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Bardejovský 

Prameň 
Časopis Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bardejov 

    

Ročník  12                            február  2014                                        Číslo 1 

 

P o z v á n k a 
Predsedníctvo  Cirkevného  zboru  ECAV  na  Slovensku  Bardejov 

zvoláva  na  nedeľu  23. 2. 2014  o  9.00  hod.  
výročný  zborový  konvent, 

ktorý  sa  bude  konať  v  Kostole  sv.  Cyrila  a  Metoda  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 

3) Schválenie zápisníc K1, K2 z roku 2013.  
4) Kontrola plnenia uznesení. 
5) Voľby presbyterov, vyslancov na seniorálny konvent 
6) Výročná kňazská správa o živote zboru za rok 2013  

a) časť bohoslužobná a vnútromisijná s diskusiou 
b) časť hospodárska a správa revíznej komisie s diskusiou 
c) Schválenie uzávierky hospodárenia roku 2013 

7) Voľné návrhy 
8) Rozpočet na rok 2014 - návrh a prijatie 
9) Záver konventu, pieseň 

 

Časopis Bardejovský prameň 1/2014 prináša pracovný materiál pre rokovanie zborového konventu CZ 
ECAV na Slovensku Bardejov za rok 2013: Správu o živote zboru, výsledky hospodárenia a návrh 
rozpočtu, v záverečnej časti znenia uznesení a zápisníc konventov CZ z roku 2013, prehľad VM akcií 
a návrh termínov zborových akcií na rok 2014. Prípadné návrhy na zmenu programu predložte v bode 2 b. 
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Cirkevný zbor ECAV na Slovensku BARDEJOV 
Výročná kňazská správa 

za rok   2013  
podaná na zborovom konvente  23. 2. 2014 

Pridŕžaj sa napomenutia, nepopusť, zachovávaj ho,  
lebo je tvojim životom. Príslovia 4,13 

Milí bratia a sestry !

„Čas mizne, letia hodiny, ktože ich zastaví ...  Rýchlo sa 
míňa žitia nášho deň, aj radosť, sláva mizne ako sen ...“  To 
sú len dve z mnohých vyjadrení básnikov v Evanjelickom 
spevníku, ktoré naznačujú, že plynutie času  je pre človeka 
jednou z najväčších záhad a výziev zároveň. Ani sme sa 
nenazdali a znovu sa stretávame na výročnom konvente. Ani 
sme si nestačili vysúkať rukávy do prác roku 2013 a už ho 
musíme hodnotiť ako uplynulý. Takto vnímajú plynutie času 
ľudia tam, kde sa rýchlo striedajú rôzne podnety, kde je 
množstvo úloh i príležitostí k aktivite. Na druhej strane sú 
medzi nami ľudia, ktorým rok 2013 plynul ťaživo pomaly. 
Ich dni nemali konca, keď museli trpieť bolesti na lôžku, 
keď čakali svojich drahých, kedy sa vrátia z nemocnice 
alebo zo zahraničia, z práce, od povinností. Keď je nám 
ťažko, čas sa ledva hýbe. Obe tieto skúsenosti patria k roku 
2013, ktorý je za nami. Po jeho ubehnutí sme postavení pred 
dôležitú úlohu, zhodnotiť sami kvôli sebe i pred tvárou tých, 
ktorým sa zodpovedáme, ako sme rok 2013 prežili. Ako 
vodítko v našom pohľade na tento rok nám slúži slovo 
biblickej knihy Prísloví 4,13: Pridŕžaj sa napomenutia ... 

Nazrime teda do udalostí a skúseností uplynulého roku 
a pozrime sa na svoje práce, na službu, na stretnutia, na 
výstup našej činnosti voči občianskej spoločnosti okolo nás 
a hodnoťme svoje slová a skutky podľa toho, či sme sa vo 
svojom konaní pridržiavali napomenutia Božieho slova.  

Ono nás predovšetkým pozývalo k láske voči Pánu Bohu. 
Toto je v skutočnosti rozhodujúci pohľad. Prečo sme robili 
svoju činnosť? Prečo sme sa stretávali v kostole, mimo 
kostola, prečo sme vstupovali do rozhovorov, do vzťahov 
s inými? Preto, že sme sa náhodou vyskytli v tomto 
životnom priestore a čase? Alebo sme vedome využívali 
všetky možnosti života a uvedomovali sme si, akým 
vzácnym darom Božím je náš život? Pán Boh nás obdaroval 

darom života i slobody. Smieme pracovať, smieme 
rozmýšľať, smieme Ho vzývať, vyznávať. Všetky tieto 
skúsenosti v nás vyvolávajú lásku voči Pánu Bohu. Ale 
predovšetkým v nás lásku vyvoláva On sám tým, aký je voči 
nám láskavý, aký je čistý vo svojej svätosti. Je spravodlivý 
aj vtedy, keď úplne nerozumieme Jeho vôli a Jeho plánom. 
Preosejme svoje skutky a slová sitom hodnotenia podľa toho, 
koľko našich počinov vyplývalo z lásky k Pánu Bohu. Ako 
sme sa v tejto veci pridŕžali napomenutia Božieho, ktoré je 
pre nás životom? 

Druhé dôležité napomenutie je pozvanie k láske voči 
blížnemu. A môžeme zopakovať ten istý prístup. 
Zamýšľajme sa, koľkokrát sme v roku 2013 konali svoje 
skutky pre lásku k človeku? Koľkokrát sme navštívili 
blížneho preto, lebo to potreboval? Koľkokrát sme sa 
prihovorili niekomu, kto na to čakal? Koľkokrát sme 
darovali nejakú drobnosť, predmet alebo finančný dar pre 
niekoho, kto bol na to odkázaný, alebo preto, aby sme 
spôsobili radosť, povzbudenie, nádej v srdci blížneho? Také 
je totiž napomenutie Božieho slova, ktoré je našim životom – 
žiť v láske. To je skutočný život. Všetko ostatné je len 
trávenie času, prežívanie.  

Hľaďme na minulé veci tak, aby sme sa z nich poučili 
pre budúce. Nech po zhodnotení prác, zámerov a túžob 
dokážeme na rok 2014 položiť pred seba ešte lepšie vízie, 
vytvoriť lepšie plány. Kiež by sme sa dokázali verne držať 
napomenutí, ktoré medzi nami spôsobia život. Držme sa 
Krista, našej jedinej cesty k Pánu Bohu. Pamätajme na Jeho 
slová: Ja som prišiel na to, aby mali život a aby ho mali 
v hojnosti. Vnímajme hojnosť požehnania Božieho, ktoré 
k nám prichádzalo v roku 2013 a snažme sa ho dosiahnuť aj 
v roku 2014. Kristus nech je našim životom a Jeho 
napomenutie ukazuje správny smer.      

 
I. Bohoslužobný život 

Po stránke bohoslužobného života nedošlo v CZ 
k zásadným zmenám. Služby Božie sme slúžili vo všetkých 
kostoloch a modlitebniach podľa zborového štatútu 
a personálnych možností. 

V poslednom čase však očividne badať na službách 
Božích v našich kostoloch výrazný úbytok počtu 
prítomných. Príčiny tohto trendu je treba hľadať pozorne 
a citlivo. Niektoré môžu byť objektívne. Odchod našich 
veriacich mimo zboru nadobudol v posledných rokoch 
masové meradlá. Nedostatok pracovných príležitostí a  
možnosti pre štúdium mimo okolia Bardejova spôsobujú 

výrazné preriedenie našich radov. Túto okolnosť vieme 
vyčísliť. Chystáme sa tak urobiť na zasadnutí presbyterstiev.   

Druhá okolnosť, ktorá vplýva na zníženie počtu 
účastníkov SB však môže byť vážnejšia. Je to negatívny 
vplyv svetského prostredia, ktoré pôsobí práve tam, kam naši 
blízki odchádzajú za prácou a štúdiom. Idú tam, kde nie je 
bežné a kde nie je pravidlom chodiť do kostola ani 
prejavovať vieru v Pána Boha. V takom prostredí získajú 
dojem, že žiť bez Boha normálne. Mnohí si to ani nevšimnú, 
ale rýchlym prispôsobením svojich návykov a hodnôt 
k hodnotám a návykom nekresťanského okolia strácajú 
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dôležité duchovné ukotvenie. Keď sa potom vrátia domov, 
neprídu už do kostola. Veď nedeľa sa dá prežiť aj bez neho. 
Treba si oddýchnuť, treba byť s rodinou. Je tu toľko iných 
možností, ako prežiť deň, než práve v spoločenstve s Pánom 
Bohom. Rovnakému pokušeniu sú vystavení aj tí, ktorí žijú 
v domácom prostredí. Pôsobí na nás mediálny tlak svetských 
uvoľnených morálnych hodnôt a životných názorov. Do 
nášho života sa vkráda ľahostajnosť voči Božiemu 
posolstvu, nezodpovednosť voči spoločenstvu veriacich. 
Predovšetkým je to však nezodpovednosť voči vlastnej duši 
a svojmu spaseniu. 

Tu treba zdvihnúť varovný prst a pripomenúť slovo 
knihy Prísloví: Pridŕžaj sa napomenutí ...  lebo sú Tvojim 
životom. Prísť do kostola nie je pre kresťana jednou 
z možností, ako prežiť nedeľu, je to tá vec, ktorú má robiť. 
Je to pre nás životne dôležité. Všetko ostatné nie je 
porovnateľné s možnosťou byť v spoločenstve, kde sa káže 
slovo Božie a prisluhujú sviatosti. Toto varovanie 
neprichádza ako tútorské napomenutie prísneho 
vychovávateľa. Je to jednoducho fakt. Kristus je život, mimo 
Krista je živorenie. Kristus je prítomný v cirkvi. To si 

nevymyslel nikto z farárov. To hovorí Božie slovo. 
Opúšťanie cirkvi je aj opúšťaním Krista. Kto by tomu 
nechcel veriť, nech číta Božie slovo (Kol 1,18; 1 K 12,12-
20), nech sa ním dá napomenúť a napraviť. 

Skúsenosti tých, čo na služby Božie prichádzali v roku 
2013 boli veľakrát vysoko pozitívne, radostné 
a povzbudzujúce. V chrámoch Božích sme zažili veľa 
mimoriadnych oslovujúcich stretnutí, ktoré sú vymenované 
nižšie. Dobrou skúsenosťou je sprístupnenie nahratých kázní 
a výkladov na internetovej stránke zboru 
www.ecavbardejov.sk. Štatistika návštevnosti stránky, počet 
vypočutí a stiahnutí ukazuje, že táto služba si rýchlo našla 
odozvu. Máme informácie o tom, že mnohí z veriacich 
pracujúcich alebo študujúcich mimo Bardejova pravidelne 
počúvajú kázne z Bardejova. Tým spôsobom si zachovávajú 
vnútorné spoločenstvo s nami doma. Jednotlivé kázne sú 
vypočuté niekoľko stokrát. 

Radi by sme v tejto službe pokročili o kus ďalej. Bude to 
závisieť od personálnych možností a systematickej pomoci 
spolupracovníkov.  

Miesto Druh 
Počet služieb 

Božích 
Priemerná 

účasť 
v  % K roku 

2012 
Hlavné a slávnostné sl. Božie 66 (-3) 395 17 -15 Bardejov a diaspora 

2350 členov (-15) Več. Nešp. mládežnícke  73 (+8) 59 3 -4 

Mokroluh 
291 členov (+7) 

Hlavné a slávnostné  
služby Božie 

57 (+3) 109 37 -1 

Rokytov 
180 členov (-2) 

Hlavné a slávnostné  
služby Božie 

56 (+2) 89 49 -1 

Lukavica 
305 členov (-5) 

Hlavné a slávnostné  
služby Božie 

59(+6) 113 37 -4 

V. a N. Voľa 
253(-2)+51(-2) členov 

Hlavné a slávnostné  
služby Božie 

56 (+2) 94 31 -20 

Celý zbor 
3430 členov (-19) 

Hlavné a slávnostné služby 
Božie (priem. účasť za nedeľu) 294 (+10) 800 23 -41 

 
Spolu bolo vykonaných 418 služieb Božích (-1). Okrem 

294 hlavných a slávnostných SB sa konali večerné SB 
v dcérocirkvách v nedele, keď bol zborový konvent. (Hlavné 
SB 294, nešpory 8, večierne 88, stredtýždňové, adventné 
a pôstne 24, mládežnícke 4). Celkový počet SB by bol ešte 
vyšší, no v pôstnom období sme sa zapojili do evanjelizácie 
Pro Christ, kde sa počas ôsmych večerov zhromaždilo 2 627 
účastníkov (priemer 328 na večer) nielen z nášho zboru. 
V tomto čase samozrejme večerné SB boli nahradené 
stretnutím v sále Hotelovej akadémie. 

Novou obohacujúcou skúsenosťou sú večerné služby 
Božie na Vinbargu v modlitebni zriadenej v priestoroch 
tamojšej základnej školy. Vďaka týmto SB sa zvýšila účasť 
na nedeľných večierňach v posledných týždňoch roka 
v podstate na dvojnásobok (z 51 na 96 účastníkov).   

V zbore sa konali tradične tri modlitebné týždne: 
v januári Aliančný spoločne s CB v Bardejove a Mokroluhu, 
pôstny a adventný. 

Zvláštne bohoslužobné príležitosti:  
Národný týždeň manželstva – 17. 2. Služby Božie 
s Večerou Pánovou pre manželov zvlášť pre jubilujúce páry.  
Svetový deň modlitieb žien - 3.3. – ekumenické 
zhromaždenie v ev. kostole v Bardejove s dlhou tradíciou 
a dobrou odozvou. 

Zlatá konfirmácia – 9.6. si 50. výročie konfirmácie 
pripomenuli konfirmandi konfirmačného ročníka 1963. 
Slávnosti sa zúčastnili okrem domácich duchovných aj bratia 
farári susedných zborov Zlaté a Richvald, J. Majer a M. 
Cingeľ a manželia Rumanovci z Veľkého Krtíša, ktorí boli 
v tom čase v zbore na návšteve. 
Konfirmácia  – 26.5.   
400. výročie posledného vydania Kralickej Biblie 
v Kraliciach  – 15.9. pripomenutie udalosti na službách 
Božích s návštevou zo Sliezska (Albrechtice) 
30. výročie posvätenia chrámu a 20. výročie postavenia 
veže v Lukavici 13.10. – bolo jedným z vrcholov 
bohoslužobného života roku 2013 s dosahom nielen pre 
dcérocirkev. Slovom Božím na slávnosti poslúžil br. biskup 
Sabol. Súčasťou služieb Božích bolo aj zasadenie stromu 
reformácie na mieste bývalej evanjelickej školy v centre 
obce. Obec Lukavica sa zapojila do programu slávnosti 
prezentovaním generálne obnovenej historickej drevenej 
zvonice. Slávnosť bola zo strany organizátorov veľmi dobre 
pripravená a zvládnutá. Priniesla požehnané chvíle prežité v 
spoločenstve až do popoludňajších hodín. Prítomným na 
slávnostnom obede boli premietnuté historické zábery 
z posvätenia kostola a posviacky pristavenej veže. Pre 
očakávané množstvo účastníkov, ktoré prevyšovalo 
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kapacitné možnosti chrámu bola pripravená aj projekcia 
priebehu SB vonku pred kostolom.  
Posviacka modlitebne na Vinbargu – 13.10. popoludní – 
Niekoľko rokov pripravovaná a zvažovaná možnosť otvoriť 
nový evanjelický bohoslužobný priestor na sídlisku Vinbarg 
sme konečne realizovali na jeseň minulého roka. Slávnosti sa 
zúčastnilo 200 prítomných za účasti br. biskupa Sabola, 
zástupcov Gr. kat. cirkvi, Cirkvi bratskej a pána primátora 
Dr. B. Hanuščáka. Nenápadné civilné priestory časti školskej 
budovy sa zručným vinbargským veriacim podarilo prerobiť 
na útulnú, prakticky dobre využiteľnú modlitebňu. Tá 
poskytuje možnosti pre stretnutia veriacich na sídlisku 
s 10.000 obyvateľmi. 
Návšteva z Hanušoviec nad Topľou 15.12. na večerných 
SB poslúžila kázňou sestra farárka Škarupová Lašáková. 
Mládež s dorastom z Hanušoviec zaspievali niekoľko piesní.  
SB s programom mládeže – 29.12. v čase, keď sú doma aj 
vysokoškoláci s vďakou prijímame službu mládeže na 
vianočných službách Božích.  

Slúžiaci na SB 
Na službách Božích v cirkevnom zbore popri domácich 

duchovných (Ján Velebír, farár - senior, Anna Velebírová, 
námestná farárka, Júlia Štofanová, námestná farárka, Viera 
Šoltés Tipulová, kaplánka, Marek Ivan, seniorálny kaplán 
ŠZS) slúžili v rámci zastupovania, výmeny farárov alebo 
hosťovania v zbore: 

Slavomír Sabol, biskup VD, Martin Chalupka (konsenior 
Marhaň), Martin Uhriňák (kazateľ CB, Bardejov), Peter 
Mihoč (BÚ VD Prešov), Vladimír  Šoltés (Plavé Vozokany),  
Jaroslav Majer (Zlaté), Marek Cingeľ (Richvald), Ľuboš 
Činčurák (Kuková), Eva Škarupová Lašáková (Hanušovce 
nad Topľou), Ján Ruman (Veľký Krtíš), Marek Hrivňák 
(kaplán TUS), Zuzana Poláková, Emília Pangrácová 
(študenti EBF UK);  

Okrem toho bolo mnoho príležitostí, pri ktorých do 
služby opäť vstupovali neordinovaní bratia a sestry a to 
vždy, keď bolo treba pri nemoci, alebo krátkodobej 
neprítomnosti farárov zabezpečiť pravidelné konanie služieb 
Božích, modlitebných stretnutí a iných príležitostí. 
Neordinovaní majú svoje nezastupiteľné miesto pri čítaní 
pašií, pobožnostiach pred pohrebmi, pri čítaní slova Božieho 
na službách Božích aj pri mládežníckych a príležitostných 
zhromaždeniach.  

Úprimná vďaka všetkým za ochotu a službu Božiemu 
ľudu.  

 
Sviatosti 
a)   Krst svätý  
V roku 2013 sme v cirkevnom zbore pokrstili 14 

chlapcov, 17 dievčat, spolu bolo 32 krstov. Je to o 1 viac, 
ako v minulom roku. Krstili sme 20 krát prvé dieťa v rodine, 
9 krstených boli druhé deti, 2 deti boli tretie v rodine a 1 krst 
bol prislúžený dospelému.   

 
b)   Večera Pánova 
Sviatosť Večere Pánovej bola v roku 2013 prisluhovaná 

116 krát (+12). Z toho v kostole, Auditóriu a domove 
dôchodcov 49 krát (-9), v domácnostiach 56 krát (+13), 
v nemocnici 11 krát (+8) spolu 67 mimo kostola (+31). 

 
 
 

 doma Nemocnica Kostol spolu K r´12 

Muži 24 
(+12) 

6  
(+4) 

2499 
(-108) 

2529 -92 

Ženy 69 
(+20) 

14  
(+9) 

3317 
(-430) 

3400 - 347 

spolu 93 
(+32) 

20  
(+13) 

5816 
(-484) 

5929  -439 

 
 Konfirmácia 
V roku 2013 bolo konfirmovaných 35 (+3) konfirmandov 

(18 chlapcov, 17 dievčat). V šk. roku 2013/2014 je 
zapísaných 37  druhákov a 24 prvákov.  

Vyučovanie vedie v 1. ročníku sestra farárka Velebírová, 
v druhom ročníku zborový farár J. Velebír a sestra farárka A. 
Velebírová. V prípade potreby zastupujú ďalší duchovní. Na 
vyučovaní spolupracujú aj neordinovaní spolupracovníci a to 
zvlášť v čase úvodného sústredenia prvákov a dvoch 
víkendoviek druhákov. 

 

II.  Bohoslužobné výkony 
a)   Sobáše  
Sobášili sme 6 čisto evanjelických párov, 22 

konfesionálne zmiešaných manželstiev, 1 pár prijal 
požehnanie manželstva. Spolu sme mali 29 sobášov z nášho 
zboru, to je o sedem viac ako v roku 2012. Samozrejmou 
súčasťou prípravy k sobášu je päť stretnutí so snúbencami, 
ktoré robíme podľa možností s každým párom snúbencov. 

Reálnejší pohľad na túto štatistiku získame, keď si 
uvedomíme, že spomedzi 29 sobášených párov len 15 
zostalo naďalej bývať v našom zbore. 4 páry sa po sobáši 
dlhodobo zdržiavajú mimo zboru na Slovensku, 5 párov 
býva dlhodobo v zahraničí a 5 párov sa zo zboru odhlásilo, 
nakoľko sa usadili natrvalo mimo zboru v zahraničí. Toto je 
realita nášho populačného vývoja. 

Aj v uplynulom roku sme prežili veľmi oslovujúcu 
chvíľu pri požehnaní jubilujúceho manželstva – zlatej 
svadby manželov Šimových z Bardejova.   

 
b)   Pohreby  
Pochovali sme 24 mužov a 14 žien, spolu bolo 

vykonaných 38 pohrebov členov nášho zboru, čo bolo o 12 
pohrebov viac ako v roku 2012. Najstaršia spomedzi 
pochovaných bola Anna Pangrácová, rod. Pangrácová 
z Rokytova  (99 rokov),  najmladší spomedzi pochovaných 
Dušan Adamuščin z Mokroluhu (39 rokov). Priemerný vek 
zomrelých: 72  rokov (-6 rokov); muži 68 rokov (-6); ženy  
78 rokov (-5).   

 

III.  Biblická a vnútromisijná práca 
 
a) Biblické hodiny 
Biblické hodiny v jarnom čase pokračovali v téme 

z minulého roku o hudbe a viere a to výkladom vybraných 
žalmov. V jesennom období sme sa začali zaoberať témou 
Učenie jednotlivých cirkví, aby sme mohli lepšie 
porozumieť tak svojim postojom ako aj spôsobu myslenia 
a duchovného života veriacich v cirkvách pôsobiacich 
predovšetkým v našom najbližšom okolí. Prvý cyklus bol 
venovaný Evanjelickej cirkvi, druhý okruh 
Rímskokatolíckej, pokračovať budú cirkvi východného 
obradu a následne ďalšie protestantské cirkvi.  
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Priemerná účasť na Biblických hodinách 

Miesto 
Priemer 

(k roku 2012) 
Bardejov 14 (-14) 

Mokroluh 25 (- 0) 

Rokytov 21  (-6) 

Lukavica 31  (-14) 

Vyšná Voľa 13  (-11) 

Spolu 103 (-46) 
 
b) Detská besiedka 
Detská besiedka sa vyučuje vo všetkých bohoslužobných 

miestach. V Bardejove sa vyučuje v dvoch skupinkách.  
 

Vyučujúci  a spolupracovníci šk.r. 2013/14 

Bardejov: 

M. Martičeková, Bi. Pavlišáková, Ľ. 
Andrejčáková, Ľ. Havírová, S. Tipulová, 
K. Špyrlová, A. Šellongová, K. Čikošová 
Pavličková, V. Kendrová, B. Šimová, M. 
Haríň 

Mokroluh:  J. Petričová ml., L. Macejová 

Rokytov:  K. Miševová, Z. Nováková 

Lukavica:  
J. Martičková,  A. Hrivniaková,  S. 
Voľanská 

V. Voľa:  D. Szekelyová 
 

 Priemerná účasť K roku 2012 

Bardejov 22 -3 

Mokroluh 14 0 

Rokytov 6 +1 

Vyšná Voľa 15 0 

Lukavica 10 +2 

Spolu 67 0 
 
22. júna sme sa s veľkou skupinou detí zúčastnili 

seniorálneho stretnutia detí Dávidova harfa v Giraltovciach. 
Téma: Záchranár Pán Boh bola doplnená atraktívnymi 
ukážkami záchranárskej techniky hasičov a práce policajtov, 
čo si deti aj vedúci skutočne užili.  

Letným vrcholom detskej práce bol dteský tábor, ktorý sa 
konal tradične na Mníchovskom potoku. Témou skrytou pod 
názvom „Hľadači vzácnych  kameňov“ bol príbeh biblického 
Nehemiáša spracovaný v táborovom balíčku z Detskej misie. 
Pod vedením sestry J. Petričovej sa skupina vedúcich veľmi 
dobre zhostila náročnej úlohy naplniť program pre viac ako 
60 detí. Slabinou tábora bola slabšia disciplína rodičov, ktorí 
prihlasovali deti na poslednú chvíľu. To vedúcim tábora 
značne sťažilo prípravu a realizáciu. No s Božou pomocou 
a vďaka mnohým skúsenostiam túto komplikáciu zvládli. 
Operatívne prispôsobili podmienky, ako to dovoľovala 
kapacita tábora.  

Prácu s deťmi v zbore stále považujeme za jednu 
z priorít. Na detskom tábore a v detskej besiedke sa kladú 
základy pre správne duchovné smerovanie mladých v čase 
dospievania. Rodičia, ktorí toto obdobie dostatočne 
nevyužijú majú neskôr omnoho zložitejšiu úlohu priviesť 

dieťa s porozumením a prijatím ku konfirmácii a osobnému 
vyznaniu viery.   

Od októbra do decembra sa konali na Vinbargu tri 
školenia Detskej misie, základného kurzu pre začínajúcich 
spolupracovníkov nielen z nášho zboru. Školenie 
organizačne zabezpečovala sestra B. Pavlišáková. Pracovníci 
Detskej misie po skončení akcie ďakovali zboru za veľmi 
dobre vytvorené podmienky pre školenie a opateru 
školiteľov aj účastníkov kurzu. 

Záver roka patril príprave na vianočné vystúpenia 
všetkých besiedok v kostoloch. Básňami a piesňami deti 
priniesli radosť do sŕdc všetkých účastníkov slávnostných 
služieb Božích. 

 
c) Práca s dorastom a s mládežou 
Prácu s dorastom mal až do odchodu na ďalšie štúdium 

(VIII 2013)  na starosti pracovník s dorastom a mládežou br. 
Dávid Schader. Zabezpečoval fungovanie prípravných 
tímov, rozpis zodpovedností za témy, hudbu, sprievodné 
programy. Viedol prípravy na letný tábor a osobne viedol 
skupinku chlapcov a dorast v Mokroluhu. Aj vďaka jeho 
stálej pozornosti tejto oblasti práce všetky činnosti dorastu 
a mládeže pokračovali usporiadaným spôsobom. 

Po jeho odchode viedol prácu zborový farár a od konca 
októbra bol prizvaný br. Marek Ivan, ktorý má na starosti 
vedenie tímu dorastu a mládeže a dorast na Vyšnej Voli. 
Skúsenosti stále potvrdzujú správnosť nášho rozhodnutia 
zamestnať pre tento špecifický druh práce pracovníka na 
plný úväzok. Výsledkom sústredenej pozornosti, ktorú už 
niekoľko rokov venujeme duchovnému formovaniu mladých 
ľudí je rastúci počet účastníkov dorastových 
a mládežníckych stretnutí, napriek tomu, že počty 
dorastencov v populačných ročníkov klesajú. 

K stabilným stretnutiam na klube 17:14 v Bardejove pred 
rokom pribudli dorasty v Mokroluhu (po D. Schaderovi 
vedenie prebrala D.  Szekelyová), opätovne sa snažíme 
venovať dorastu v Rokytove (A. Hankovský) a podarilo sa 
zhromaždiť skupinku dorastu vo Vyšnej Voli (M. Ivan).  
Lukavickí dorastenci prichádzajú do Bardejova. 

 

Stretnutia dorastu 

Miesto 
Priemerná účasť 
v roku 2013 

Porovnanie 
k roku 2012 

Bardejov 63 +11 

Mokroluh 8 -2 

Rokytov 4 +4 

Vyšná Voľa 15 15 

Spolu 80 až 90 +28 
 
V prvom polroku dorastová práca má okrem 

pravidelných stretnutí dva vrcholy, a to seniorálne stretnutie 
dorastu, ktorého sa pravidelne zúčastňujeme v hojnom počte 
a konfirmačnú víkendovku Tá je zároveň priestorom 
vnútromisijnej práce s vedúcimi dorastu a budúcimi 
dorastencami – konfirmandami. Oboje sme realizovali 
s Božím požehnaním aj v roku 2013. 

Aj v roku 2013 sa nám podarilo pripraviť dorastovo 
mládežnícky tábor, ktorý organizačne viedli v príprave br. D. 
Schader, S. Hrivňák a S. Foľta. Samotný tábor sa kvôli 
problémom s dodávkou el. prúdu na stredisko Sigord časovo 
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posunul zo začiatku júla na prelom júla a augusta. Zúčastnilo 
sa ho viac ako 100 účastníkov. Dobrodružne znejúca téma 
tábora: Boj o prežitie poskytla dobrý priestor pre dynamický 
ale zároveň aj duchovne veľmi hodnotne prežitý čas. Zvlášť 
treba vyzdvihnúť veľmi dobre zvládnuté hlavné témy. No 
rovnako aj hudobná a zábavná časť programu mali veľmi 
dobrú úroveň. Dobre naštartovaní dorastenci s vďakou prijali 
pozvania na potáborové stretnutia. Prvým bolo evanjelizačné 
zhromaždenie v amfiteátri v Bardejove, kde slovom poslúžil 
pracovník s mládežou CZ Košice Peter Podlesný a hudbou 
naši mládežníci. Druhé sa konalo tradične na konci augusta 
v Zlatom ako nočná stanovačka, kde slovom poslúžil 
zborový farár J. Velebír a ďalší mládežníci. 

V celej dorastovo mládežníckej práci je veľmi dôležitá 
súčinnosť celého tímu vedúcich dorastu a mládeže s vedením 
zboru, farármi a celkovým životom zboru. V tejto oblasti sa 
nám postupne darí dosahovať požadovanú úroveň spolupráce 
a vedomia spolupatričnosti. Osobitne treba spomenúť prejav 
tejto súhry generácií pri oprave Auditória, kde práve 
členovia dorastu a mládeže vykonali väčší kus brigádnickej 
práce ako ostatní dospelí cirkevníci. 

K ďalším obľúbeným aktivitám dorastencov patria 
športové aktivity, ktoré sa konajú pravidelne v CVČ 
a športovej hale, tiež príležitostné výlety do prírody. 

V sobotu 7.9. sa uskutočnilo podujatie v areáli ZŠ 
Komenského ul. V spolupráci so SEM v projekte Helping 
Hand pod organizačným vedením M. Haríňa mohli mladí 
ľudia prostredníctvom športových aktivít budovať svoje 
vzťahy a potom si aj vypočuť zvesť Božieho slova. 

Jesenné aktivity sa opäť sústredia na októbrovú 
víkendovku, ktorá štartuje nový ročník konfirmandov na 
ceste k duchovnej dospelosti. Táto víkendovka bola tiež 
dôležitým priestorom cvičenia sa v zručnostiach vedúceho 
pre skupinu nových spolupracovníkov. 

29.11.-1.12. sa vo Veľkom Slavkove konala víkendovka 
pracovníkov na prípravu letných táborov.  

20.12. Veľké vianočné stretnutie dorastu 
27.12. Vianočné stretnutie mládeže 
31.12. Silvestrovské stretnutie mládeže na Vinbargu 

Všetky tieto koncoročné aktivity naplnili priestory 
Gründlovského domu natoľko, že so silvestrovským 
stretnutím sa mládež radšej rozhodla ísť do novovytvorených 
priestorov na Vinbragu. Toto rozhodnutie sa ukázalo ako 
veľmi prezieravé a prospešné. Na Vinbargu silvestrovalo 
okolo 85 mládežníkov, ktorí po hlavnom programe prišli na 
polnočné stretnutie na námestie a potom do kostola privítať 
Nový rok s piesňou a modlitbou. Tvorili v chrámovom 
spoločenstve po polnoci jednu z dominantných častí 
zhromaždených. 
  

Stretnutia mládeže 

 V roku 2013 Porovnanie s r.2012 

Bardejov 49 +17 
 
Stretnutia mládeže na rozdiel od dorastu sú miestom, kde 

sa popri voľnejšom programe viac zaoberáme vážnejšími 
témami, výklady Božieho slova sú podrobnejšie a diskusie 
obšírnejšie. To všetko sa deje v atmosfére vzájomnej dôvery 
a snahy o porozumenie. Výsledkom sú stretnutia, ktoré 
trvajú do neskorých hodín avšak bez rizika, ktoré iní mladí 
ľudia v tom istom sobotňajšom čase podstupujú vo 

svetských podnikoch. Všetkým rodičom treba len odporúčať 
svoje deti smerovať na kresťanské piatkové a sobotňajšie 
programy. Tieto stretnutia ich vnútorne budujú a dávajú 
priestor pre zdravé vzťahy, priateľstvá. Nezriedka tu 
vznikajú aj vážnejšie známosti, ktoré časom končia 
v manželstve, budovanom na rovnakom základe viery v Pána 
Boha. 

 
d)   Spevokoly a hudba 
V zbore v roku 2013 slúžili spevácke zbory a spevokoly: 

- Miešaný evanjelický spevácky zbor Zachariáša 
Zarewutia vedený J. Velebírom, zborovým farárom  

- trojhlasný miešaný spevokol v Rokytove vedený Ľ. 
Pangrácom Piterom, presbyterom v Rokytove 

- dvojhlasný ženský spevokol v Mokroluhu (príležitostne 
rozšírený aj o mužské hlasy) pod vedením sestry 
kantorky J. Petričovej 

- trojhlasný spevokol na Vyšnej Voli pod vedením brata 
kantora Janka Guľu a zborového farára Jána Velebíra 

- ženský spevokol v Lukavici, pod vedením sestry 
kantorky Z. Vantovej. 
 

        Vystúpenia spevokolov na koncertoch a stretnutiach sú 
zachytené v časti správy o mimoriadnych príležitostiach 
a koncertoch.   
 Na dorastovom tábore a dorastových podujatiach sa 
podľa potreby sformujú dorastové kapely okolo osvedčených 
lídrov hudobníkov (St. Hrivňák, R. Marcinčo, D. Skonc, D. 
Viglaš, D. Klučariková, Ľ. Martičková a i.) 
 Na dorastovom tábore a službách Božích pri začiatku 
školského roku poslúžil ad hoc vytvorený dorastovo 
mládežnícky spevokol. 

 
e)    Spoločenstvo evanjelických žien  (SEŽ) 
Skupinka žien sa stretáva na fare pod vedením sestry 

farárky Velebírovej. Venujú sa biblickým výkladom 
a prenášaniu poznatkov z Božieho slova do každodenného 
života. Počet žien je pohyblivý, stretnutia navštevuje viac 
ako 10 sestier.  

Súčasťou práce so ženami sú každoročné stretnutia na 
Svetovom modlitebnom dni žien. V roku 2013 pripadla 
úloha hostiteliek pri organizovaní SDMŽ sestrám z nášho 
zboru. Pod vedením sestry farárky sa do prípravy programu 
zapojilo osem sestier z ECAV, CB, Rím. kat. a Gr. kat. 
cirkvi. Z našej strany výrazne prispel do programu Spevácky 
zbor Z. Zarewutia. Podujatie bolo veľmi požehnanou 
súčasťou pôstneho obdobia a dobrým úvodom 
k evanjelizácii ProChrist, ktorá nadväzovala bezprostredne 
po SDMŽ. 

 
f)   Stretnutia rodín (Rodinné spoločenstvo – RoS) 
Práca rodinného spoločenstva pokračovala do konca júna 

spoločnými stretnutiami v Gründlovskom dome, na ktoré 
okrem pravidelných účastníkov prichádzali aj príležitostní 
hostia. V tejto práci sa potrebujeme znovu preorganizovať, 
generačne prispôsobiť mladým rodinám, ktoré by sme chceli 
osloviť pre ne blízkymi témami aj náplňou stretnutí. Jednou 
z možností sú rodinné služby Božie v modlitebni na 
Vinbargu, ďalšou odborné duchovné a vzdelávacie 
prednášky hostí.   

V rámci Národného týždňa manželstva sme okrem 
nedeľnej romantickej manželskej prechádzky po námestí do 
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programu zaradili spoločné sledovanie filmu „V dobrom aj 
v zlom“ s následnou diskusiou, nedeľné prislúženie Večere 
Pánovej jubilujúcim manželom a nedeľný večer modlitieb 
a piesní k tejto téme s vystúpením speváckej skupiny 
učiteľov Súkromnej umeleckej školy v sprievode br. kantora 
M. Tipula. Podujatie veľmi vhodným spôsobom podčiarklo 
dôležitosť spolužitia v manželstve. 

 
g) Modlitebné skupinky, Modlitebné spoločenstvo (MoS) 
Modlitebné stretnutia sa naďalej konajú viacerými 

spôsobmi. Dorast a mládež majú modlitebné chvíle dvakrát 
v týždni pred začiatkom vyučovania a v nedeľu večer. 

V Lukavici sa stretáva skupinka modlitebníkov pred 
každými SB. Naďalej fungujú aj oblastné a regionálne 
stretnutia MoS v spolupráci CZ z najbližšieho okolia 
a štyrikrát v roku aj so širším okolím po Košice, Prešov 
a Vranov. V CZ je k dispozícii niekoľko čísel časopisu 
MoST s úvahami a námetmi na spoločné modlitby. 

 

IV.  Zborová diakonia 
Po dočasnom útlme sme znovu obživili niektoré časti 

naše práce. V priestoroch modlitebne na Vinbargu sa od 
jesene znovu začali stretávať mamičky s deťmi v Ma-mi 
klube. Stretnutia pod vedením sestry farárky Velebírovej 
zhromažďujú viac ako 10 mamičiek a k tomu zodpovedajúci 
počet ich detí. Postupne sa o nich dozvedajú ďalšie sestry. Je 
tu priestor pre vytváranie hlbších vzťahov, pre vyučovanie 
detí a v neposlednom rade aj matiek v spôsobe kresťanského 
formovania detskej duše od útleho detstva.  

Služba distribúcie obnoseného šatstva, ktorú ochotne 
konala sestra V. Eštoková, bola z dôvodu generálnej opravy 
Auditória dočasne pozastavená. 

Stretnutia so staršími zboru boli zredukované na 
prislúženie večere Pánovej v pôste a advente, čo sme pred 
Vianocami už zrealizovali v modlitebni na Vinbargu. 

Dobrou skúsenosťou bola akcia, ku ktorej sme boli 
prizvaní bratmi a sestrami z rímskokatolíckej cirkvi. Pod 
názvom Saleziánske kilo skupina aktivistov zhromaždila 
pred Vianocami viac ako štyri tony tovaru pre domácnosti 
v sociálne slabšom postavení. Z tohto množstva bolo 
vytvorených viac ako sto balíkov v banánových škatuliach. 
Obdarované boli všetky rodiny, ktorých zoznamy 
vypracovali predstavitelia jednotlivých cirkevných zborov. 
Z našej strany sme poskytli pätnásť adries. Všetkým rodinám 
boli balíky doručené a s vďakou prijaté. V CZ sme evidovali 
ochotu zapojiť sa aktívnejšie aj do samotnej distribúcie 
a spracovania takejto zbierky. 

Pečenie oplátok bolo aj v tomto roku vyvrcholením 
našich aktivít. V roku 2013 sa ho zúčastnil zatiaľ najvyšší 
počet ochotných spolupracovníkov. Z výnosu zbierky pri 
distribúcii oplátok z predchádzajúceho roku boli podporení 
členovia zboru v sociálnej núdzi a to dotáciou na 
konfirmačnú víkendovku, podporou na letný detský tábor 
a pri iných príležitostiach. 

  

V.  Výchovná práca 
a)   Vyučovanie náboženstva 
Vyučovanie náboženstva bolo zabezpečené na všetkých 

školách, kde sa na ev. náboženstvo prihlásili žiaci a študenti. 
Dôležitým stabilizujúcim momentom bol príchod novej 
sestry katechétky Mgr. D. Szekelyovej, ktorá sa zaradila 

nielen do rozpisu vyučujúcich na školách, ale prevzala 
zodpovednosť aj za niektoré práce v CZ (Detská besiedka na 
V. Voli a dorast v Mokroluhu).  

V rámci Biblickej olympiády sa seniorátneho kola 
z nášho zboru zúčastnilo 20 žiakov a študentov. V kategórii 
3.-4. roč. druhé miesto získal Jakub Petričko, 3. miesto 
Barbora Petričková, v kategórii 7.-9. ročník Aneta 
Kostárová. Na celoslovenské kolo postúpila Anetka 
Kostárová, ktorá tam získala cenné tretie miesto so ziskom 
94,5% bodov. 

 
Prehľad počtu žiakov ev. náboženskej výchovy a 
 vyučujúcich v  šk. roku 2013 /2014 :  

 

Škola 
Počet 
žiakov 

Počet 
skupín Vyučujúci 

1. ZŠ 
31/49/30 
= 110 

2/4/2 
Kostárová  
Szekelyová 
Velebír /  

3. ZŠ 65 4 Cingeľ 

4.ZŠ 115 8 Szekelyová 

5. ZŠ 49 3 Szekelyová 

6. ZŠ 11 2 Velebír 

7. ZŠ 23 2 Šoltés Tipulová 

ZŠ Lukavica 10 1 Szekelyová 

ZŠ Nižná Voľa 11 1 Ivan 

ZŠ Mokroluh 14 1 Majer 

ZŠ Rokytov 1 1 Majer 

spolu ZŠ 409 31 7  vyučujúcich 

Gymnázium LS 30 2 Velebír 

Súkr. gymnázium 6 1 Velebírová 

Spoj.SŠ J. Henischa 24 2 Ivan 

Priemyslovka + 
Súkr. stredná škola 

25 + 3 1 Cingeľ 

Spoj. škola, Štef. Ul. 6 1 Cingeľ 

Hotelová akadémia 10 1 Cingeľ 

spolu str. školy 104 8 4  vyučujúci 

spolu ZŠ a str. šk. 513 39 7  vyučujúcich 
 

VI.  Činnosť presbyterstva a konventy 
 Presbyterstvo sa zišlo v roku 2013 na piatich riadnych 

zasadnutiach. Program zasadnutí riešil  najmä nasledovné 
otázky: 
P 1: Príprava zborového konventu 
P 2: Otázky požiarnej bezpečnosti zborových stavieb 
a spravovanie budov; plán VM podujatí na polrok; 
personálne zmeny v zbore 
P 3: Jednalo o stave zabezpečenia VM akcií na leto, 
o obsadení miesta katechétu, riešilo finálnu podobu 
niektorých príloh štatútu a práce na Auditóriu.  
P 4: Vyhodnotenie letných akcií, informácia o organizácii 
náboženskej výučby a práce s dorastom a mládežou, 
o ustanovení zborovej kaplánky V. Šoltés Tipulovej a zmene 
dispozície Auditória 
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P5: decembrové zasadnutie vyhodnotilo realizáciu 
investičných zámerov a hospodárenia v jednotlivých častiach 
zboru, venovalo sa aktuálnemu stavu investičných záležitostí 
a pripomenulo niektoré VM aktivity v závere roka.    
  Presbyterstvo po celý rok pracovalo na doplnení štatútu 
o prílohy, z ktorých väčšiu časť sa podarilo v priebehu roka 
dotiahnuť do finálnej podoby. Bolo neustále informované 
o stave investičných akcií rozbehnutých v danom roku.  

Dôležitou súčasťou práce poverených presbyterov bolo 
priebežné stále monitorovanie a kontrolovanie priebehu 
stavby fary zamerané na presnosť realizácie stavby podľa 
projektovej dokumentácie, dodržiavanie technologických 
postupov a noriem. Táto odborne náročná činnosť prinášala 
svoje ovocie v podobe odstránenia niekoľkých nedostatkov 
na inak dôsledne realizovanej stavbe. 

Popri zborovom presbyterstve pracovali aj 
matkocirkevné a dcérocirkevné presbyterstvá, ktoré spolu 
mali sedem riadnych zasadnutí a niekoľko pracovných 
porád. 

17.3. sa väčšia časť presbyterov zúčastnila školenia 
presbyterov ŠZS v Kukovej. 
Konventy:  
Dcérocirkevné konventy  
13. 1. Lukavica a Rokytov 
20. 1. 2013  - Mokroluh a Vyšná Voľa 
Výročný matkocirkevný a zborový konvent 
24.2. 2013 v Bardejove 
27.10. sa konal volebný konvent pri voľbe biskupa VD 
a voľbe predsedov dvoch výborov CZ 
 

VII.  Mimoriadne príležitosti roku 2013 
a)  Evanjelizačné podujatia a návštevy v zbore :  

4.-11.3.  Evanjelizácia ProChrist 2013 
Evanjelizácie ProChrist vysielanej v minulom roku 

satelitne zo Stuttgartu sme sa zúčastnili po štvrtýkrát (2003, 
2006, 2009 a 2013). Po organizačnej stránke podujatie 
zabezpečovali z väčšej miery členovia presbyterstva 
podporení ďalšími bratmi a sestrami nielen z našej cirkvi. 
Počas ôsmych večerov sme sa stretávali v priestoroch 
jedálne Hotelovej akadémie v Bardejove, na mieste, ktoré 
sme využívali už aj v minulosti.  
     V rámci úvodných programov ako hudobní hostia 

vystúpili Spevácky Zbor Z. Zarewutia, dvakrát mládežníci 
z Prešova, dvakrát mládežníci z domáceho zboru s hosťami, 
tiež učitelia bardejovskej Súkromnej umeleckej školy so 
spevmi z Taizé, v nedeľu rímsko-katolícky detský spevokol 
Svetielko a v pondelok bardejovská folková skupina 
Slnovrat. Ako hostia programu so svedectvom sa predstavili:  
pracovník EVS M. Viglaš, Maruška Kožlejová so 
spolupracovníkmi z Prešova, Martin Uhriňák, kazateľ CB 
Bardejov, Ed Rumbold, americký misijný pracovník v 
Bardejove, vedúci a spolupracovníci detského spevokolu 
Svetielko.  
      Po počiatočnom vychytaní nedostatkov sa podarilo celý 
priebeh evanjelizácie organizačne zabezpečiť tak, že nič 
nebránilo vnímať to hlavné, zvesť o Božej láske a pravde, 
ktorá znela tak z výkladov Božieho slova ako aj svedectiev 
pripravených z Nemecka.  
 Evanjelizácia ProChrist bola veľmi vzácnym časom, 
ktorý obdobie pôstu naplnil sebaskúmaním a duchovným 

budovaním jednotlivcov i zbor a organizátorov ako 
spoločenstvo.  
 

Prehľad účasti 
Pondelok 280 Piatok 311 
Utorok 240 Sobota 300 
Streda 330 Nedeľa 510 
štvrtok 345 Pondelok 312 

Priemer na večer 328 
 
 Približne dvadsať účastníkov využilo aj možnosť 
osobného rozhovoru alebo modlitby vo svojich osobných 
duchovných zápasoch.  

Organizátori plánujú ďalšie pokračovanie evanjelizácie 
na rok reformácie 2017, čo bude aj pre náš zbor veľkou 
výzvou rozmýšľať nad našimi duchovnými koreňmi a nad 
tým, čo z týchto koreňov vyrastá. 
19. 3. – Prezentácia práce zväzu Gideoncov v Auditóriu v 
Bardejove s cieľom založiť v Bardejove Kemp Gideoncov, 
organizácie rozširujúcej Božie slovo v nemocniciach, 
školách a ubytovacích zariadeniach. 
2. 5. večer modlitieb a spevov z Taizé – liturgické spevy 
a modlitby za cirkev a zbor za účasti dvoch bratov z 
ekumenickej komunity v Taizé (Francúzsko) 
24. 5. Noc kostolov – druhý krát organizované podujatie 
s programom: Mládežnícke služby Božie, vystúpenia 
spevokolov Bardejov, Rokytov a informácie o priebehu 
stavby fary, pohľad do zákutí kostola, chvíľa piesní a 
modlitieb 
7. 6. otvorenie kúpeľnej sezóny v Bardejovských 
kúpeľoch s ekumenickým (rím. kat., gr. kat., pravosl. 
ev.a.v.) požehnaním prameňov a zdravotníckych 
pracovníkov. 
7.- 9. 6. návšteva brata farára a sestry farárky Rumanovcov 
z Veľkého Krtíša v sprievode štrnástich mládežníkov 
s cieľom spoznať spôsoby práce s mládežou a povzbudenia 
do ďalšej práce v zbore i Novohradskom senioráte 
15.6. návšteva zborový výlet viac ako 40 členov CZ Gelnica 
pod vedením sestry farárky Krížovej v Bardejove 
a Rokytove s pokračovaním do Bardejovských kúpeľov 
9.11. Regionálne stretnutie Modlitebného spoločenstva 
v Lukavici 
 

b)   mimo zboru 
29.3. Pašie – Vranov nad Topľou dramatické pásmo 
pripravené skupinou zanietencov okolo BÚ VD – stretnutia 
sa zúčastnila skupina členov zboru. 
11.-14.7. Misijné dni VD v L. Mikuláši – z nášho CZ sa 
zúčastnilo 50 účastníkov. 
28.7. Dištriktuálny deň VD v Poprade – autobus 
účastníkov zo zboru 
18.8. – koncert komorného orchestra v Richvalde – 
zúčastnila sa ho väčšia skupina veriacich z CZ Bardejov 
22.9. – Seniorálne stretnutie žien – v Richvalde – stretnutia 
sa zúčastnila veľká skupina veriacich od nás.  

 
c)   Koncerty a kultúrne vystúpenia 

6.1.  Stretnutie spevokolov zboru a hostí 
V Bardejovskom kostole sa ho zúčastnili: Evanjelický 
miešaný spevácky zbor Zachariáša Zarewutia Bardejov; 
Spevokoly z Mokroluhu, po prvý krát aj z Lukavice, potom 
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z Vyšnej Vole, Rokytova, Sveržova a Richvaldu. Stretnutie 
bolo dôstojnou bodkou za vianočnými sviatkami a veľmi 
požehnanou príležitosťou k budovaniu osobných kontaktov 
medzi spevákmi.  
2. 6. Prehliadka spevokolov organizovaná Maticou 
slovenskou vo Sveržove – vystúpenie spevokolu z Rokytova. 
23. 6. Svätojánsky koncert Evanjelického miešaného 
speváckeho zboru Zachariáša Zarewutia bol opäť 
dôstojným vyvrcholením jednej etapy činnosti zboru. 
5. 7. Ekumenické zhromaždenie na Cyrila a Metoda 
v bardejovskom amfiteátri. Náš spevácky zbor prispel do 
programu troma piesňami.  
16. 8. Potáborový evanjelizačný koncert v amfiteátri – 
s návštevou z Košíc – ako podujatie nadväzujúce na 
dorastový tábor, plne v organizačnej réžii dorastencov. 
Vďaka patrí aj mestu Bardejov za sponzorské poskytnutie 
priestorov amfiteátra.  
15. 9. Happy Day Albrechtice – evanjelizačný koncert 
ProChrist Plus v ev. kostole v Bardejove, ktorý priniesol 
veľmi hodnotný duchovný zážitok sprevádzaný požehnaným 
časom prežitým s hosťami ubytovanými v našich 
domácnostiach. Božím slovom poslúžil brat konsenior M. 
Chalupka z Marhane. Vďaka patrí tak hosťom za vzácne 
posolstvo hudby a slova ako aj domácim rodinám za 
pohostinnosť. 
29. 9. „V brázde Metodovej“ – ekumenický koncert 
k 1150. Výročiu príchodu vierozvestcov v Bazilike sv. 
Egídia. Spev. zbor Z. Zarewutia prispel do programu dvoma 
piesňami. 
23. 11. Seniorálne stretnutie spevokolov – Šariš – 
v Prešove – Spev. zbor Z. Zarewutia prispel troma pekne 
zaspievanými piesňami a prijal ocenenie z úst mnohých 
zúčastnených spevákov i poslucháčov.  

 
d)   iné 

20. 8. v rámci vedeckej konferencie o pamiatkovo 
chránených meštianskych domoch bol účastníkom 
konferencie prezentovaný Gründlovský dom ako ukážka 
vzácne zachovaného domu najmä z hľadiska interiéru – 
zachovanie klenieb a dreveného trámového stropu v druhom 
nadzemnom podlaží a celkovej dispozície stavby. 
Prezentáciu viedol Mgr. P. Harčar.  
 

VIII.  Pastorálna činnosť 
V CZ bolo vykonaných 164 pastorálnych návštev, čo je 

o 40 viac ako v predchádzajúcom roku. Najväčšia pozornosť 
bola venovaná starším a nemocným členom zboru, riešili 
sme aj viaceré zložité situácie v medziľudských vzťahoch 
a niekoľko radostných udalostí pri životných jubileách alebo 
narodení dieťatka s rozhovorom pred krstom.  

 

IX.   Iné 
a) Mimozborová činnosť duchovných 

Ján Velebír 
- Stretnutia, služobné povinnosti a aktivity spojené 
s výkonom funkcie seniora ŠZS 
23. 3. – spoločne so sestrou farárkou Velebírovou prednáška 
pre študentov 3. ročníka EBF UK na školení vo Veľkom 
Slavkove o nových možnostiach vyučovania ku konfirmácii. 

27. 7. – liturgia na vysviacke novokňazov vo Vranove nad 
Topľou (jedna z ordinovaných budúca kaplánka v CZ 
Bardejove V. Šoltés Tipulová).  
26.- 27.10. – Rožnov pod Radhoštem – Konferencia rodín 
Sliezskej evanjelickej cirkvi – spoločne so sestrou farárkou 
seminár: Manželstvo po 25 rokoch; samostatne seminár: Ako 
porozumieť svojim deťom a kázeň na službách Božích pre 
účastníkov konferencie 
- príspevky do časopisov a publikácií:  
Evanjelický posol 2x; Evanjelický východ 3x; Melanchton 
1x; Služba slova 2x; Spravodajstvo VD 2x; Chlieb na cestu 
(kniha rodinných pobožností) 1x; Zamyslenia na každý deň 
1x; Tesnou bránou 3x. 
Anna Velebírová 
26.-27.10. – Rožnov pod Radhoštem – Konferencia rodín 
Sliezskej evanjelickej cirkvi – spoločne s bratom farárom 
seminár: Manželstvo po 25 rokoch; samostatne seminár: 
Duchovná starostlivosť v rodine onkologicky chorého 
človeka. 
Viera Šoltés Tipulová 
téma na oblastnom modlitebnom stretnutí v Lukavici; 
úvodná téma na seniorátnom stretnutí mužov a žien 
v Richvalde; téma na seniorátnom stretnutí mamičiek 
Hanušovciach n.T. a spoluorganizovanie stretnutia 
v Kukovej - príprava aktivity pre mamičky. 
Marek Ivan 
kázeň na seniorálnom konvente v Lopúchove, zastupovanie 
v CZ Pavlovciach, Medziankach, Marhaň, Hankovce, 
Richvald 
 

b) Zborový časopis 
V roku 2013 vyšli tri čísla zborového časopisu 

Bardejovský Prameň. Plní svoju dôležitú úlohu 
komunikovať a pre budúcnosť zachovávať najdôležitejšie 
momenty života zboru. Je prostriedkom pripomenutia sa aj 
tým členom zboru, ktorí nežijú v aktívnom vzťahu so 
spoločenstvom. Podarilo sa do tvorenia príspevkov zapojiť 
viac prispievateľov. V novom roku by bolo potrebné 
stabilizovať skupinu ochotných dopisovateľov. 

 
c) Webová stránka   

Stránka sa stále nachádza v provizórnej podobe a tak aj 
plní svoju funkciu. Jej dynamickejšie využívanie si vyžaduje 
angažovaný a promptný prístup technicky zdatných 
spolupracovníkov. Na tejto úlohe chceme viac popracovať 
v roku 2014. 

 
d) Zborový archív a knižnica 

Zborový archív a knižnica čakajú na priestory v novej 
fare, kde plánujeme definitívne skatalogizovať 
a sprevádzkovať archív v podobe predpísanej registratúrnym 
poriadkom 

 
e) Personálne zmeny 

Od februára 2013 nastúpila z materskej dovolenky späť 
do služby sestra Júlia Štofanová, ktorá následne od konca 
júna 2013 odišla do služby v Policajnom zbore s pôsobiskom 
v Senici nad Myjavou. 
  Ku koncu júla odišiel z postu pracovníka s mládežou brat 
Dávid Schader. Krátko po uzavretí manželstva spoločne 
s manželkou Barborou odcestoval do USA, kde si 
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pokračovaním v štúdiu dopĺňa vysokoškolské vzdelanie 
v odbore, v ktorom slúžil. 
 V auguste do služby v zbore nastúpila sestra katechétka 
Daniela Szekelyová, pôvodom z CZ Obišovce (Kysak), ktorá 
po absolvovaní štúdia na EBF UK sa prihlásila na súbeh 
vypísaný našim CZ v EPST. 
 Od 15. augusta 2013 bola po ordinácii vo Vranove n/T 
do CZ ustanovená za zborovú kaplánku sestra Viera Šoltés 
Tipulová, manželka farára Vladimíra Šoltésa (CZ Plavé 
Vozokany – DNS, t.č. na PN). 
 17.10. sme na večnosť vyprevadili zosnulého brata 
kantora z Vyšnej Vole, Janka Guľu, ktorý odišiel k Pánovi 
vo veku 40 rokov.  
 27.10. bola na zborovom volebnom konvente za 
predsedníčku Vnútromisijného výboru CZ (VMV) zvolená 
A. Velebírová a za predsedu Mediálneho výboru CZ J. 
Velebír. 
 V októbri brat seniorálny kaplán Marek Ivan, pôsobiaci 
prevažne v našom CZ úspešne zložil farárske skúšky a stal sa 
námestným farárom. 
  

f) Počet členov zboru 
 2013 2012 
Bardejov 2096 2 115 

Bardejovské  Kúpele 9 9 

Bardejovská  Nová Ves 44 44 

Bardejovský  Mihaľov 56 56 

Dlhá Lúka 5 

2210 

5 

2229 

Janovce 19   17   

Kľušov 13   13   

Kobyly 28   28   

Kurov 9   9   

Rešov 14   14   

ostatní 57   55   

matkocirkev 2350   2 365   

Lukavica 305   310   

Mokroluh 291   284   

Rokytov 180   182   

Vyšná Voľa 253 255 

Nižná Voľa 51 
304 

  53 
308 

  

dcérocirkvi 1080   1 084   

spolu členov 3430   3 449   

 
X.  Hospodársky život zboru 

Hospodárenie zboru sa deje v súlade s platnými štátnymi 
i cirkevnými predpismi. Okrem predsedníctva, kurátorov, 
pokladníkov a účtovníkov nad tým bdejú aj revízori, ktorých 
majú ustanovené tak dcérocirkvi, ako aj cirkevný zbor. 
S uspokojením môžem konštatovať, že revízie účtovníctva 
na žiadnom z účtovných stredísk neobjavili zásadné 
nedostatky. 

Presbyterstvá dcérocirkvi, matkocirkvi aj zborové 
presbyterstvo na svojich zasadnutiach vyhodnotili plnenie 
rozpočtu. Konštatovali, že v položkách, ktoré hovoria 
o bežnom chode CZ o každodennej réžii sme plnili rozpočet, 

ako bol plánovaný. Odchýlky vznikli z dôvodov, ktoré 
priniesol život. Rozdiely neboli také veľké, aby o nich 
museli rozhodovať vyššie grémiá. Najväčšie rozdiely vznikli 
v položkách, kde sme rátali s využitím dotácií a grantov na 
renovácie a investície. Každoročne podávame viacero 
projektov: na opravu Auditória, na renováciu Gründlovského 
domu prostredníctvom cirkevných i štátnych zdrojov. Len 
v prípade, že daný projekt je podporený, môžeme naplniť 
rozpočtované výdavky.  

Vo všetkých objektoch CZ bola vykonaná preventívna 
kontrola plnenia bezpečnostných požiarnych pravidiel, 
nakoľko bola už avizovaná prvá kontrola zo strany 
oprávnených orgánov. Zakúpenie hasiacich prístrojov 
a drobné úpravy si vyžiadali isté výdavky. Tie sú však 
nevyhnutné pre dosiahnutie potrebného bezpečnostného 
štandardu. Ich splnením sa tiež vyhneme hrozbe vysokých 
pokút, ktoré sú dnes bežnou realitou. (Prvá kontrola 
v kostole v Bardejove v januári 2014 vyhodnotila revíziu bez 
jedinej závady.)  

 
a) Bardejov 
 
Gründlovský dom 
Gründlovský dom po celý rok slúžil dvom základným 

účelom. Prízemie v prenájme firme LÍZA s.r.o. s prevádzkou 
Kodak servisu, ktorá spoľahlivo plnila svoje záväzky. 
Poschodie bolo naplno využité na stretnutia detskej 
besiedky, dorastu, mládeže, spevokolu, rodinného 
spoločenstva, hudobnej skupiny, vyučovanie katechumenov 
a konfirmandov, zasadnutia presbyterstva a výborov, 
stretnutia skupiniek, prípravy na krst a sobáše a iné 
príležitosti. 

Opätovne sme podali projekt na opravu strechy, ktorý 
napriek sľubným vyhliadkam napokon schválený nebol. Aj 
v tomto roku sa chceme pokúsiť získať mimozborové zdroje 
na zveľadenie tejto stavby, ktorá je jednou 
z architektonických dominánt námestia a pritom stále pre nás 
po kostole najdôležitejšou budovou, v čase, keď je 
Auditórium v stave generálnej rekonštrukcie. 

 
Kostol 
V roku 2013 sme nevykonávali žiadne závažné práce na 

kostole. Ťažisko práce sa prenieslo na Auditórium. Z toho 
dôvodu sme časť zariadenia Auditória museli dočasne 
uskladniť v kostole. Po ukončení prác na fare a Auditóriu 
budeme pokračovať v rekonštrukcii kostola a to 
predovšetkým exteriéru.   

 
Cintorín 
V roku 2013 pokračovali jednania s mestom Bardejov 

o úpravách okolia cintorína a rekonštrukcii oplotenia, aby sa 
aj Evanjelický cintorín dostal svojou úpravou na úroveň 
ostatných cintorínov, ktoré boli v spolupráci s mestom 
opravované v uplynulých rokoch (Sv. Anny, Sv. Michala, 
Židovský cintorín). Máme pripravenú štúdiu parkovej 
úpravy, výsadby zelene a zriadenia miest pre uloženie urien, 
aby sme v budúcnosti mohli cintorín efektívne využiť 
a zároveň aby plnil aj svoju urbanistickú úlohu v zastavanej 
obytnej časti blízkej centru mesta.   
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PRÍJMY v roku 2013 – matkocirkev Bardejov 
 Rozpočet Skutočnosť 

Príjmy z nájmu 6810 6867,57 

Milodary 5000 € 6269 

Ofery 8600 € 9795,79 

Cirkevný príspevok 16 000 € 15720 

Vokátorová ofera 2100 € 1311,34 

Mimo zborové ofery 1500 € 1479,40 

Zbierka na Sigord 1200 0 

Príjmy z dotácií 51000 € 0 
Príjmy z predaja 
majetku 

2650 € 2652,70 

Príjmy z poskytnutých 
služieb 

 73,45 

Ostatné príjmy  10 € 330,17 

Príjmy spolu 94 870 € 44.499,42 
VÝDAVKY v roku 2013 – matkocirkev Bardejov 

 Rozpočet Skutočnosť 

Služby spolu: 54376,71 3209,1 

Opravy 52750 96 

    Obstar. majetku 300 978,32 

Cestovné  363,13 

reprezentácia  19,99 

Stočné 130 78,75 

Revízie 500 445,68 

Poistky 486,71 483,71 

Ostatné  210 743,52 

Mzdy 1550 1547,36 

Poistné fondy 546 485,34 

Spotreba materiálu: 1110 1575,97 

Časopisy, knihy 650 638,2 

Ceniny  30 16 

Kancelárske potreby 60 29,96 

Čistiace potreby 70 73,89 

Ostatné  300 817,92 

Spotreba energií: 4700 4672,04 

Vodné 200 115,09 

Elektrická energia 2800 2692,89 

Plyn 1700 1864,06 

Dane a poplatky  spolu: 2352 1862,49 

Ostatné výdavky 26820 23489,47 
Príspevky na Správu 

zboru 
18920 18920 

Ofera na VM fond 600 596,23 

Zbierka –Auditórium   

Vokátorová ofera 2100 1311,34 

Mimozborové ofery 1500 1479,4 

Zbierka na Sigord 1200 1182,50 

Podiel na správe zb. 2500  

Výdavky spolu 91454,71 36841,77 

Výsledok hospodárenia – matkocirkev Bardejov 
Výnosy spolu 44 499,42 € 

Náklady spolu 36 841,77 € 

Výsledok hospodárenia  7 657,65 € 
 
Hospodárenie matkocirkvi bolo ukončené s pozitívnym 

hospodárskym výsledkom. Do výdavkovej časti sa premietli 
všetky výdavky spojené so sprevádzkovaním novej 
modlitebne: nájomné, zakúpenie žalúzií na dve okná, 
vyhotovenie nových drevených schodov, náklady na opravu, 
maľovanie a potrebné zariadenie. Tiež náklady potrebné na 
samotnú slávnosť posvätenia modlitebne. Narástli aj 
poplatky za energie, lebo Gründlovský dom na námestí je 
účtovaný v účtovnom stredisku matkocirkev, hoci sa v ňom 
v súčasnosti konajú aj aktivity prenesené sem 
z opravovaného Auditória.  

 
b)   dcérocirkvi 
Všetky dcérocirkevné konventy prijali uzávierky 

hospodárenia tak, ako boli predložené dcérocirkevnými 
presbyterstvami a kontrolované ich orgánmi. Napriek tomu, 
že sa v posledných rokoch na každej dcérocirkvi konali 
investičné akcie, rekonštrukcie alebo stavby je stav 
hospodárenia potešiteľný. Stavby a rekonštrukcie sú 
finančne uhradené, nezostali nám žiadne záväzky. Podarilo 
sa splatiť pôžičky tam, kde boli nevyhnutné a celkové 
nastavenie rozpočtov dcérocirkví dáva prísľub pre možné 
zveľaďovanie a udržiavanie ich budov a majetku tak, aby 
efektívne slúžili všetkým duchovným aktivitám. 

V Lukavici sa nekonali žiadne veľké zásahy do budov. 
Celá aktivita sa sústredila na dôkladnú prípravu slávnosti 30. 
výročia posvätenia kostola a 20. výročia posvätenia veže. 
S touto slávnosťou boli spojené aj výdavky, s ktorými rátal 
rozpočet.  

V Mokroluhu sa sústredili na splatenie záväzkov, ktoré 
vznikli pri predchádzajúcej generálnej oprave veže. S Božou 
pomocou všetky pôžičky boli splatené a vytvorili si aj 
potrebnú rezervu na ďalšie zveľaďovanie. Najbližšie bude 
potrebné uvažovať o novom hudobnom nástroji v modlitebni 
a s tým spojenými zmenami v ozvučovacej aparatúre. 

V Rokytove sa podarilo vyhotoviť oplotenie kostola, zo 
zadnej strany pletivom a z čelného pohľadu murované 
stĺpiky s nerezovými poľami a bráničkou. Dorobili tiež 
bráničku spájajúcu dvor kostola s priľahlým cintorínom. Na 
tento účel boli využité prostriedky prijaté z dištriktuálnej 
ofery, ku ktorým boli pridané aj vlastné prostriedky a veľká 
hodnota v brigádnickej práci domácich veriacich.  

Vo Vyšnej Voli presbyterstvo pracovalo v zmysle 
pokynov konventu na zlepšení tepelnej izolácie v časti 
plafónu za oltárom a v príprave na stavbu prístavby 
zahrňujúcej sociálne zariadenie, kuchynku, sklad a predsieň 
pred vchodom do kostola. 

c) správa zboru 
Auditórium  

Podrobná správa o oprave Auditória sa objavila na 
stránkach časopisu Bardejovský Prameň 3/2013. Na tomto 
mieste treba pre úplnosť zrekapitulovať najdôležitejšie 
informácie: rekonštrukcia sa odohráva na základe prijatých 
uznesení zborového konventu a presbyterstva. Prvotný 
zámer bol zmeniť spôsob vykurovania a čiastočne upraviť 
vnútornú dispozíciu budovy s využitím podkrovia na 
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zhromažďovanie detí, dorastu a mládeže. Tento zámer sme 
museli operatívne rozšíriť v momente, keď sme pri 
vykonaných brigádnických prácach objavili niekoľko 
skutočností: 

Priečky, s ktorými sme rátali ako s nosnými statickými 
konštrukciami na oporu stropu neboli v celej svojej dĺžke 
založené na pevných základoch. V každej priečke sa 
nachádzali zamurované dvere, ktoré oslabovali nosnosť 
a základy pod priečkami neboli vyhovujúce alebo miestami 
neboli žiadne.  

Po celej dĺžke starej časti múru na severnej strane (od 
ulice Dlhý rad sme po odkrytí sokla zistili, že namiesto 
pevného kamenného alebo betónového základu múr tvorí 
tehlové murivo až na niekoľko desiatok centimetrov pod 
úrovňou terénu. Až v hĺbke asi 50 cm sa nachádza pôvodný 
kamenný základ, zrejme z najstaršej časti pôvodnej budovy 
školy. Z toho dôvodu sme museli pristúpiť okrem 
plánovaného podrezávania a vodorovnej izolácie celej starej 
časti aj k vytvoreniu súvislého železobetónového základu 
v celom požadovanom profile. Práca to bola veľmi náročná, 
ale s Božou pomocou a usilovnosťou majstrov a pomocníkov 
sa ju podarilo vykonať v mesiacoch august až október 2013.  

Pri takomto rozsahu prác sme napokon pristúpili 
k úplnému odstráneniu priečok vo vnútri budovy s výnimkou 
časti modlitebne z roku 1995. Tým sa vytvorila možnosť pre 
úplne nové usporiadanie interiéru bez predchádzajúcich 
obmedzení. Navrhnuté boli aj jednoduchšie a účelnejšie 
technologické riešenia na stropnú konštrukciu. Všetky tieto 
kroky sú priebežne prerokované v presbyterstve.  

Opravené Auditórium bude spolu s dokončenou farou 
poskytovať nové možnosti pre rozvoj duchovných, 
vnútromisijných a vzdelávacích aktivít CZ, na čo 
s netrpezlivosťou čaká tak dorast a mládež, ako aj ostatné 
skupiny v CZ. 

Po stránke finančnej sme v doterajšom priebehu zbierky 
a účelových milodarov vytvorili rezervu, vďaka ktorej 
môžeme realizovať naplánované zámery v roku 2014.   
Stavba novej fary 

Stavba fary prebiehala do augusta podľa momentálnych 
možností investora a dodávateľa. V druhej polovici roka na 
nej došlo k čiastočnému útlmu. Všetky vykonané práce boli 
priebežne kontrolované členmi presbyterstva určenými na 
začiatku stavby poverením z presbyterstva. Z našej strany 
sme vstupovali do prípravy na vnútorné zariadenie, obklady 
a dlažby a venovali sme sa prípravným prácam na úprave 
okolia – zvyšok hradobného múru z južnej strany a oplotenie 
na západnej strane pozemku ku knižnici. V týchto 
záležitostiach prebehli jednania s Krajským pamiatkovým 
úradom Prešov, mestom Bardejov a Okresnou knižnicou D. 
Guttgesela. Realizácia dohodnutých zámerov by mala nastať 
v roku 2014. 
 
Bardejovský Prameň  

Bardejovský prameň  (BP) 

Príjem: 1 406,00  € 

Výdaj: Tlač Bj. Prameňa 1 108,80  € 

            poštovné 63,60  € 

Rozdiel: 233,60  € 
 
 

Hospodárenie Správy zboru v roku 2013 
Nasledujúce tabuľky podávajú informácie o výsledkoch 

hospodárenia Správy zboru, teda tej časti príjmov 
a výdavkov, ktoré sa dotýkajú CZ ako celku (poplatky na 
seniorát, dištrikt, výdavky za služobné auto, služobné cesty 
v mene zboru, výdavky na faru a byt na Vinbargu a pod.)  

PRÍJMY  
 Rozpočet Skutočnosť 

Príjmy z nájmu 2 120,00 € 2 615,00 € 

Milodary 22 820,00 € 15 728,10 € 

Ofery 0,00 € 134,05 € 

Cirkevný príspevok 27 592,00 € 27 592,00 € 

Z iných COJ  0,00 € 

Mimo zborové ofery 3 300,00 € 2 759,00 € 

Vokátorová ofera 3 110,00 € 2 758,67 € 

Zbierka na ÚZ Sigord 1 725,00 € 1 724,50 € 

Príjmy z dotácií 11 000,00 € 0,00 € 

Príjmy z predaja majetku    500 000,00 € 0,00 € 

Príjmy z poskyt.  služieb 0 € 357,00 € 

Ostatné príjmy  6 605,00 € 2 627,08 € 

Príjmy spolu 578 272,00 € 56 295,40 € 
VÝDAVKY  

 Rozpočet Skutočnosť 

Služby spolu: 554 621,13 € 15 775,75 € 

Opravy   33 000,00 €   5 512,33 € 

    Obstaranie majetku 511 000,00 €          0,00 € 

Cestovné        800,00 €   1 031,15 € 

Reprezentácia            0,00 €        220,00 € 

Telefón     1 000,00 €   1 053,58 € 

Stočné          70,00 €      154,20 € 

Revízie            0,00 €          0,00 € 

Poistky        566,13 €      578,76 € 

Ostatné      8 185,00 €   7 225,73 € 

Mzdy 9 640,00 € 7 199,98 € 

Poistné fondy 3 394,00 € 2 544,83 € 

Spotreba materiálu: 2 435,00 € 1 578,20 € 

Časopisy, knihy     650,00 €     181,88 € 

Ceniny - kolky        50,00 €       16,00 € 

Kancelárske potreby     600,00 €     391,98 € 

Čistiace potreby       75,00 €       49,56 € 

PHM     730,00 €     811,74 € 

Ostatné      330,00 €     127,04 € 

Spotreba energií: 11 190,00 € 10 473,82 € 

Vodné      940,00 €      969,78 € 

Elektrická energia   6 450,00 €   5 006,07 € 

Plyn   3 800,00 €   4 497,97 € 

Dane a popl.  spolu: 1 050,00 € 476,42 € 

Sociálny fond 0,00 € 35,85 € 

Ostatné výdavky 15 702,00 € 16 084,34 € 
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Príspevky vyššej COJ  3 558,00 €  4 242,27 € 

10% z CP na VM Fond  2 759,00 €  2 759,20 € 

Mimo zborové ofery  3 300,00 €  2 759,00 € 

Vokátorová ofera  3 110,00 €  2 758,67 € 

Zbierka na ÚZ Sigord  1 725,00 €  1 724,50 € 

Dary     500,00 €     280,70 € 

Ostatné     750,00 €  1 560,00 € 

Výdavky spolu 598 032,13 € 54 169,19 € 
Celkový výsledok hospodárenia cirkevného zboru vyjadruje 
nasledujúca tabuľka. V nej okrem výnosov a nákladov sú 
osobitne vyčlenené účelové prostriedky, ktoré musia byť 
použité na konkrétne zámery. Po očistení bežnej réžie od 
týchto účelových prostriedkov dostávame reálnu hodnotu 
schodku správy zboru, ktorá je hradená z prostriedkov 
matkocirkvi a dcérocirkví po prepočítaní výšky schodku na 
jedného člena zboru. S touto úhradou rátame aj v rozpočtoch 
z jednotlivých účtovných stredísk.  
 

Výsledok hospodárenia – Správa zboru 
Výnosy spolu 56 295,40 € 

Náklady spolu 54 169,19 € 

Výsledok hospodárenia  2 126,21 € 

Hospodársky výsledok očistený o účelové prostriedky 

Výsledok hospodárenia  2 126,21 € 
Účelovo viazané milodary (na 
Auditórium) 

8638 

Účelovo viazané milodary (na novú 
faru) 

3401 

Účelovo použité prostriedky na 
Auditórium 

3725,76 

Schodok hospodárenia správy zboru 6 187,03 € 
Mimozborové ofery 

Ofery odovzdané na účely mimo zboru 

Zahraničná misia 235,00 € 

Seniorátna ofera – CZ ECAV Pozdišovce 263,00 €  

Generálna podporoveň - pôst 220,00 € 

Ofera pre br.kapl. M. Ivana 610,00 €  

Dištriktuálna ofera - cirkevné školy VD 241,00 €  

Fond vzdelávania ECAV 253,00 € 

Svetový luteránsky zväz 170,00 € 

Ofera na opravu kostola vo Wittenbergu 170,00 € 

Ofera pre teológov EBF UK 240,00 € 

Generálna podporoveň – advent 275,00 € 

Vokátorová ofera 2 758,67 € 

Ofera na Evanjelickú alianciu 80,00 €  

Ofera na Svetový deň modlitieb 250,00 € 

Ostatné mimozborové ofery a milodary 594,92 € 

Spolu: 6360,59 € 
V CZ hospodárime a účtujeme v deviatich účtovných 
strediskách. Ich zostatky v pokladni a na bežných účtoch 
súhrnne podáva nasledujúca tabuľka: 

Stav finančných prostriedkov v pokladniach k 31.12.2013 

 Pokladňa Účet 

Bardejov 142,17 €    25 943,19 € 

Lukavica 813,63 € 4 350,65 € 

Mokroluh 198,04 € 2 464,73 € 

Rokytov 13,11 € 8 582,66 € 

Vyšná a Nižná Voľa 316,54 € 8 537,65 € 

Ev. cintorín 429,92 € 1 541,39 € 

VM Fond 1 495,79 € 3 124,82 € 

Zborová diakonia 2 229,75 € 792,14 € 

Správa zboru 904,56 € 26 174,23 € 

Spolu: 6 543,51 € 81 511,46 € 

Celkom spolu: 88 054,97 € 

Všetky príjmy a všetky výdavky všetkých deviatich 
účtovných stredísk spoločne vytvárajú hospodárenie 
cirkevného zboru. Výsledky hospodárenia za zbor ako celok 
v príjmovej a výdavkovej časti podáva nasledovná tabuľka:  

 
PRÍJMY v roku 2013 – CZ ECAV Bardejov 

 Rozpočet Skutočnosť 

Príjmy z nájmu 9 370,00 € 10 899,20 € 

Milodary 39 580,00 € 40 084,10 € 

Ofery 15 610,00 € 17 291,21 € 

Cirkevný príspevok 28 572,00 € 28 834,00 € 

Z iných COJ 0,00 € 400,00 € 

Mimo zborové ofery 3 300,00 € 3 667,88 € 

Vokátorová ofera 3 110,00 € 2 758,67 € 

Zbierka na ÚZ Sigord 1 725,00 € 1 724,50 € 

Príjmy z dotácií 62 200,00 € 1 732,14 € 

Príjmy z predaja majetku    502 650,00 € 2 652,70 € 

Príjmy z poskyt.  služieb    0,00 € 430,45 € 

Ostatné príjmy  15 150,00 € 12 848,05 € 

Príjmy spolu 681 267,00 € 123 322,90 € 
VÝDAVKY v roku 2013 – CZ  Bardejov 

 Rozpočet Skutočnosť 

Služby spolu: 631 855,11 € 41 204,94 € 

Opravy   87 450,00 €    7 033,90 € 

    Obstaranie majetku 518 500,00 €    7 050,20 € 

Cestovné        880,00 €    1 394,28 € 

Reprezentácia          70,00 €    1 050,13 € 

Telefón     1 050,00 €    1 053,58 € 

Stočné        200,00 €       232,95 € 

Revízie     1 350,00 €       550,68 € 

Poistky     1 455,11 €    1 567,97 € 

Ostatné    20 900,00 €  21 271,25 € 

Mzdy 11 840,00 € 9 315,14 € 

Poistné fondy 3 945,00 € 3 201,90 € 
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Spotreba materiálu: 6 110,00 € 4 903,20 € 

Časopisy, knihy    1 530,00 €   1 093,74 € 

Ceniny - kolky        100,00 €      123,00 € 

Kancelárske potreby       760,00 €      474,01 € 

Čistiace potreby       220,00 €      145,15 € 

PHM       730,00 €      811,74 € 

Ostatné     2 770,00 €   2 255,56 € 

Spotreba energií: 23 170,00 € 21 370,60 € 

Vodné    1 170,00 €     1 103,73 € 

Elektrická energia  16 000,00 €   13 320,33 € 

Plyn    6 000,00 €     6 946,54 € 
Dane a poplatky spolu: 3 630,00 € 2 557,29 € 

Sociálny fond 0,00 € 35,85 € 

Ostatné výdavky 22 833,00 € 18 873,34 € 

Príspevky vyššej COJ     3 558,00 €   4 242,27 € 

Cirkevný príspevok     2 420,00 €   3 288,00 € 

Mimo zborové ofery     3 300,00 €   3 601,92 € 

Zbierka na ÚZ Sigord     3 110,00 €   2 758,67 € 

Vokátorová ofera     1 725,00 €   1 724,50 € 

Dary     1 950,00 €   1 697,98 € 

Ostatné     6 770,00 €   1 560,00 € 

Výdavky spolu 703 383,11 € 101 462,26 € 
Výsledok hospodárenia CZ Bardejov 

Výnosy spolu 123 322,90 € 

Náklady spolu 101 462,26 € 

Výsledok hospodárenia  21 860,64 € 

Záväzky a pohľadávky CZ voči iným subjektom a iných 
subjektov voči nám podávajú nasledovné tabuľky. 
Z porovnania oproti minulému roku môžeme konštatovať, že 
sa nám darilo tieto položky znižovať. Sumy vyčíslené pri 
VSE vyjadrujú len bežný priebeh fakturácie a vyúčtovania 
prechádzajúceho zo starého roka do nového roka.  
Prehľad pohľadávok a záväzkov: 

Pohľadávky k 31. 12. 2013 

Dlžník Suma 

 K 31.1. 2012 K 31. 12. 2013 

Fröhlich Štefan 863,95 € 363,95 € 

XaWaX 1 185,00 € 197,50 € 

Líza, s.r.o, Bardejov  48,36 € 

VSE, a.s., Košice 3 773,25 € 2 272,26 € 

Spolu pohľadávky 5 822,20 € 2 882,07  € 

Záväzky k 31. 12. 2013 

Veriteľ Suma 

 K 31.1. 2012 K 31. 12. 2013 

VSE, a.s., Košice 267,23 € 202,85 € 

Telekom 24,42 € 23,86 € 

Cirkevníci z Mokroluhu 1 500,00 € 0,00 € 

VVS Košice  1,57 € 

Detská misia, BA   174,20 € 

Spolu záväzky 1 791,65 € 402,48 € 
Hospodárenie CZ ako celku môžeme hodnotiť pozitívne. 

V posledných rokoch dolaďovaný systém hospodárenia 
a nastavenia rozpočtu sa ukazuje ako schodná cesta. Isté 
zmeny nastanú po úspešnom dokončení stavby fary 
a Auditória. V týchto stavbách sú zrealizované systémy 
kúrenia, regulácie a tepelná izolácia na úrovni dnešnej doby, 
čo poskytuje porovnateľne omnoho lepší štandard než 
doterajšie budovy. Realitu spotreby energií a ďalších 
režijných nákladov budeme vedieť nastaviť zrejme v rokoch 
2015 – 2016 tak, aby systém hospodárenia fungoval dlhšie 
obdobie bez veľkých zásahov.  

Osvedčilo sa nám zjednotenie systému hospodárenia 
vznikom štyroch dcérocirkví, kde všetky štyri obce majú 
rovnaké podmienky a záväzky aj možnosti vlastného 
spravovania svojich majetkov. Prerozdelenie úloh pri správe 
majetku na širší počet spolupracovníkov, kurátorov, 
presbyterov, účtovníkov, vedie k zvýšeniu pocitu 
zodpovednosti a aktivizácii ľudí. To sa odráža v stave 
kostolov, modlitební, ktoré vyzerajú ako nové, poskytujú 
veľmi útulné prostredie vhodné pre nerušenú účasť veriacich 
na službách Božích. V zbore si uvedomujeme, že duchovný 
život, naše napredovanie a rast vo viere sú neoddeliteľne 
spojené aj s tým, ako spravujeme Pánom Bohom zverené 
budovy, majetky, ako ich využívame na Jeho slávu. 
V presbyterstvách stále prosíme o to, aby sme tak 
v duchovných ako aj v majetkových veciach robili všetko 
dôsledne a čestne, aby sme nikomu nedávali podnety pre 
neistotu, nejasnosti. Sme preto otvorení otázkam, informácie 
ponúkame formou časopisu alebo informovaním na službách 
Božích v oznamoch či osobitných oznamových vstupoch. 

Všetkým bratom a sestrám, ktorí spravujú majetok 
cirkevného zboru vyslovujem úprimné poďakovanie za 
spoľahlivú prácu, ochotu komunikovať, pripravenosť ku 
korekciám toho, čo nie je urobené na potrebnej úrovni 
a ochotu odovzdávať dobré skúsenosti ďalším. Pán Boh nech 
Vám všetkým vynahradí venovaný čas, sily a prostriedky 
svojim Božím požehnaním. 

XI.  Záver 
Rok 2013 bol rokom, v ktorom sme nemali také mimoriadne udalosti, ako v Roku L. Stöckela alebo pri príprave 

Dištriktuálneho dňa VD. Bol rokom konsolidačným a prípravným na ďalšie výzvy, predovšetkým na pokračovanie s opravou 
Auditória a dostavaním novej fary. Po stránke cirkevnej organizácie bol rokom voľby biskupa VD na ďalšie volebné obdobie. 

 Záverom chcem vyjadriť srdečné poďakovanie všetkým bratom a sestrám, ktorí v cirkevnom zbore konali svoju službu, 
mojej manželke sestre farárke Anne Velebírovej, seniorálnemu kaplánovi Marekovi Ivanovi, sestrám Júlii Štofanovej a Viere 
Šoltés Tipulovej za ordinovaných. Rovnako ďakujem bratovi dozorcovi J. Foľtovi za neutíchajúcu aktivitu pri organizovaní 
prác v presbyterstve i na brigádach, bratom a sestrám na všetkých úrovniach zboru a všetkých funkciách, bez ktorých by chod 
zboru nebolo možný. Každá, aj najmenšia účasť na spoločnom diele posúva naše spoločenstvo dopredu, ak spoločne 
nasledujeme pokyny Pána Ježiša, našej hlavy, ak sa Pridŕžame napomenutia, ktoré je našim životom (Príslovia). Amen 

Ján Velebír, zborový farár,   V Bardejove  23. februára 2014 
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Rozpočet na rok 2014 
 PRÍJMY 

Č.r.  Text   Bardejov   Správa zboru  Lukavica  Mokroluh   Rokytov   V. a N.Voľa   Celkom spolu  

1.  Príjmy z majetku     6 810 €   850 €   50 €    120,€  7 830 €  
 Dary a príspevky   34 000 €  52 040  €  7 290 €  9 178 €  6 600 €  7 740 €  86 708 €  

 z darov - milodarov spolu  5 800 € 19 100 € 2 000 € 4 400 € 2 500 € 2 700 € 36 500 €  
 z ofier  9 200 € -   € 2 150 € 1 700 € 1 650 € 1 600 € 16 300 €  

 z cirkevného príspevku  16 000 € 27 440 € 2 440 € 2 328 € 1 800 € 3 040 € 28 408 €  
 vokátorová ofera  1 500 € 2 650 € 300 € 300 € 350 € 200 € 2 650 €  

2. 

ostatné – mimozb. ofery 1500 € 2 850 € 400 € 450 € 300 € 200 €  2 850 €  
3.  Príjmy z dedičstva              -   €  
4.  Príjmy z organizovania akcií              -   €  
5.  Príjmy z dotácií  49 000 €  20 431 €      200 €     69 631 €  
6.  Príjmy z predaja majetku    500 000 €          500 000 €  
7.  Príjmy z poskytovania služieb              -   €  

Ostatné príjmy spolu  355 € 7 917 €   263 €  8 535 € 
 úroky  5 € 5 €     10 € 

 pôžičky         
8. 

 ostatné  350 € 7912 €   263 €  8 525 € 
9.  Príjmy celkom   90 165 €  581 238 €  7 290 €  9 228 €  7 063 €  7 860 €  672 704 €  
 VÝDAVKY 
 Č.r.   Text   Bardejov   Správa zboru   Lukavica   Mokroluh   Rokytov   V.a N.Voľa  SPOLU  
10.  Zásoby    -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  

Služby spolu  53 239 €  583 180 €  1 620 €  1 740 €  1 280 €  2 790 €  643 849 €  
 opravy  50 750 €   53 300 €  500 €  1 000 €  1 000 €   2 000 €  108 550 €  

 obstaranie majetku  500 €  520 000 €  700 €  600 €      521 800 €  
 cestovné  400 €  900 €  100 €      30 €  1 430 €  

 reprezentácia  100 €  300 €      20 €  500 €  920 €  
 telefón    1 030 €        50 €  1 080 €  
 stočné  100 €  185 €          285 €  
 revízie              -   €  
 poistky  484 €  605 €  75 €  80 €  250 €  100 €  1 594 €  

11. 

 ostatné  905 €   6 860 €  245 €  60 €  10 €  110 €  8 190 €  
12.  Mzdy  2 300 €  8 700 €  380 €      300 €  11 680 €  
13.  Poistné fondy       700 €  3 062 €      130 €      100 €  3 992 €  

Prevádzková réžia 8 590 €  11 887 €  1 320 €  2 710 €  2 400 €  1 889 €  28 796 €  
spotreba materiálu 1 560 €  1 970 €      510 €      185 €  265 €  370 €  4 860 €  

 časopisy knihy; DVD...  800 €  300 €   60 €   20 €  1 180 €  
 ceniny - kolky  30 €  100 €     50 €  180 €  

 kancelárske potreby  50 €  500 €  20 €  5 €  15 €  30 €  620 €  
 čistiace potreby  80 €  100 €   20 €  30 €  20 €  250 €  

 PHM   800 €      800 €  
 ostatné  600 €          170 €  490 €  100 €  220 €  250 €  1 830 €  

           spotreba energií  5 120 €  9 217 €  800 €  2 500 €  2 115 €  1 500 €  21 252 €  
 vodné  120 €  900 €    15 €   1 035 €  

 elektrická energia  3 000 €  4 267 €  200 €  2 500 €  2 100 €  1 500 €  13 567 €  
 plyn  2 000 €  4 050 €  600 €     6 650 €  

14. 

          dane a poplatky 1 910 €  700 €  10 €  25 €  20 €  19 €  2 684 €  
15. Sociálny fond     52 €      52 €  

Ostatné výdavky  26 442 €  13 314 €  3 840 €  4 778 €  2 590 €  3 482 €  17 562 €  
 príspevky vyššej COJ  18 800 €  4 220 €  2 440 €  2 328 €  1 440 €  2 432 €  4 220 €  

 ofera na VM Fond 600 €  2 744 €  150 €  200 €  150 €  100 €          - €  
 vokátorová ofera  1500 €  2 650 €  300 €  300 €  350 €  200 €  2 650 €  

 mimozborové ofery  1500 €  2 850 €  400 €  450 €  300 €  200 €  2 850 €  
          ostatné 4 042 €  850 €  550 €  1 500 €  350 €  550 €  7 842 €  

16. 

          pôžičky              - €  
17. Výdavky spolu:  91 271 €  620 195 €  7 290 €  9 228 €  6 270 €  8 561 €  705 931 €  
18. Výsledok hospodár.  /r.9-17/ - 1 106 €  - 38 957 €  - €  - €  793 €  - 701 €  - 33 227 €  
 Úhrada schodku  z finanč. majetku 1 106 €      701 €   
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Rozpočet  na  rok  2014 

PRÍJMY 

Č.r.  Text 
Evanjelický 

cintorín 
VM Fond 

Zborová 
diakonia 

1. Príjmy z majetku 300 € 0 € 0 € 
2. Dary a príspevky 50 € 4 544 € 550 € 
         z darov - milodarov spolu 50 € 600 € 500 € 

         z ofier 0 € 1 200 € 50 € 

         z cirkevného príspevku  2 744 €  

5. Príjmy z dotácií 0 € 800 € 0 € 
8. Ostatné príjmy spolu 5 € 11 000 € 0 € 
9. Príjmy celkom  355 € 16 344 € 550 € 

 
VÝDAVKY 

Č.r. Text 
Evanjelický 

cintorín VM Fond 
Zborová 
diakonia 

10. Zásoby 0 € 0 € 0 € 
11. Služby spolu 271 € 13 800 € 0 € 
             poistky 21 € 0 € 0 € 

              ostatné 250 € 13 800 € 0 € 

14. Prevádzková réžia 221 € 230 € 200 € 
         spotreba materiálu 100 € 170 € 200 € 

 časopisy; knihy; mat. na DB, Dor, Mlád.  100 €  

 ceniny / kolky   50 €  

 kancelárske potreby  20 €  

 ostatné 100 € 0 € 200 € 

        spotreba energií - voda 10 € 0 € 0 € 

        dane a poplatky 111 € 60 € 0 € 
16. Ostatné výdavky 0 € 0 € 300 € 
17. Výdavky spolu: 492 € 14 030 € 500 € 
18. Výsledok hospodárenia  /r.9-17/ -137 € 2 314 € 50 € 
 Úhrada schodku z finančného majetku 137 €     

 
K rozpočtu: 
Rozpočet cirkevného zboru je v jednotlivých častiach nastavený ako vyrovnaný. V prípade 

mínusových schodkových stĺpcov rozpočtu ide o investície dlhodobého charakteru, ako sú nákupy 
zariaďovacích predmetov alebo opravy budov a prípravy na investičné zámery, ktoré boli schválené na 
dcérocirkevných konventoch alebo sú pripravované v presbyterstvách. Hlavným zámerom rozpočtu na 
rok 2014 bolo pokračovať v konsolidácii bežného chodu, réžie a činnosti CZ a zároveň vytváranie rezerv 
na budúce investície resp. výdavky spojené s predajom a kúpou fary v Bardejove. 

V predloženom návrhu rozpočtu sú smerodajné hrubo vyznačené čísla. Tie vznikajú ako súčet 
obyčajne vytlačených čísel. Tretiu skupinu tvoria čísla zmenšené, ktoré vyjadrujú pohyb financií medzi 
jednotlivými strediskami, napríklad keď sa cirkevný príspevok pozbiera na dcérocirkvi (ako príjem), 
potom sa odovzdá na farskom úrade (ako výdaj dcérocirkvi a zároveň ako príjem správy zboru). Aby 
nedochádzalo k duplikovaniu týchto položiek, je v takomto riadku potrebné brať do úvahy len sumu 
hrubo označenú na konci riadku, ostatné drobným písmom vytlačené čiastky sú informatívneho 
charakteru pre lepšie porozumenie toho, aké sumy bežia medzi jednotlivými strediskami. 

Otázky ohľadom rozpočtu môžete položiť na rokovaní konventu, alebo aj pred konventom 
prostredníctvom e-mailu na adrese bardejov@ecav.sk. 

-jv- 
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Počet  neplatičov cirkevného príspevku podľa ulíc a obcí 
 
Cirkevný príspevok tvorí jeden zo základných 

príjmov cirkevného zboru. Jeho úhrada je po stránke 
právnej jednou z povinností členov cirkvi. Omnoho 
dôležitejší je jeho mravný význam. Úhradou príspevku 
člen zboru potvrdzuje svoju spolupatričnosť 
a solidaritu so všetkými ostatnými členmi zboru. 
Spoločne znášame základné výdavky CZ, aby jeho 
služba bola každému členovi zboru stále k dispozícii, 
aby boli personálne aj technické zdroje pre prácu zboru 
stále na potrebnej úrovni. Cirkevný príspevok je možné 
uhradiť aj elektronicky, po dohode s farským úradom. 
Pre bližšie informácie a vyžiadanie identifikačných 
znakov sa s nami kontaktujte na bardejov@ecav.sk.  

Na základe uznesenia presbyterstva uverejňujeme 
prehľad počtu domácností, ktoré si neuhradili cirkevný 
príspevok v roku 2013. Dôvody meškajúcej platby 
môžu byť rôzne. U niekoho ide jednoducho o 
pozabudnutie, u iného vážny nedostatok prostriedkov 
na život. U ďalších chýbajúca ochota alebo disciplína. 
Každému je jasné, že úhrada 8 € na celý rok je 

v porovnaní s výdavkami na iné potreby 
neporovnateľne nízka. Ak napriek tomu niekto nemôže 
svoje záväzky uhradiť, je pre nás dôležité aspoň vedieť 
o dôvodoch, aby sme sa vyvarovali dojmu, že ide 
o neplatiča z neochoty. V cirkevnom zbore máme 
pochopenie pre sociálnu biedu. V rodinách s nízkymi 
príjmami vieme istou čiastkou prispieť napríklad na 
účasť detí na táboroch, alebo na tri roky môžeme podľa 
platného predpisu znížiť cirkevný príspevok 
o polovicu. Potešiteľné je, že z roka na rok klesá počet 
neplatičov a to dosť výrazne, za posledné štyri roky o 
štvrtinu. Veríme, že je to aj prejavom toho, že členovia 
cirkevného zboru majú dostatok informácií o použití 
a kontrole využitia spoločných prostriedkov a že 
s účelnosťou ich použitia súhlasia. Všetkým, ktorí svoje 
povinnosti v platení považujete za samozrejmosť patrí 
vďaka za to, že svojim prístupom umožňujete sústavnú 
efektívnu službu zboru všetkým, ktorí túto službu 
potrebujú.  

 

Ulica 
členovia k 
1.1.2013 

zaplatili k 
31.12.2013 

nezaplatili  Ulica 
členovia k 
1.1.2013 

zaplatili k 
31.12.2013 

nezaplatili 

BARDEJOV  Pod papierňou 99 79 20 

9.mája  16 13 3  Pod Šibeňou horou 54 46 8 

A. Svianteka 122 102 20  Postajok 8 7 1 

Bernolákova 2 0 2  Poštárka 116 99 17 

Českej Lípy 28 26 2  Pri Štepnici 5 3 2 

Dlhý rad 21 19 2  Přerovská 18 17 1 

Fučíkova 55 48 7  Sázavského 47 40 7 

Gorlická 40 30 10  Slovenská 77 62 15 

Hurbanova 32 27 5  Starý Blich 7 6 1 

J. Grešáka 147 113 34  Stöcklova 4 3 1 

J. Švermu 56 26 30  Sv. Jakuba 9 7 2 

Jiráskova 33 29 4  Šiancova 5 2 3 

Komenského 141 109 32  Ťačevská 144 110 34 

Kpt. Nálepku 22 19 3  Tehelná 38 33 5 

Kukorelliho 36 32 4  Veterná 9 8 1 

Kukučínova 8 6 2  Wolkerova 18 14 4 

Kúpeľná 5 4 1  Dediny 

Kutuzovova 19 7 12  Bj Dlhá lúka 5 0 5  

L. Novomeského 80 63 17  BJ Mihaľov 56 50 6  

L. Svobodu 83 61 22  BJ Nová Ves 44 41 3  

M. Benku 5 0 5  Kľušovská zábava 13 7 6  

Moyzesova 28 13 15  Rešov 14 11 3  

Nábrežná 50 48 2  Zborov 6 4 2  

Nový sad 25 24 1  Ostatné dediny 49 33 16  

Partizánska 43 41 2  Lukavica 310 299 11  

Pod Kalváriou 14 9 5  Nižná Voľa 53 52 1  
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Zápisnica  K 1/2013 
z rokovania  výročného zborového   konventu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bardejov,  

konaného dňa  24. februára  2013 
Miesto konania:  Evanjelický a.v. kostol v Bardejove 
Predsedajúci:  zborový farár –senior: Mgr. Ján Velebír;  zborový dozorca: Ing. Jaroslav Foľta 
Pozvánka:    na službách Božích 10. a 17. februára 2013 
Program: 

1. Bohoslužobný úvod 
2. Zriadenie konventu: Privítanie, Prečítanie a pripomienkovanie programu, určenie overovateľov zápisnice 

a zapisovateľov, Prezentácia 
3. Schválenie zápisníc K1-K6 z roku 2012.  
4. Kontrola plnenia uznesení. 
5. Výročná kňazská správa o živote zboru za rok 2012  

a. časť bohoslužobná a vnútromisijná s diskusiou 
b. časť hospodárska a správa revíznej komisie s diskusiou 
c. Schválenie uzávierky hospodárenia roku 2012 

6. Voľné návrhy 
7. Rozpočet na rok 2013 (návrh a prijatie) 
8. Záver konventu, pieseň 

1. Bohoslužobný úvod: Oslovenie, predspev, konfiteor, pieseň ES 87; Sláva, pozdrav, kolekta, text; Pieseň ES 82 
2. Zriadenie konventu 

Privítanie prítomných a otvorenie konventu Br. zborový dozorca v mene predsedníctva cirkevného zboru 
privítal prítomných a otvoril rokovanie zborového konventu.  
Prečítanie  a pripomienkovanie programu Program zborového konventu prečítal br. zborový dozorca. 
Nakoľko neboli žiadne doplnky bol prijatý bez pripomienok. 
Hlasovanie: za 141 , proti  0, zdržali sa 0. 
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľov Za overovateľov zápisnice boli určení:   Ľuboš Hankovský 
– Bardejov;  Marián Staš - Nižná Voľa. Za zapisovateľky boli určené: Marta Habžanská  a Ing. Jarmila 
Pavlusová 
Prezentácia  Prezentačná komisia predložila počet prítomných. Podľa prezenčných listín bolo prítomných  141 
konventuálov s hlasovacím  právom. 
Prezentačná a sčítacia komisia  Za členov týchto komisií boli navrhnutí: Juraj Voľanský, Jozef Voľanský-
Martiček, Ľubomír Gajdoš, Marián Šima, Ján Šellong, Milan Pangrác-Piter 
Hlasovanie za členov prezentačnej a sčítacej komisie: za 141, proti 0, zdržal sa 0. 

3. Schválenie zápisníc K1 - K6 z roku 2012 
Zápisnice zborových konventov z roku 2012 boli uverejnené v zborovom časopise Bardejovský Prameň 
1/2013. Pripomienky z predsedníctva : v zápisnici K3/2012 v bode  2 v  poslednej vete „za členov komisií 
a zapisovateľky hlasovalo...“ vynechať „ a zapisovateľky“ , 
- v zápisnici K5/2012 v  bode 2 písm. e) „hlasovanie za členov jednotlivých komisií, overovateľov 

zápisnice a zapisovateľku“   vynechať „zapisovateľku“  a upraviť na text : „Br. zborový dozorca požiadal 
konventuálov o hlasovanie za členov jednotlivých komisií v prečítanom zložení. “ 

Ďalšie pripomienky: -br. M. Vanta:  v zápisnici K1/2012 v  bode 6  navrhoval opravu zápisnice, keďže  
cirkevná ústava nepozná pojmy dcérocirkev a matkocirkev, navrhol, aby tam bol uvedený CPP, na základe ktorého 
je to určené;     -  v zápisnici K1/2012 žiada doplniť do zápisnice v bode 7 vetu „je možné, že to bude riešené 
pôžičkou“;     - v zápisnici K 3/2012 bod 4 upozornil, že je najprv zápis o hlasovaní a až potom  predstavenie 
kandidátov a voľba.  

Brat senior konštatoval, že pripomienka k zápisnici K 1 bod 6 je návrhom na doplnenie štatútu a nie návrhom na 
zmenu zápisnice. Požiadal, aby návrh brata Vantu bol v zápisnici zaznačený ako návrh na novelizáciu štatútu. 
K zápisnici K3 vysvetlil, že prvé hlasovanie je k spôsobu hlasovania (verejne alebo tajne) a až potom prebehlo 
druhé hlasovanie o predstavených kandidátoch. V zápisnici v tomto bode je správny záznam, oprava nie je 
potrebná. Hlasovanie za znenie zápisníc s doplnkami diskutujúcich a predsedníctva:za 140; proti 0, nehlasoval 1 
4. Kontrola plnenia uznesení Uznesenie K 4/2010(zriadenie soc.fondu) - trvá, uznesenia z roku 2012 sú splnené.  
5. Výročná kňazská správa o živote zboru za rok 2012  

a)  časť bohoslužobná a vnútromisijná s diskusiou 
V úvode výročnej kňazskej správy sa br. senior pomodlil a  prečítal text Mt 7,24-27. Výročná kňazská správa o 

živote zboru za rok 2012 bola uverejnená v zborovom časopise Bardejovský Prameň 1/2013 a distribuovaná do 
domácností členov CZ. K duchovnej časti správy br. senior otvoril diskusiu. Pripomienky k tejto časti správy 
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neboli. Br. senior vyslovil  poďakovanie Pánu Bohu za množstvo príležitostí, ktoré nám  počas roka  2012 dal. Tiež 
poďakoval aj nemenovaným členom zboru, vďaka ktorým sa bohoslužobný a vnútromisijný život mohol diať 
v opísanom rozsahu. Prvú časť konventu prítomní uzatvorili zaspievaním piesne ES 282,1-2 

b) časť hospodárska a správa revíznej komisie s diskusiou 
Túto časť konventu viedol br. zborový dozorca. Informoval o hospodárení CZ, o uzávierke hospodárenia správy 

zboru, ktorá nebola zverejnená v zborovom časopise ale rozdaná prítomným na konvente. Výsledovky dcérocirkví 
boli schválené na dcérocirkevných konventoch. Komentoval príjmy a výdavky správy zboru, vysvetlil dôvody 
prebytku na výsledku hospodárenia a to - v Auditóriu (prostriedky účelovo viazané na opravu Auditória), príjmy 
súvisiace s rokom L. Stöckela (za knihy a dotácia z Nemecka cez GBÚ) a  podiel na prevádzke správy zboru. 
Správu revíznej komisie prečítal predseda revíznej komisie br. Ing. A. German. Revízna komisia vyjadrila 
spokojnosť s  prácou  hospodárskeho  výboru a doporučila konventu schváliť uzávierku hospodárenia za rok 2012 
tak, ako bola uvedená v časopise Bardejovský  Prameň. 

Br. zborový dozorca otvoril  diskusiu. V úvode sa vyjadril k niektorým bodom revíznej správy: -  metodika 
podpisovania a zaúčtovania dokladov bude riešená smernicou, ktorá bude prílohou štatútu;   -  údaje v časti správy 
o pohľadávkach a záväzkoch sú odlišné a boli spresnené až po vyúčtovaní záloh na elektrickú energiu zo strany 
VSE a.s. Košice na konci januára 2013 a sú uvedené v časopise, pričom revízia bola vykonaná dňa 23.01.2013. 
Zmenil sa počet prítomných konventuálov: 131 
Schválenie uzávierky hospodárenia cirkevného zboru v roku 2012 
Uznesenie K  1/ 2013:  Zborový konvent schvaľuje výročnú kňazskú správu za rok 2012, správu revíznej 
komisie o hospodárení cirkevného zboru a schvaľuje uzávierku hospodárenia CZ za rok 2012 s 
pripomienkami z diskusie.   Hlasovanie: za  129  , proti  0 zdržal sa 2. 
6. Voľné návrhy  Br. senior informoval prítomných o uznesení presbyterstva P 30/2012, ktorým presbyterstvo 

CZ Bardejov navrhuje zborovému konventu poveriť predsedníctvo CZ uverejnením výzvy na obsadenie miesta 
katechétu na plný úväzok pre vyučovanie ev. náboženskej výchovy v Bardejove v celocirkevných médiách.   

Uznesenie K 2/ 2013:  Zborový konvent vypisuje súbeh na uvoľnené miesto katechétu na plný úväzok v CZ 
Bardejov pre vyučovanie ev. a. v. náboženskej výchovy CZ Bardejov.  Hlasov.: za  129, proti   0, zdržal sa 2.  
Br. zborový dozorca vyzval a pripomenul možnosť venovať 2 % z odvedenej dane Občianskemu združeniu Pro 
Família - Bardejov. Tlačivá sú k dispozícii v kostoloch a umiestnené budú aj na web-stránke nášho CZ. 
7. Rozpočet  Návrh rozpočtu na rok 2013 bol zverejnený v zborovom časopise Bardejovský Prameň. K návrhu 

rozpočtu zo strany konventuálov neboli vyslovené žiadne otázky. 
Br. zborový dozorca podal informácie týkajúce sa novej fary. Po konzultáciách so zhotoviteľom a projektantom 
súhlasili so zmenou systému regulácie pri zachovaní projektovaných parametrov a systémovom prepojení regulácie 
a alarmov s možnosťou informácií o poruchách, či havarijných  
stavoch v budove cez internet a mobilný telefón v rámci rozpočtovanej ceny. Druhou záležitosťou je bezpečnostný 
a prístupový systém. Vzhľadom na prebiehajúce práce na stavbe, montáž elektrických rozvodov, by bolo možné 
inštalovať aj rozvody týchto systémov bez dodatočných nákladov v už hotovej stavbe. V tomto štádiu požiadali 
dodávateľa stavby o spracovanie ponuky na kabeláž týchto systémov. Celková dĺžka vodičov je 1069 bm 
a ponuková cena po zľave 10 % je 1 221,019 €, ktoré nie sú  zahrnuté v  rozpočte na rok 2013. V druhej etape by sa  
riešili samotné zariadenia (snímače, ovládacie klávesnice, kamery, videovrátnik, snímače zadymenia, príp. úniku 
plynov). Br. zborový dozorca požiadal konventuálov o vyjadrenie svojho názoru k tejto problematike. 

br. J. Pavlus súhlasil s týmto riešením, zároveň navrhol, aby sa pripravila taká ústredňa s inštaláciou, ktorá by 
slúžila aj na budúce prepojenie bezpečnostného systému kostola a Auditória (káblom alebo wifi zariadením). 

ses. Z. Lukáčová navrhla o prednesenom návrhu hlasovať. 
Uznesenie K 3/2013: Zborový konvent schvaľuje zavedenie bezpečnostného a prístupového systému v budove 
novej fary. Zmenil sa počet prítomných: 126.   Hlasovanie: za  123, proti  0, nehlasovali  3. 
Ďalšie pripomienky k návrhu rozpočtu na rok 2013 neboli.  
Uznesenie K 4/2013: Zborový konvent schvaľuje presbyterstvom predložený návrh rozpočtu na rok 2013 
s doplnkami z rokovania konventu.  Zmenil sa počet prítomných 124. Hlasovanie: za  122, proti 1, nehlasoval 1. 
8. Záver konventu 
Br. zborový dozorca poďakoval prítomným za účasť na konvente a poprial spoločenstvu, aby sa práce v CZ darili. 
Zároveň však vyslovil sklamanie nad nízkou účasťou prítomných. Požiadal osloviť tých, ktorí sa konventu 
nezúčastnili a posunúť im informácie, ktoré boli prijaté.  Br. senior poďakoval br. zborovému dozorcovi za prácu, 
ktorú vykonával v CZ. Po ukončení konventu nasledovala záverečná liturgia. 

V Bardejove 24. 2. 2013       
Zapisovateľky:    Marta Habžanská,  Ing. Jarmila Pavlusová 
Overovatelia zápisnice:  Ľuboš Hankovský,  Marián Staš 
Zborové predsedníctvo:  Zborový farár –senior: Mgr. Ján Velebír,  Zborový dozorca: Ing. Jaroslav Foľta 
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Zápisnica  K 2  /2013 
z volebného zborového konventu CZ ECAV na  Slovensku Bardejov, konaného dňa 27.10.2013 

Miesto konania : Evanjelický a. v. kostol v Bardejove 
Predsedajúci :  zborový dozorca :  Ing. Jaroslav Foľta 
Pozvánka :   na službách Božích dňa 20.10.2013 vo všetkých kostoloch CZ 
Program : 

1. Zriadenie a otvorenie konventu 
2. Voľby biskupa 
3. Voľby predsedov výborov  
4. Prerušenie rokovania – riadne SB 
5. Oznámenie výsledkov volieb a podpísanie výpisov zápisníc o voľbách  
6. Informácie 
7. Záver konventu 

1. Zriadenie a otvorenie konventu 
a. Privítanie prítomných a otvorenie konventu. Zborový dozorca  Ing. Jaroslav Foľta privítal prítomných 
konventuálov volebného zborového konventu. Keďže zborový farár – senior bol služobne  mimo cirkevného 
zboru rokovanie konventu prebehlo  pod vedením jedného predsedajúceho. Volebný zborový konvent bol riadne  
zvolaný podľa CPP na službách Božích dňa  20.10.2013  vo všetkých kostoloch CZ Bardejov. Nasledovala 
modlitba námestného farára Mgr. M. Ivana. 
b. Prezentácia.  Počet prítomných: 270 konventuálov s hlasovacím právom. 
c. Prijatie programu  volebného zborového konventu.  Br. zborový dozorca Ing. Jaroslav Foľta oboznámil 
prítomných konventuálov s programom volebného zborového konventu. Návrhy a doplnky k programu  
volebného zborového konventu zo strany konventuálov neboli vznesené. 
Hlasovanie  za predložený návrh programu: za 270, proti  0, nehlasovali  0. 
d. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateliek. 
Overovatelia zápisnice: Andrej Voľanský - Lukavica, Viera Eštoková - Bardejov. Zapisovateľky: Marta 
Habžanská – Bardejov, Ing. Jarmila Pavlusová – Bardejov. 
e. Voľba sčítacej komisie. 
Br. zborový dozorca navrhol zloženie členov sčítacej komisie: Jozef Voľanský Martiček - Bardejov, Ľuboš 
Hankovský – Bardejov , Andrej Kotuľa - Lukavica, Zuzana Ontkaninová – V. Voľa, Ing.Václav Basarik – 
Mokroluh, Milan Pangrác-Piter – Rokytov. K navrhnutým členom neboli vznesené žiadne pripomienky. 
Hlasovanie za členov sčítacej komisie:  za 270 konventuálov, proti  0, nehlasovali  0. 

2. Voľby  biskupa  Br. zborový dozorca informoval konventuálov,  že  na kandidačnej porade, ktorá sa 
uskutočnila dňa  1. októbra 2013,  boli pre voľby na funkciu  biskupa Východného dištriktu ECAV na 
Slovensku  navrhnutí dvaja  kandidáti :  Mgr. Ondrej Koč ;   Mgr. Slavomír Sabol  
Nasledovalo  predstavenie kandidátov  pre voľby biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku 
v abecednom poradí a to prečítaním  životopisu Mgr. Ondreja Koča s predstavením jeho volebného programu 
a prečítaním životopisu a volebného programu Mgr. Slavomíra Sabola. 
Br. zborový dozorca informoval prítomných konventuálov o spôsobe voľby.  Upozornil, že právo voliť majú 
všetci členovia cirkevného zboru, ktorí dovŕšili vek 18. rokov ( nie hostia, alebo členovia iných cirkevných 
zborov). V zmysle cirkevno-právnych predpisov prebehne voľba tajným hlasovaním  na základe hlasovacích 
lístkov, ktoré obdržali konventuáli pri prezentácii, zakrúžkovaním jedného kandidáta. Br. zborový dozorca 
vyzval konventuálov, aby sa prezentovali pred vykonaním samotných volieb. Sčítacia komisia spočítala 
prítomných konventuálov s hlasovacím právom.  Zmenil sa počet prítomných. Prítomných bolo 286 
konventuálov. Br. zborový dozorca dal pokyn pre vykonanie volieb a  sčítacia komisia pozbierala hlasovacie 
lístky od všetkých konventuálov.  

3. Voľby predsedov výborov.  Br. zborový dozorca informoval , že podľa čl. VI. bod 12 Štatútu cirkevného zboru 
predsedovia uvedených výborov by mali byť volení z členov zborového presbyterstva. Zborové presbyterstvo 
svojím uznesením č. P 17/2013 navrhuje zborovému konventu zvoliť  za predsedu Vnútromisijného výboru 
ses. Mgr. Annu Velebírovú a za predsedu Mediálneho výboru br. Mgr. Jána Velebíra. Br. zborový dozorca 
vyzval konventuálov na podanie prípadných iných návrhov na predsedov jednotlivých výborov. Nové návrhy 
na kandidátov predsedov výborov podané neboli. Vzhľadom na skutočnosť, že za predsedu každého z výborov 
bol navrhovaný len jeden kandidát, br. zborový dozorca informoval o nutnosti získania  3/5 väčšiny hlasov 
u každého kandidáta. Konventuáli vykonali tajnú voľbu predsedov uvedených výborov. Sčítacia komisia 
urobila zber hlasovacích lístkov. Následne sa odobrala do zakristie  vykonať sčítanie hlasov  z volieb.  
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4. Prerušené rokovanie  Br. zborový dozorca prerušil rokovanie volebného zborového konventu a nasledovali 
riadne služby Božie. 

5. Oznámenie výsledku volieb a podpísanie výpisu zápisnice o voľbách.  Predseda sčítacej komisie Milan 
Pangrác-Piter prečítal prítomným konventuálom výpis zo zápisnice  volebného zborového konventu o výsledku 
volieb na funkciu biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku, konané dňa 27.10.2013 v cirkevnom 
zbore Bardejov.  
Počet prítomných konventuálov:      286 
Počet vydaných hlasovacích lístkov:     286 
Počet odovzdaných  hlasovacích lístkov:   285 
z toho platné hlasovacie lístky:      283  neplatné hlasovacie lístky:      2 

   Mgr. Ondrej Ko č  získal  29 hlasov,   Mgr. Slavomír Sabol získal     254  hlasov. 
Ďalej predseda sčítacej komisie  Milan Pangrac-Piter prečítal výpis zo zápisnice volebného zborového 
konventu, konaného dňa 27.10.2013 o výsledku volieb predsedov mediálneho a vnútromisijného výboru 
cirkevného zboru.  
Počet prítomných konventuálov:      286;  Počet vydaných hlasovacích lístkov:  286 
Počet odovzdaných  hlasovacích lístkov:   284     z toho 
platné hlasovacie lístky:     282   neplatné hlasovacie lístky:  2 
Predseda Mediálneho výboru   Mgr. Ján Velebír získal    261 hlasov. 
Predseda Vnútromisijného výboru Mgr. Anna Velebírová získala  262 hlasov. 
Predseda sčítacej komisie skonštatoval, že každý  predseda výboru obdržal 3/5 väčšinu hlasov. Br. zborový 
dozorca oboznámil konventuálov , že v zmysle CPP je možné podať žalobu proti výsledku volieb do 15 dní 
a musí ju podať minimálne 10 členov COJ. 
- Informácie  Br. zborový dozorca informoval konventuálov:  -  o aktuálnom  stave  prác v Auditóriu. 

V súvislosti s prácami v Auditóriu poďakoval všetkým ochotným bratom a sestrám na brigádach, ktoré sa 
uskutočnili doposiaľ. Uskutočnených svojpomocných brigád  evidujeme v počte 33. Doteraz boli vykonané 
búracie práce stropu, časti schodiska, podláh a priečok z dôvodu ich statickej lability. V súčasnosti 
pripravujeme práce pre vykonanie tretej etapy podrezania a podchytenia starej časti budovy. Br. zborový 
dozorca vyzval všetkých konventuálov ku ochote a aktivite pri prácach, ktoré ešte treba vykonať do zimy.  

- o  rokovaniach týkajúcich sa novej fary. Na poslednom rokovaní vedenia CZ so spoločnosťou Xawax dňa 
21.10.2013 bola prehodnotená aktuálna situácia pri stavbe novej fary a dohodnutý ďalší postup, výsledkom 
ktorého má byť podpísanie dodatkov k uzavretým zmluvám. Termíny ukončenia novej budovy fary a jej 
odpredaja cirkevnému zboru  sa posúvajú  do  r. 2014. 

6. Záver konventu 
Br. zborový dozorca Ing. Jaroslav Foľta  poďakoval všetkým prítomným konventuálom za účasť na volebnom 
zborovom konvente. Vyjadril poľutovanie nad  nízkou účasťou členov cirkevného zboru na tak vážnom akte, 
akými sú voľby a vyzval všetkých  k aktivite a pomoci pri  ďalších  prácach, ktoré sú plánované  v najbližších 
dňoch v cirkevnom zbore. 

V Bardejove 27.10.2013 
Zapisovateľky:    Marta Habžanská  Ing. Jarmila Pavlusová  
Overovatelia zápisnice:  Andrej Voľanský  Viera Eštoková    
Zborové predsedníctvo:  Zborový dozorca : Ing. Jaroslav Foľta     
 

UZNESENIA  Konventu  CZ Bardejov  2013 
Uznesenie K  1/ 2013:  Zborový konvent schvaľuje výročnú kňazskú správu za rok 2012, správu revíznej komisie 
o hospodárení cirkevného zboru a schvaľuje uzávierku hospodárenia CZ za rok 2012 s pripomienkami z diskusie. 
Uznesenie K 2/ 2013:  Zborový konvent vypisuje súbeh na uvoľnené miesto katechétu na plný úväzok v CZ 
Bardejov pre vyučovanie ev. a. v. náboženskej výchovy CZ Bardejov. 
Uznesenie K 3/2013: Zborový konvent schvaľuje zavedenie bezpečnostného a prístupového systému v budove 
novej fary. 
Uznesenie K4 / 2013:  Zborový konvent schvaľuje presbyterstvom predložený návrh rozpočtu na rok 2013 
s doplnkami z rokovania konventu. 

Všetky uznesenia konventu z roku 2013 sú splnené. 
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Seniorát a dištrikt 
17.3. Školenie presbyterov Kuková 50 
Apríl Konferencia pre pracovníkov s mládežou Žilina cca 35 
11.5. Seniorálne stretnutie dorastu Sigord Autobus 
22.6. Dávidova harfa Giraltovce 50 
4.-7.7. SEMFEST Záriečie  
11.-14.7. Misijné dni VD L. Mikuláš 55 
28.7. Dištriktuálny deň VD Poprad 50 
 Športové dni mládeže ŠZS Sigord 45 
22.9. Stretnutie mužov a žien Richvald 50 
19.10. Školenie učiteľov detských besiedok BÚ VD  
24.11. Stretnutie spevokolov ŠZS – Šariš Prešov 55 

Stručný prehľad  VM podujatí 
realizovaných  v roku 2013 

 
Vnútromisijný výbor na svojom zasadnutí vyhodnotil podujatia roku 2013 a v stručnom prehľade ich pripravil na 
rokovanie presbyterstvu a konventu na prerokovanie. Prvá tabuľka zachytáva stretnutia organizované v rámci 
CZ s menami hlavných organizátorov alebo zodpovedných. Druhá tabuľka zaznamenáva podujatia seniorátu 
dištriktu a cirkvi, na ktorých sme sa zúčastnili často vo väčšom počte.  

 
Termín Podujatie miesto zodpovedný 

 6.1. Vianočné stretnutie spevokolov BJ J. Petričová 
13.-20.1. Aliančný modlitebný týždeň Mk / BJ JV 
10.-17.2. Národný týždeň manželstva (NTM) BJ JV, AV 
3.3.  Modl. deň žien (SDMŽ) – pod vedením ECAV BJ AV 
4.-11.3. Pro Christ BJ JV 
5.4. Biblická olympiáda CZ BJ - CVČ AV 
2.5. Modlitebný večer Taizé BJ JV 
3.-5.5. Záverečná víkendovka konfirmandov Mních. potok JV 
24.5. Noc kostolov (piatok) (MSB ... ) BJ JV 
2.6. Ekumenické stretnutie spevokolov vo Sveržove Sveržov Amf. L. Pangrác Piter, Rokyt.  
9.6. Zlatá konfirmácia BJ JV, M. Polčová Kobyly 
23.6. Svätojánsky koncert SZZZ BJ JV a SZZZ 
5.7. Ekumenické oslavy Cyrila a Metoda (SZZZ) BJ JV a SZZZ 
29.7.- 4.8. Dorastový tábor Sigord Schader; Foľta, Hrivniak 
16.8. Potáborová evanjelizácia amfiteáter BJ Marcinčo, D. Viglaš 
18.-22.8. Detský tábor Mních. potok J. Petričová 
30.8. Stanovačka Zlaté Zlaté Mládež – Zlaté 
7.9. Helping Hand SEM na 1. ZŠ BJ Marek Haríň  
15.9. Koncert – Albrechtice BJ JV 
21.9. Sústredenie katechumenov BJ JV 
29.9. „V brázde Metodovej“ koncert v Bazillike  BJ JV a SZZZ 
4.-6.10. Konfirmačná víkendovka Mních. potok JV 
13.10. Sadenie stromu reformácie Lukavica JV,  A. Voľanský 
XI.-XII Školenie Detskej misie 3 x Vinbarg B. Pavlišáková 
9.11. Oblastné stretnutie MoS Lukavica A. Martičková 
29.11.-1.12. Víkendovka tímu Veľký Slavkov Martiček,Ivan, J. Schader 
20.-21.12. Saleziánske kilo BJ  
20.12. Vianočný klub dorastu a pouličná evanjelizácia BJ M. Ivan /M. Haríňová 
27.12. Vianočná mládež BJ Martin Viglaš 
31.12. Silvestrovská mládež Vinbarg Daniel Viglaš 
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Návrh termínov VM podujatí na rok 2014   CZ  BARDEJOV 

 
termín Podujatie miesto zodpovedný 

5.1. Vianočné stretnutie spevokolov BJ AV   JV 
12.-19.1. Aliančný modlitebný týždeň BJ / Mk JV 
9.2. Prezentácia Bardejovského katechizmu BJ JV 
10.-16.2. Národný týždeň manželstva BJ manž. Gajdošovci 
9.3. SDMŽ  v CB BJ AV, V. Eštoková 
7.-12.4. Pôstny modlitebný týždeň CZ JV 
13.a 18.4. Dramatické čítanie pašií   +  mládež BJ AV 
24.4. ?? Biblická olympiáda CZ CVČ AV 
30.4.-2.5.  Víkendovka konfirmandov Mních. P. JV 
23.5. Noc kostolov (MSB a iné - v piatok) BJ JV 
22.6. Koniec školského roku     
22.6. Svätojánsky koncert SZZZ BJ JV 
28.6. 600. výročie obce Rokytov (sobota) Rk   
2.-8.7. Dorastový tábor Mlynčeky S. Hrivňák, J. Schader, 

Mt. Voľanský 
14.-20.7. Športový tábor Tisovec E. Rumbold, J. Schader, 

M. Haríň 
18.-22.8. Detský tábor Mních.P. AV 
  Stanovačka  Zlaté St. Hrivňák 
19.10. 25. rokov kostola / strom reformácie / 

kronika  
V.Voľa JV, M. Guľová 

27.-31.10. Reformačný týždeň   BJ   
November Víkendovka tímu dorastu a mládeže    
15.-20.12. Adventný modlitebný týždeň CZ JV 
19.12. Vianočný dorast BJ   
28.12. SB s mládežou BJ   
  Vianočná mládež BJ   
31.12. Silvestrovská mládež Vinbarg   

Ďalšie plánované akcie 
 Víkendovka dorastového tímu     
  Rodinné SB Vinbarg AV 
  Stretnutia mladých rodín     
  Seniorkluby     
  Ma-mi kluby     
  Biblické vyučovanie žien     
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CELOCIRKEVNÉ   PODUJATIA  
ECAV   NA   SLOVENSKU   V   ROKU   2014 

     

28. 2. 2014  Kázňové prípravky pre pôst a Veľkú noc ZD  Zvolen  

28.2. – 1.3. 2014  Výročné stretnutie rozšíreného výboru SEŽ  Martin  

3. - 5. 3. 2014  Duchovné cvičenia pre duchovných VD  Janoškov dom  

25. – 27. 4. 2014  Seminár projektu Reformácia a ženy  Svätý Jur  

30. 4. 2014  Valné zhromaždenie Tranoscia a.s.  Liptovský Mikuláš  

2. – 4. 5. 2014  Misijná konferencia EVS  Žilina  

4.- 5. 5. 2014  Valné zhromaždenie ZED  

7. 5. 2014 Duchovná pieseň - súťaž  Martin  

 Vzdelávanie kaplánov Veľký Slavkov 

17. 5. 2014  Dištriktuálny konvent ZD ECAV  Málinec  

19. 5. 2014  Všeobecná pastorálna konferencia  Zvolen  

24. 5. 2014  Dištriktuálny konvent VD ECAV  Prešov  

2. 6. 2014  Celoslovenské kolo biblickej olympiády  Tisovec  

6. - 7. 6. 2014  Synoda ECAV  Levoča  

19. - 20. 6. 2014  Športové hry evanjelických gymnázií  Košice  

 Konferencia pre pracovníkov DSB Janoškov dom 

27.-29. 6. 2014  IV. Evanjelické cirkevné dni  Spišská Nová Ves  

4. 7. 2014  Stretnutie mládeže - Branč  Sobotište  

5. 7. 2014  Dištriktuálny deň ZD ECAV  Branč  

4.- 6. 7. 2014  Stretnutie kresťanov  Vroclav  

17. -20. 7. 2014  Misijné dni VD ECAV  Liptovský Mikuláš  

27. 7. 2014  Dištriktuálny deň VD ECAV  Žilina  

 Ordinácia novokňazov  

6. 9. 2014  Futbalový turnaj o pohár biskupa ZD ECAV  Rimavská Sobota  

10. - 12. 9. 2014  Teologická konferencia   

13. 9. 2014  Futbalový turnaj o putovný pohár GB   

27. 9. 2014  Valné zhromaždenie SEŽ  Púchov  

6. 11. 2014  Konferencia k 200. výročiu narodenia Ľ. Štúra  EBF UK Bratislava  

21. 11. 2014  Kázňové prípravky pre Advent a Vianoce ZD 
ECAV  

Zvolen  

28. 11. 2014 Dištriktuálna pastorálna konferencia VD ECAV  

12. 2014  Služby Božie k 17. novembru  
            – odovzdanie štipendií z fondu Peressényi  

EBF UK Bratislava  
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