom konvente.
Z tohto dôvodu br. zborový farár uviedol iba menovite
kandidátov v abecednom poradí so stručnou informáciou
o ich pôsobení v cirkvi. Zo strany konventuálov neboli
vznesené žiadne otázky k navrhovaným kandidátom.
Voľby prebehli tajným hlasovaním. Prítomní boli oboznámení so spôsobom voľby a to zakrúžkovaním poradového čísla pred menom kandidáta na volebnom lístku.
Sčítacia komisia zozbierala volebné lístky a odobrala sa
k sčítaniu hlasov.
5. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2018
Br. dozorca informoval konventuálov o tom, že
na zasadnutí presbyterstva CZ sa riešil návrh zmeny
rozpočtu, ktorý vyplynul z niekoľkých skutočností.
Vzhľadom na zvýšenie minimálnej mzdy bolo potrebné
upraviť výšku miezd zamestnancom CZ. Jedná sa o dvoch
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zamestnancov a ďalšieho jedného zamestnanca, ktorý
je riešený cez úrad práce formou chránenej dielne. Na
základe toho bol podaný návrh na zmenu rozpočtu
v položkách Mzdy a Poistné fondy. Ďalšou skutočnosťou
je to, že CZ získal od Mesta Bardejov príspevok vo výške
15 000,- €, ktoré možno účelovo použiť iba na opravu,
nie na zariadenie Auditória. V pôvodnom rozpočte na
rok 2018 mali byť tieto finančné prostriedky použité
na Obstaranie majetku. Treťou záležitosťou pre zmenu
rozpočtu je vydávanie zborového časopisu v kvalitnejšom
vyhotovení (kvalitnejší papier, plnofarebná tlač, nový
obsah, ...). Br. dozorca uviedol, že všetky tieto informácie
sú uvedené na druhej strane lístka programu mimoriadneho konventu. Zároveň uviedol, že presbyterstvo navrhuje zmenu aj v príjmovej časti rozpočtu v položkách
Milodary na Bardejovský prameň a Milodary na opravu
Auditória. Iné návrhy zo strany prítomných neboli.
Zmenil sa počet prítomných: 278 konventuálov
s hlasovacím právom. 7 členov sčítacej komisie ešte
pracovalo na sčítaní výsledkov, preto sa hlasovania
o uznesení nezúčastnilo. Aktuálny počet prítomných pri
hlasovaní 271
Uznesenie K4/ 2018: Konvent CZ Bardejov schvaľuje
úpravu rozpočtu CZ na rok 2018 nasledovne:
V časti príjmy:
položku: „Milodary na B. prameň“
z hodnoty 1.500 € na 2.500 €
položku: „Milodary na Auditórium“
z hodnoty 10.000 € na 15.000 €
V časti výdavky:
položku: „Obstaranie majetku“
z hodnoty 20.000 € na 5.000 €
položku: „Veľké opravy“
z hodnoty 0 € na 20.000 €
položku: „Mzdy“
z hodnoty 15.000 € na 16.000 €
položku: „Poistné fondy“
z hodnoty 5.200 € na 5.700 €
položku: „Bardejovský prameň“
z hodnoty 2.000 € na 4.000 €

Hlasovanie o uznesení: za: 269, proti: 0, nehlasovalo: 2
V tomto bode bolo rokovanie konventu prerušené
a nasledovali služby Božie.
6. Vyhlásenie výsledkov volieb
Po kázni slova Božieho predseda sčítacej komisie
Milan Pangrác-Piter vyhlásil výsledky volieb na generálneho biskupa ECAV na Slovensku:
Počet vydaných volebných lístkov:			 280
Počet odovzdaných volebných lístkov:		 280
Počet platných volebných lístkov:			 278
Počet neplatných volebných lístkov:		
2
Predseda sčítacej komisie oznámil, že kandidáti
na generálneho biskupa ECAV na Slovensku získali
nasledovný počet hlasov: Ivan Eľko 58 hlasov; Sidónia
Horňanová 7 hlasov; Katarína Hudáková 33 hlasov;
Marián Kaňuch 173 hlasov.
Predseda sčítacej komisie vyhlásil výsledky volieb
na generálneho dozorcu ECAV na Slovensku:
Počet vydaných volebných lístkov:			 280
Počet odovzdaných volebných lístkov:
280
Počet platných volebných lístkov:			 256
Počet neplatných volebných lístkov:
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Predseda sčítacej komisie oznámil, že za kandidáta
Jána Brozmana hlasovalo 212 a proti 44 prítomných.
Predseda sčítacej komisie vyhlásil výsledky volieb
na dozorcu Výchovného dištriktu ECAV na Slovensku:
Počet vydaných volebných lístkov: 280
Počet odovzdaných volebných lístkov:
280
Počet platných volebných lístkov:			 269
Počet neplatných volebných lístkov:
11
Predseda sčítacej komisie oznámil, že za kandidáta
Ľubomíra Pankucha hlasovalo 243 a proti 26 prítomných.
7. Modlitba, záver
Br. zborový dozorca poďakoval predsedovi sčítacej
komisie za vyhlásenie výsledkov volieb. Br. zborový farár
poďakoval sčítacej komisii, všetkým prítomným a osobitné
uznanie vyslovil, ktorí neváhali cestovať dlhú cestu kvôli
tomu, aby sa mohli zúčastniť volieb. Rokovanie konventu
uzavrel br. zborový farár modlitbou.
V Bardejove 17. júna 2018

Zápisnica K 3/2018

z rokovania mimoriadneho volebného konventu
Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bardejov,
konaného dňa 16. septembra 2018.
Miesto konania:
Predsedajúci:		
Pozvánka: 			

Evanjelický a.v. kostol v Bardejove
Ing. Jaroslav Foľta, zborový dozorca
na službách Božích 16. septembra
2018 a v oznamoch

Program:
1. Prezentácia
2. Privítanie a otvorenie konventu
3. Schválenie programu
4. Zriadenie rokovania
5. Voľby
6. Vyhlásenie výsledkov volieb
7. Modlitba, záver
1. Privítanie prítomných
Zborový dozorca Ing. Jaroslav Foľta privítal prítomných konventuálov volebného konventu, ktorého hlavným bodom programu bolo II. kolo volieb generálneho
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biskupa ECAV na Slovensku. V úvode sa br. farár Peter
Mihoč pomodlil.
2. Schválenie programu
Br. zborový dozorca Ing. Jaroslav Foľta ospravedlnil
neprítomnosť br. zborového farára Jána Velebíra
a prečítal jeho pozdrav. Manželia Velebírovi sa v tom čase
zúčastnili ordinácie novokňazov v Banskej Bystrici Radvani Br. zb. dozorca oboznámil prítomných s programom
mimoriadneho volebného konventu. Návrhy ani doplnky
k programu volebného konventu neboli. Za predložený
program hlasovali všetci prítomní konventuáli.
3. Zriadenie rokovania
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľov
Za zapisovateľov boli určení: Ing. Ľuboš Antony,
Ing. Peter Demčko. Za overovateľov zápisnice boli určení:
Andrej Evin, VV., S. Basarik, Mk.
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Prezentácia: 238 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,
Viliam Antony, Juraj Voľanský, Jozef Voľanský-Martiček.
Do sčítacej komisie zborové predsedníctvo na základe
návrhu presbyterstva navrhuje:
Sčítacia komisia: Milan Pangrác-Piter, Ing. Slavomír
Kmecik, Lucia Kotulová, Božena Adamondyová, Ing. Ľuboš
Krukár, Marta Kendrová.
Hlasovanie za členov sčítacej komisie: 238 konventuálov s hlasovacím právom.
4. Voľby
Br. zborový dozorca Ing. Jaroslav Foľta v krátkosti
informoval o kandidátoch na voľby generálneho biskupa.
Br. dozorca menovite uviedol kandidátov v abecednom
poradí, ktorí sú už známi z I. kola volieb. Životopisy
jednotlivých kandidátov sa nečítali, uviedol, že sú
k dispozícii, ak by niekto požadoval doplniť informácie
o kandidátoch. Zo strany konventuálov neboli vznesené
žiadne otázky k navrhovaným kandidátom. Voľby prebehli tajným hlasovaním. Prítomní boli oboznámení so
spôsobom voľby a to zakrúžkovaním poradového čísla
pred menom kandidáta na volebnom lístku. Sčítacia
komisia zozbierala volebné lístky a odobrala sa k sčítaniu
hlasov.

V tomto bode bolo rokovanie konventu prerušené
a nasledovali služby Božie.
5. Vyhlásenie výsledkov volieb
Po kázni slova Božieho predseda sčítacej komisie Milan
Pangrác-Piter vyhlásil výsledky volieb na generálneho
biskupa ECAV na Slovensku:
Počet vydaných volebných lístkov: 			 238
Počet odovzdaných volebných lístkov:
238
Počet platných volebných lístkov:			 229
Počet neplatných volebných lístkov:
9
Predseda sčítacej komisie oznámil, že kandidáti
na generálneho biskupa ECAV na Slovensku získali
nasledovný počet hlasov: Ivan Eľko 61 hlasov, Marián
Kaňuch 168 hlasov.
6. Modlitba, záver
Br. zborový dozorca poďakoval predsedovi sčítacej
komisie za vyhlásenie výsledkov volieb a podal stručnú
informáciu o investičných akciách pri práci na oprave
auditória a Gründlovského domu. Taktiež informoval
o obsadení druhého kaplánskeho miesta v našom zbore.
Zároveň pozval všetkých na Zborové dni.
Rokovanie konventu uzavrel br. farár Peter Mihoč
modlitbou.
V Bardejove dňa 23. septembra 2018

Návrh zborového presbyterstva
na uznesenia zborového konventu
Uznesenie K 1/2019: Zborový konvent prijíma výročnú kňazskú správu za rok 2018, správu revízneho výboru
o hospodárení cirkevného zboru a schvaľuje uzávierku hospodárenia CZ za rok 2018 v podobe predloženej
presbyterstvom.
Uznesenie K 2/2019: Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Bardejov schvaľuje výšku cirkevného príspevku
na 15 € ročne na člena cirkevného zboru od roku 2019.
Uznesenie K3/2019: Zborový konvent schvaľuje presbyterstvom predložený návrh rozpočtu na rok 2019.

Odôvodnenie návrhu
na zvýšenie cirkevného príspevku
Cirkevný príspevok tvorí v rámci hospodárenia
cirkevného zboru jednu zo základných položiek
príjmov. Účel takto získaných prostriedkov je –
zabezpečiť základné fungovanie cirkevného zboru
a farského úradu. Povedané celkom jednoducho,
z cirkevného príspevku hradíme naše poplatky na
seniorát a dištrikt (4100 €), mzdy a odvody úradníčky
farského úradu, pracovníka s mládežou, pracovníčky
chráneného pracoviska (24 500 €), vedenie účtovníctva
(2500 €), režijné náklady na fare a v Auditóriu (8300 €),
cestovné výdavky, telefóny a ďalšie výdavky spojené
s fungovaním celého cirkevného zboru (3200€),
doplatok na vydávanie zborového časopisu Bardejovský
prameň v novej celofarebnej podobe (2500 €).
Pri výške cirkevného príspevku 10 € za člena
každoročne vznikal deficit týchto zdrojov, ktorý
sme kryli z bežne vyzbieraných milodarov a ofier.
Fungovanie farského úradu, pohotovosť duchovných
k službe však slúži všetkým členom zboru, nielen tým,
ktorí chodia do kostola a dávajú dobrovoľné milodary.

Preto je správnejšie, aby sa na tieto výdavky vyzbierali
všetci členovia zboru.
K týmto skutočnostiam v roku 2019 pribudlo niekoľko
dôležitých vonkajších vplyvov : od januára 2019 bolo
oznámené zvýšenie cien energií, ktoré sa premietne
aj v našich výdavkoch navýšením o niekoľko sto
Eur. Rozhodnutím vlády došlo od roku 2016 trikrát k
zvyšovaniu minimálnej mzdy, od 1. 1. 2019 na úroveň
520 €. V súvislosti s tým sme museli upraviť aj v našom
cirkevnom zbore platy našich zamestnancov (úradníčka,
pracovník s mládežou, archivárka, upratovačka).
Po prerátaní všetkých spomínaných vplyvov
sa zborové presbyterstvo rozhodlo upraviť výšku
cirkevného príspevku od roku 2019 na 15 € za jedného
člena na rok. Takto stanovená výška by mala pokryť
aktuálne výdavky na bežný chod farského úradu. Ofery
a milodary by takým spôsobom zostali k dispozícii na
účel zveľaďovania kostolov a iné konkrétne zámery
podľa účelu ofery.
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Rozpočet na rok 2019
PRÍ J MY
Č.r.
1.

Evanjelický
cintorín

Text
Príjmy z majetku

500 €

Dary a príspevky

100 €
z darov - milodarov spolu 100 €

2.

5.

Príjmy z dotácií

8.

Ostatné príjmy spolu

9.

Príjmy celkom

VM Fond

Zborová
diakonia

10 007 €

1 750 €

3 000 €

1 650 €

z ofier

2 000 €

100 €

z cirkevného príspevku

5 007 €
2 000 €

500 €

17 000 €
600 €

29 007 €

2 250 €

VÝDAVKY
Č.r.

Evanjelický
cintorín

Text
Služby spolu

VM Fond

622 €

Zborová
diakonia

28 205 €

50 €

opravy 100 €
11.

cestovné

450 €

reprezentácia

250 €

poistky 20 €
ostatné 502 €
Prevádzková réžia
spotreba materiálu

27 505 €
310 €

405 €

400 €

150 €

320 €

200 €

časopisy, knihy, DVD...

50 €

ceniny - kolky

50 €

kancelárske potreby

20 €

14.

ostatné 150 €

200 €

200 €

spotreba energií – voda, elektrina

10 €

dane a poplatky

150 €

85 €

200 €

6€

100 €

1 500 €

16.

Ostatné výdavky

17.

Výdavky spolu:

938 €

28 710 €

1 950 €

18.

Výsledok hospodárenia /r.9-17/

338 €

297 €

300 €

Úhrada schodku z finančného majetku
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50 €

338 €
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Rozpočet podľa účtovných stredísk
PRÍJMY
Č.r.
Text
Správa zboru
Bardejov
Lukavica
Mokroluh
Rokytov
V. a N. Voľa
1 Príjmy z majetku
1 600 €
5 765 €
80 €
50 €
290 €
Dary a príspevky
84 970 €
51 900 €
11 010 €
10 560 €
7 045 €
10 145 €
z darov - milodarov spolu 29 400 €
6 200 €
4 000 €
3 440 €
2 000 €
3 700 €
z ofier 500 €
9 000 €
2 000 €
2 000 €
1 650 €
1 600 €
2
z cirkevného príspevku 50 070 €
34 200 €
4 410 €
4 320 €
2 745 €
4 395 €
mimozborové ofery 2 300 €
1 000 €
300 €
500 €
300 €
200 €
vokátorové ofery 2 700 €
1 500 €
300 €
300 €
350 €
250 €
5 Príjmy z dotácií
45 200 €
200 €
8 Ostatné príjmy spolu
11 842 €
100 €
9 Príjmy celkom
143 612 €
57 765 €
11 090 €
10 610 €
7 245 €
10 435 €
VÝDAVKY
Č.r.
Text
Správa zboru
Bardejov
Lukavica
Mokroluh
Rokytov
V. a N. Voľa
Služby spolu
88 180 €
4 630 €
3 770 €
600 €
7 105 €
8 700 €
opravy a udržiavanie 71 900 €
3 000 €
2 500 €
200 €
6 500 €
7 750 €
obstaranie majetku 7 500 €
1 000 €
100 €
50 €
cestovné 2 000 €
50 €
reprezentácia 300 €
100 €
50 €
500 €
11
telefón 1 340 €
100 €
stočné 650 €
100 €
revízie 200 €
300 €
100 €
250 €
200 €
100 €
poistky 620 €
460 €
70 €
90 €
250 €
100 €
ostatné 3 670 €
720 €
60 €
5€
100 €
12 Mzdy
18 144 €
4 100 €
600 €
500 €
13 Poistné fondy
6 400 €
1 000 €
200 €
200 €
Prevádzková réžia
13 030 €
6 370 €
1 275 €
2 560 €
2 760 €
1 798 €
spotreba materiálu
2 150 €
750 €
240 €
360 €
460 €
350 €
časopisy, knihy, DVD... 100 €
200 €
100 €
70 €
50 €
ceniny - kolky
kancelárske potreby 600 €
70 €
40 €
30 €
20 €
10 €
čistiace potreby 100 €
30 €
30 €
20 €
50 €
20 €
14
pohonné hmoty 600 €
ostatné 750 €
450 €
170 €
210 €
320 €
270 €
spotreba energií
9 700 €
4 500 €
950 €
2 100 €
2 220 €
1 300 €
vodné 800 €
100 €
20 €
elektrická energia 3 400 €
3 400 €
350 €
2 100 €
2 200 €
500 €
plyn 5 500 €
1 000 €
600 €
800 €
dane a poplatky
1 180 €
1 120 €
85 €
100 €
80 €
148 €
15 Sociálny fond
100 €
Ostatné výdavky
15 583 €
44 318 €
6 046 €
7 040 €
4 102 €
5 833 €
príspevky vyššej COJ 4 106 €
34 200 €
4 410 €
4 320 €
2 745 €
4 395 €
mimozborové ofery 2 300 €
1 000 €
300 €
500 €
300 €
200 €
16
prísp. na cirkev.školstvo z nájmu 20 €
120 €
1€
6€
ofera a 10 % z CP na VM Fond 5 007 €
500 €
200 €
200 €
150 €
100 €
vokátorové ofery 2 700 €
1 500 €
300 €
300 €
350 €
250 €
ostatné 1 450 €
6 998 €
835 €
1 720 €
557 €
882 €
17 Výdavky spolu:
141 437 €
60 418 €
11 891 €
10 200 €
13 967 €
17 031 €
18 Výsledok hospodár. /r.9-17/
2 175 €
- 2 653 €
- 801 €
410 €
- 6 722 €
- 6 596 €
Úhrada schodku z finanč. majetku
2 653 €
801 €
6 722 €
6 596 €
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PODUJATIA A SLÁVNOSTI VROKU 2019
3.-6.1.

Mládežnícky tábor

Veľký Slavkov

14.-20.1.

Aliančný modlitebný týždeň

Bardejov, Mokroluh

8.2.

Zborový ples

Lukavica

11.-17.2.

Národný týždeň manželstva

Bardejov

marec

Svetový modlitebný deň žien

Bardejov

marec

Biblická olympiáda CZ

Bardejov

4.-7.4.

Evanjelizácia ProChrist – Pre teba

Bardejov

28.-30.4

Víkendovka konfirmandov

Mních. potok

18.-19.5.

Konfirmácia

Bardejov

23.-26.5.

Zájazd do Wittenbergu

Nemecko

8.6.

Dávidova harfa – seniorálne stretnutie detí

Bardejov

16.6.

Zlatá konfirmácia

Bardejov

23.6.

Svätojánsky koncert

Bardejov

30.6.

Koniec školského roka

CZ

5.7.

Cyrilometodské slávnosti ekum. jednoty

Bardejov

8.-14.7.

Dorastový tábor

Mlynčeky

12.-16.8.

Detský tábor

Mních. potok

8.9.

Začiatok školského roku

CZ

13.-14.9

Zborové dni CZ Bardejov

Bardejov

20.-22.9.

Konfirmačná víkendovka

Mních. potok

28.9.

Sústredenie katechumenov

Bardejov

13.10.

Poďakovanie za úrody zeme

CZ

20.10.

Pamiatka posvätenia chrámu - 30. rokov

Vyšná Voľa

12.11.

Sté výročie narodenia J. Mišáka - OKDG

Bardejov

20.12.

Vianočné stretnutie dorastu

Bardejov

26.12.

Služby Božie sprogramom mládeže

Bardejov

27.12.

Vianočné stretnutie mládeže

Bardejov

31.12.

Silvestrovské stretnutie mládeže

Bardejov

december

Vianočné stretnutie Seniorklubu

Bardejov

