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Bardejovský 

Prameň 
Časopis Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bardejov 

    

Ročník  14                            február  2016                                        Číslo 1 

 

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

zvoláva  na  nedeľu  21. 2. 2016  o  9.00  hod.  
výročný  zborový  konvent, 

ktorý  sa  bude  konať  v evanjelickom kostole v  Bardejove. 
 

Návrh programu výročného zborového konventu  

     
1) Bohoslužobný úvod 
2) Zriadenie konventu:  

a) Privítanie 
b) Prečítanie a pripomienkovanie programu 
c) Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľov 
d) Prezentácia 

3) Schválenie zápisníc K1, K2 z roku 2015  
4) Kontrola plnenia uznesení 
5) Voľby presbyterov 
6) Výročná kňazská správa o živote zboru za rok 2015  

a) časť bohoslužobná a vnútromisijná s diskusiou 
b) časť hospodárska a správa revíznej komisie s diskusiou 
c) schválenie uzávierky hospodárenia roku 2015 

7) Voľné návrhy 
8) Rozpočet na rok 2016 - návrh a prijatie 
9) Záver konventu, pieseň 
 
Časopis Bardejovský prameň 1/2016 prináša pracovný materiál pre rokovanie zborového konventu CZ 

ECAV na Slovensku Bardejov za rok 2015: Správu o živote zboru, výsledky hospodárenia a návrh 
rozpočtu, v záverečnej časti znenia uznesení a zápisnice z konventu K2 CZ z roku 2015. Zápisnice 
zborového konventu K1/2015 a matkocirkevného konventu K BJ 1/2015 boli uverejnené v časopise 
Bardejovský Prameň č. 2/2015. Časopis je k dispozícii na web stránke cirk. zboru 
(www.ecavbardejov.sk). 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   2015  

podaná na zborovom konvente  21. 2. 2016 
 

Ajhľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš, 
dovediem ťa späť do tejto krajiny, lebo ja ťa neopustím,  

dokiaľ nesplním, čo som ti sľúbil. 1 Mojžišova 28,15 
     

I. Bohoslužobný život 
 
Bohoslužobný život pulzoval obvyklým rytmom aj 

v roku 2015. Konali sa služby Božie vo všetky sviatky 
a nedele na všetkých bohoslužobných miestach. Služby 
Božie zabezpečovali domáci duchovní s pomocou našich 
ochotných študentov EBF UK, bratov a sestier zo seniorátu, 
a neordinovaných spolupracovníkov, nakoľko stále 
pracujeme v stave neobsadenej farárskej stanice a miesta 
seniorálneho kaplána.  

Stále pretrváva pokles účasti na službách Božích. Je to 
jedna zo smutných skúseností, ktoré zažívame v posledných 

rokoch. Môžeme ospravedlňovať tento úbytok návštevníkov 
odchodom z domova za prácou a štúdiom, no to je len 
falošná útecha. V skutočnosti je tu stále veľké množstvo 
členov zboru, zvlášť v matkocirkvi, ktorí jednoducho na 
služby Božie neprídu, lebo si zvolia na nedeľu iný program. 
Vždy sa však musíme spýtať, sami seba, či ten náhradný 
program je skutočne správnou náhradou namiesto 
požehnania, ktoré môžeme zažiť pri svätení sviatočného dňa.  

Nasledovná tabuľka poskytuje možnosť porovnať si 
počty návštevníkov s minulým rokom.  

Miesto Druh 
Počet služieb 

Božích 
Priemerná 

účasť 
v  % K roku 

2014 

Hlavné a slávnostné sl. Božie 67 (+0) 363 15 -17 
Bardejov a diaspora 

2351 členov (-12) Več. Nešp. mládežnícke  
91+4+3 = 
98 (-10) 

51 2 -7 

Mokroluh 
287 členov (-4) 

Hlavné a slávnostné  
služby Božie 

56 (-3) 104 36 -1 

Rokytov 
189 členov (+8) 

Hlavné a slávnostné  
služby Božie 

56 (-2) 93 49 +1 

Lukavica 
302 členov (-5)  

Hlavné a slávnostné  
služby Božie 

57(-2) 109 36 +1 

V. a N.Voľa 304= 
251(+3)+53(+1) členov 

Hlavné a slávnostné  
služby Božie 

56 (-4) 91 30 -3 

Celý zbor 
3433 členov (-7) 

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

292 (-11) 760 22 -19 

 
Spolu bolo vykonaných 448 služieb Božích (-17). Okrem 

292 hlavných a slávnostných SB sa konali večerné SB 
v dcérocirkvách v nedele, keď bol zborový konvent a pri 
iných príležitostiach. (večierne a i. v meste 91, na dedinách 
35, stredtýždňové 2, adventné a pôstne 28). 

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

 
Zvláštne bohoslužobné príležitosti:  

 
26.4. Zlatá konfirmácia – 50. výročie konfirmácie 
konfirmačného ročníka 1965. Slávnosti sa zúčastnili okrem 
domácich duchovných aj bratia farári susedných zborov 
Zlaté a Richvald, J. Majer a M. Cingeľ. 
17.5. Konfirmácia sa konala v nedeľu po Vstúpení  

21.6. Rokytov – 5. výročie posvätenia kostola – za účasti 
biskupa VD S. Sabola, ako slávnostného kazateľa. Súčasťou 
slávnosti bolo zasadenie stromu reformácie s číslom 098 
v rámci celocirkevnej evidencie a štvrtý strom reformácie 
v rámci nášho CZ. 
26.9. Lukavica – Ekumenická bohoslužba pri príležitosti 
600. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Slovom Božím 
poslúžil gr. kat. kňaz z Rešova. 
5.7. služby Božie pri príležitosti sviatku Cyrila a Metoda 
a pri 600. výročí upálenia Majstra Jána Husa – spoločne 
s veriacimi z CZ Richvald a Zlaté a ich farármi.  
16.8. v Bardejove - rozlúčka so sestrou Zuzanou 
Polákovou, pri jej nástupe do služby v cirkvi po ordinácii 
v Krupine, ako seniorálnej kaplánky Gemerského seniorátu 
s umiestnením do Rožňavského Bystrého.  
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13.9. Bardejov: predstavenie nových pracovníkov 
s mládežou, ich poverenie a požehnanie: Maruška Skoncová, 
Dávid Schader, Daniel Skonc.  
27.9. Bardejov -  na spoločných SB celého CZ sme v rámci 
Pamiatky posvätenia chrámu pozdravili sestru farárku                 
A. Velebírovú pri príležitosti 50.narodenín.  
21. 10. – nedeľa SLZ a 200 výročie narodenia L. Štúra – 
slávnostné SB celého CZ s tematickou kázňou a medailónom 
približujúcim život a dielo národného buditeľa.  
15.11. V rámci večerných SB - Ekumenická spomienka 
pri príležitosti Medzinárodného dňa obetí 
automobilových nehôd. Kázeň: Matúš Vongrej, ev. 
duchovný pri PZ SR.  Prítomní aj predstavitelia Policajného 
zboru, DI, Mestskej polície, Hasičského a záchranného zboru 
a Rýchlej zdravotníckej pomoci aj so zásahovými vozidlami.  
27.12. SB s programom mládeže – mládež znovu poslúžila 
aktívnou účasťou na programe SB.  

 
Slúžiaci na službách Božích a iných príležitostiach 
Na službách Božích, pri prisluhovaní večere Pánovej 

a pri iných bohoslužobných úkonoch v cirkevnom zbore 
popri domácich duchovných (Ján Velebír, farár - senior, 
Anna Velebírová, námestná farárka, Viera Šoltés Tipulová, 
kaplánka, poslúžili: Slavomír Sabol, biskup VD (Prešov), 
Dušan Cina (obaja BÚ VD Prešov), Marek Cingeľ 
(Richvald), Jaroslav Majer (Zlaté), Darina Marčoková 
(Kysáč – Srbsko), Ján Velebír st. (Prešov – dôch.), Lenka 
Janotková (Prešov – MD), Martin Uhriňák (CB Bardejov), 
Anna Činčuráková Tipulová, (Kuková), Erika Kaňuchová 
(Lopúchov), Marián Kaňuch (Žilina), Peter Mozola (UPC 
Bratislava), Jaroslav Petro (Obišovce), Matúš Vongrej (PZ 
SR Prešov), Zuzana Poláková (absolventka EBF UK), 
Emília Velebírová, Jana Ilčisková (Zlaté), Samuel Velebír, 
Natália Ostrihoňová, Emil Hankovský, Samuel Sabol  
(študenti EBF UK). Pri pohrebe brata farára V. Šoltésa 
poslúžili aj bratia Ivan Eľko (Nitra), Milan Krivda (biskup 
ZD), Ján Bakalár (Prešov), 

Dôležitou súčasťou bohoslužobného života je pomoc 
neordinovaných. Naďalej ochotne poslúžili bratia a sestry 
kurátori a ďalší poverení slúžiaci. Rovnako je miesto 
neordinovaných pri pobožnostiach pred pohrebom, pri 
modlitebných stretnutiach pred SB, pri čítaní pašií a ďalších 
príležitostiach. 

Úprimná vďaka všetkým za ochotu a službu Božiemu 
ľudu. 

 
Sviatosti 
a)   Krst svätý  
V roku 2015 sme v cirkevnom zbore pokrstili 20 

chlapcov, 24 dievčat. Spolu bolo 44 krstov v rámci 
cirkevného zboru, čo je o 1 menej, ako v minulom roku.  

 
b)   Večera Pánova 
 
 doma Nemocnica Kostol spolu k roku 2014 

Muži 187  
(+1) 

4 (-8) 
2318 
(-131) 

2340 -138 

Ženy 57  
(-6) 

11 (-4) 
3118 
(-307) 

3186 - 317 

spolu 75 
(-5) 

15 (-12) 
5436 
(-438) 

5526 -455 

Sviatosť Večere Pánovej bola v roku 2015 prisluhovaná 
107 krát (-17). Z toho v kostole a domove dôchodcov 52 krát 
(-6), v domácnostiach 44 krát (-9), v nemocnici 11 krát (-2) 
spolu 55 mimo kostola (-11). 

 
 Konfirmácia 
V roku 2015 bolo konfirmovaných 26 (-15) 

konfirmandov (14 chlapcov, 11 dievčat a jeden dospelý). 
V šk. roku 2015/2016 je zapísaných 41 druhákov a 27 
prvákov. Vyučovanie vedie v 1. ročníku sestra farárka 
Velebírová, v druhom ročníku zborový farár Velebír a sestra 
farárka Velebírová. V predchádzajúcom školskom roku 
vypomáhala sestra Z. Poláková v rámci aktivačnej činnosti 
formou dobrovoľníckej služby, v tomto šk. roku sestra 
Emília Velebírová v rámci absolventskej praxe. Pri 
vyučovaní využívame aj výpomoc z radov neordinovaných, 
predovšetkým počas víkendoviek.  

 

II.  Bohoslužobné výkony 
a)   Sobáše  
Sobášili sme 5 čisto evanjelických párov, 18 

konfesionálne zmiešaných manželstiev; spolu sa konalo 23 
sobášov z nášho zboru, to je o 5 viac, ako v roku 2014. 

 
b)   Pohreby 

Pochovali sme 15 mužov a 24 žien, spolu bolo vykonaných 
39 pohrebov členov nášho zboru, čo bolo o 7 pohrebov viac  
ako v roku 2014. Najstaršia spomedzi pochovaných bola 
Anna Skalošová, rod. Koyšová, Bardejov, ktorá bola aj 
najstaršou členkou cirkevného zboru. Zomrela vo veku 100 
rokov. Po nej ďalšou najstaršou členkou zboru bola sestra 
Zuzana Riznárová, ktorá zomrela mesiac po sestre 
Skalošovej vo veku 97 rokov. Najmladším pochovaným bol 
ev.a.v. farár Vladimír Šoltés, manžel zborovej kaplánky. 
Odišiel k Pánovi vo veku 30 rokov.  
Priemerný vek zomrelých: 73  rokov (-6 rokov); muži 66 
rokov (-9); ženy  77 rokov (-5).   
 

 

III.  Biblická a vnútromisijná práca 
 
a) Biblické hodiny 
Biblické hodiny sa konali vo všetkých dcérocirkvách 

a v matkocirkvi od jesene do júna a následne znovu na jeseň. 
Pokračovali sme vo výklade života Mojžiša podľa 2. knihy 
Mojžišovej. Stále sme svedkami klesajúceho záujmu o túto 
formu vzdelávania, čo nie je dobrou skúsenosťou.  

 
Priemerná účasť na Biblických hodinách 

Miesto 
Priemer 

 (k roku 2014) 
Bardejov 12 (-1) 

Mokroluh 18 (-3) 

Rokytov 16 (-3) 

Lukavica 22  (-5) 

Vyšná Voľa 12  (-2) 

Spolu 80 (-14) 
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b) Detská besiedka 
Detská besiedka sa vyučuje vo všetkých bohoslužobných 

miestach. V Bardejove sa vyučuje v dvoch skupinkách.  
 

Vyučujúci  a spolupracovníci šk. r. 2015/16 

Bardejov: 
B. Pavlišáková, S. Tipulová, M. Polčová,                   
L. Gajdošová, B. Šimová, A. Hankovská,                  
M. Voľanská, M. Kažík, P. P. Pavlišák, 

Mokroluh:  J. Petričová ml.,  L. Macejová, A. Basariková,      
J. Čičeriová 

Rokytov:  K. Miševová, A. Kostárová, S. Kostárová 

Lukavica:  J. Martičková,  A. Hrivniaková,  

V. Voľa:  E. Velebírová, N. Dzurišinová, S. Riznerová 

 
 Priemerná účasť K roku 2014 

Bardejov 25 +3 

Mokroluh 14 +2 

Rokytov 9 -1 

Vyšná Voľa 12 -0 

Lukavica 7 -0 

Spolu 67 +4 
 
V júni sme sa zúčastnili seniorálneho stretnutia detských 

besiedok v Raslaviciach (CZ Lopúchov). 
V auguste sme opätovne zorganizovali detský tábor na 

Mníchovskom potoku. Zúčastnilo sa ho 50 detí a 26 
vedúcich a spolupracovníkov pod vedením sestry farárky            
A. Velebírovej. Tábor sa konal pod mottom: Vitajte 
v autoškole. Informácia o ňom sa objavila v zborovom 
časopise na jeseň 2015. Celkovo možno povedať, že čas na 
tábore bol veľmi požehnaným časom a zážitky z neho istotne 
prinesú svoje ovocie v podobe utužených vzťahov medzi 
deťmi aj staršími v CZ a spoločne v budovaní vzťahu k Pánu 
Bohu. Aj v tomto roku sme pokračovali v snahe zapojiť do 
práce na tábore viac dospelých členov zboru, čo sa aj zo 
strany detí stretlo s vďačnou odozvou.  

V závere roka všetky besiedky pripravili vianočné 
programy na štedrovečerné služby Božie.  

V súvislosti s prácou detských besiedok vyjadrujeme 
úprimné poďakovanie OZ PRO FAMILIA - BARDEJOV za 
pomôcky k vyučovaniu detských besiedok v CZ.  

 
c) Práca s dorastom a s mládežou 
 
Za rok 2015 od januára do júna správu podáva Jakub 

Schader, od júla do decembra Dávid Schader, poverení 
pracovníci pre dorast a mládež. 
 Práca s mládežou za rok 2015 bola veľmi pestrá. Ja 
osobne som vo funkcií mládežníckeho pracovníka pracoval 
veľmi rád. Spolupráca s vedením zboru bola na veľmi dobrej 
úrovni. 
 Hneď od začiatku roku 2015 som upravil tímy pre 
Mládež a Klub. Snažil som sa ich usporiadať tak, aby nikto 
nebol preťažený a každý sa cítil potrebný, zapojený do 
spolupráce. Stanovili sme si aj pre rok 2015 určité výzvy. 
Jedna bola výzva veľmi náročná a potrebná pre mládežnícku 
prácu pre ďalšie roky. Bola ňou výzva o prepojenie mladšej 
a staršej generácie v zbore (mládežníci a dospelí ľudia). Po 

dlhšom uvažovaní sme prišli na to, že najlepšie to bude cez 
manuálnu prácu, pri ponuke od mládežníkov pomôcť ľuďom 
v meste a dedinách, ktorí to potrebujú. Návrh sa tešil 
veľkému záujmu a pokračovalo sa v tom mesačne, kde sme 
motivovali mladých ľudí aby slová boli spojené so skutkami 
pri hovorení o Kristovi. Mladí ľudia ale aj starší majú v tom 
problém, že skutky väčšinou nekorešpondujú so slovami. Pri 
mladých ľuďoch je príčinou väčšinou lenivosť, veľa 
voľnočasových aktivít. 

Od januára sme začali s prípravou Dorastového tábora a 
Športového tábora. Prípravky išli v dobrom rytme, kedy som 
cítil nadšenie a pomoc od všetkých mládežníkov. Mnohí 
prijali zodpovednosť za službu na táboroch s tým, že bez 
nich by sa niektoré veci v programe táborov neuskutočnili. 
Sú skvelými pomocníkmi so srdcom pre Boha. 
 Mládeže v sobotu mali určených rečníkov. Mali sme aj 
veľa hostí a organizácia ležala na menšom tíme. Kluby 17:14 
boli zamerané evanjelizačne a skôr inšpiratívne pre ľudí, 
ktorí ešte s Bohom nežijú osobne. Vlastným životom 
a časom stráveným pri týchto ľuďoch sme ukazovali kým 
Boh je a že nie je to nejaké zvláštne byť kresťanom aj 
v dnešnej dobe. 

Bardejovský dorast nechýbal ani v roku 2015 na 
Seniorálnom stretnutí dorastu (SSD), ktoré sa uskutočnilo 
16.5. na Sigorde. Bolo plný zábavy a podnetov od Boha kde 
mladí ľudia mohli zažiť iných rovesníkov z okolitých zborov 
a naplno si uvedomiť,  koľko je okolo nich ľudí, čo reálne 
premýšľajú o Pánu Bohu. SSD bola veľmi dobrá akcia, vrelo 
odporúčam aby tam naďalej Bardejovskí dorasťáci 
chodievali. 
MOKROLUH: Na začiatku roku 2015 sme sa rozhodli 
pomôcť s prácou v Mokroluhu Danke Szekelyovej. Nevedel 
som, či budem na to mať dosť času, ak pridám k doterajšej 
práci s mládežou ešte dorast v Mokroluhu. Mali sme 
informácie, že dorasťáci v Mokroluhu pomaly prestávajú 
chodiť na stretnutia. Pán Boh ale zvláštnym spôsobom 
zapálil moje srdce pre Mokroluh a práca išla od ruky. 
Dorasťákov som si veľmi obľúbil a bola radosť slúžiť pri 
nich, práca prinášala veľa ovocia. Ak by mi to čas dovoľoval 
po nástupe do mojej práce, tak chodiť na dorast v Mokroluhu 
by bolo pre mňa potešenie doteraz - napriek strachu na 
začiatku. 
Rok 2015 od júla do decembra (Dávid Schader): 
 Mládežnícka práca v roku 2015 bola zaujímavá a keď 
som po 2 rokoch opäť vstúpil do práce s mladými ľuďmi v 
Bardejove, tak som to mohol zažiť hneď zostra na táboroch 
v lete. Jakub Schader, ktorý dokončil prípravu Dorastového 
tábora a následne nastúpil do školy v Košiciach, tak zavŕšil 
svoj pracovný rok v mládežníckej službe a zoznamoval ma 
s novými skutočnosťami. Leto aj s dorastovým táborom, 
športovým táborom a detským táborom dopadlo skvelo. Bez 
mládežníkov by sa práca na táboroch už ani nezaobišla, preto 
sa mladí, ktorí pomáhali, podelili a boli maximálne zapojení 
do pomoci. Keď tábory končili, plynule sme ľudí pozývali 
na potáborové akcie, ktoré volajú ľudí do zboru doma, 
v Bardejove a sú iné ako klasické Kluby 17:14 a sobotné 
Mládeže. V lete je preto veľa možností robiť čokoľvek, tak 
sme to využili a chodili na turistiku, opekačky, stanovačky,... 
 Po lete sme naskočili s Maruškou Skoncovou a Danielom 
Skoncom v trojici do mládežníckej práce v Bardejove. 
Zodpovednosti sa prerozdelili medzi Skoncovcov a mňa. Je 
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skvelé si uvedomiť, že oni pomáhajú popri svojej práci pre 
TC Kompas a ja som v plnom úväzku pre náš zbor v 
Bardejove. Musím povedať, že spolupracovať v tíme a mať 
po boku pomoc je novinkou v práci s mládežou v Bardejove. 
Som vďačný za túto pomoc a verím, že pre Bardejov to bude 
požehnané a budujúce pre Božie kráľovstvo viac a viac. 
 Jednou z nových veci bolo vytvorenie tímu 
zodpovedných pre sobotnú mládež, ktorý bude týždeň čo 
týždeň v prípravách myslieť na najbližšie stretnutie. Je to 
zmena, kedy tiež je vidno, že ľudia sa už začali pomaly 
diferencovať podľa veku na Kluby 17:14 (pre 
základoškolákov), Mládež (pre stredoškolákov 
a začínajúcich vysokoškolákov) a Mládež 25+ (pracujúcich 
a končiacich vysokoškolákov). Mládež 25+ bola ďalším 
prínosom a miestom, ktoré tu ešte nebolo pre ľudí, ktorí už 
začínajú pracovať, alebo už majú svoje mladé rodiny. Preto 
sme navrhli aby niečo také vzniklo a ľudia sa stretávali 
obtýždeň v stredu večer. 
 Po týchto zmenách sme chceli, aby celý tím rozumel 
tomu, čo sa v Bardejove ide robiť. Preto sme sa stretli na 
víkendovke tímu pre prácu s mládežou v Bardejove 
v Mlynčekoch na začiatku novembra. Boli s nami aj brat 
farár Ján Velebír so sestrou farárkou Annou Velebírovou, 
a tiež aj brat dozorca Jaroslav Foľta. 
 Vianočné obdobie prinieslo veľa akcií a programu aj 
v mládežníckej práci. Pripravili sa spoločné stretnutia 
z Klubu a mládeže (Mikulášske stretnutie z Klubu 17:14 
a Vianočná mládež), kedy sme chceli prepojiť dorasťákov 
a mládežníkov. K tomu sa pridalo aj Silvestrovské stretnutie 
v podobnom duchu, kde sa pridali aj ľudia z Mládeže 25+. 
Pre tých, čo sa chceli stretnúť ešte navyše sme pripravili 
„Štefanské“ stretnutie, kde program bol kratší a vytvoril sa 
preto priestor na rozhovory s ľuďmi, ktorí sa už dlho 
nevideli a sú cez rok mimo Bardejova. Pomedzi to sme ako 
dorast a mládež mali aj aktívnu pomoc pri službách Božích a 
v  Gründlovskom dome bolo veľa spontánnych akcií, ktoré 
ľudia konali so svojimi skupinkami, pre kamarátov. 
Vyšná Voľa (Daniel Skonc): 

Stredy o 17:15 sa v rámci aktivít pre mladých v našom 
zbore stretávajú mládežníci a dorastenci vo Vyšnej Voli. 
Základná kostra programu pozostáva z úvodnej aktivity, 
krátkeho výkladu Božieho Slova a hier. Výber tém je 
inšpirovaný materiálmi pre prácu s dorastom (Svet, List 
Jakuba), ktoré vydáva Detská misia. Počet zúčastnených sa 
pohybuje od 5 do 10 mladých ľudí.  

Stretnutia dorastu 

Miesto 
Priemerná účasť 

v roku 2015 
Porovnanie 
k roku 2014 

Bardejov 50 -3 

Mokroluh 7 -1 

Vyšná Voľa 9 -1 

Spolu 66 -5 
 

Tábor dorastu a mládeže 
Dorastový tábor ktorý sa konal opäť po roku v 

Mlynčekoch bol s hlavnou témou: Poznaný, Nepoznaný; 
miestom pre dorasťákov, kde môžu bližšie spoznať Boha. 
Cez priateľstvá a príklad našich vedúcich, účastníci (v počte 
103 aj s vedúcimi) zažili týždeň plný aktivít, hier, 

tém,...ktoré poukazovali na to kým Boh je pre ľudí, a že ešte 
Ho v mnohom nepoznáme. 
 
Športový tábor  

Športový tábor bol rovnako v Tisovci ako minulý rok. 
Zvesť o Bohu cez tréningy, večerné programy a iné aktivity 
prišli pomôcť aj tento rok mladým ľuďom z Bardejova 
Američania - športovci cez basketbal a tréneri Slováci (aj v 
spolupráci s Detskou misiou) cez florbal. V počte 33 sme 
vytvorili menšie spoločenstvo, ale o to viac sa dalo ísť do 
hĺbky pri každom účastníkovi. Rozprávať o Bohu a svedčiť 
svojim životom vedúci vytvorili skvelú atmosféru. 
  

Stretnutia mládeže 

 V roku 2015 Porovnanie s r.2014 

Mládež 32 -7 

Mládež 25 + 22 +22 

SPOLU 54  
 
Športové aktivity mládeže: 
 V zime sme zorganizovali dva turistické výlety: 17.1. 
2015 - Čergov, 17 ľudí) a 14. 2.2015 - Busov, 7 ľudí.  

Túra v Tatrách v septembri bola dobrou bodkou za celým 
letom plným aktivít. Zúčastnilo sa jej 30 ľudí a pokorili sme 
Sedlo Prielom. Výstup bol náročný, ale každá takáto túra 
zanechá veľa radosti z prekonania samého seba a dňa 
stráveného s priateľmi v Božej prírode. 

Okrem toho sa skupinka športovcov z dorastu mládeže 
stretávala v týždni pri futbale a florbale. 

Sme vďační za spolufinancovanie táborov zo zdrojov 
získaných cez  2% OZ PRO FAMILIA - BARDEJOV a cez 
spoluprácu s organizáciami SEM Košice, TC Kompas, 
Žilina. 

 
d)   Spevokoly a hudba 
V zbore v roku 2015 slúžili spevácke zbory a spevokoly: 
- Miešaný evanjelický spevácky zbor Zachariáša 

Zarewutia vedený J. Velebírom, zborovým farárom. 
V priebehu roka vystúpil pri 19 príležitostiach v rámci 
zboru, mesta Bardejov i  na seniorátnom stretnutí 
spevokolov – časť Šariš, ktoré sa v roku 2015 konalo v  
Bardejove  

- trojhlasný miešaný spevokol v Rokytove vedený                     
Ľ. Pangrácom Piterom, presbyterom v Rokytove, ktorého 
najdôležitejším vystúpením bolo 5. výročie posvätenia 
chrámu v Rokytove 

- dvojhlasný ženský spevokol v Mokroluhu pod vedením 
sestry kantorky J. Petričovej 

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

 
e)    Spoločenstvo evanjelických žien  (SEŽ) 
Stretávalo sa na farskom úrade vždy v piatok pod 

vedením sestry farárky Velebírovej. Stretnutia sa konali 
v prvom polroku pri štúdiu Biblie (Zjavenie Jána 1.-3. kap.) 
a pred Vianocami pri pečení oplátok. 

8.3. sa ženy zúčastnili Svetového modlitebného dňa žien, 
ktorý v roku 2015 organizovala Gréckokatolícka cirkev 
v Bardejove, kde sa do programu aktívne zapojili aj sestry 
z nášho zboru.  
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27. 9. sa viaceré sestry zúčastnili stretnutia mužov a žien 
ŠZS vo Sveržove.  

Na Vinbargu sa občas stretáva aj  menšia skupinka žien 
pod vedením sestry kaplánky V. Šoltés Tipulovej. 

 
f)   Stretnutia rodín (Rodinné spoločenstvo – RoS) 
V rámci Národného týždňa manželstva sme pripravili 

stretnutie manželských párov s prednáškou psychologičky 
Lenky Bačovej z Prešova o štyroch obdobiach v manželstve. 
Stretnutia sa zúčastnilo 49 účastníkov.  

V jarných mesiacoch sa ďalej konali aj stretnutia 
skupinky mladých rodín na Vinbargu a v domácnostiach. 
Potom načas ustali, kvôli plneniu nových rodičovských 
povinností. Veríme, že sa tieto stretnutia podarí po odznení 
prvého návalu povinností po pôrodoch znovu obnoviť.  

 
g) Modlitebné skupinky, Modlitebné spoločenstvo (MoS) 
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. 

 

IV.  Zborová diakonia 
Stretnutia Ma-mi klubu nabrali nový dych, po príchode 

niekoľkých nových mamičiek s ich ratoliestkami. Stretnutia 
zabezpečovala sestra kaplánka V. Šoltés Tipulová.   

V práci so staršími stále čakáme na rekonštrukciu 
priestorov v Auditóriu. Seniorom padnú veľmi vhod aspoň 
stretnutia pri večeri Pánovej, ktoré im pripravujeme pred 
sviatkami v modlitebni na Vinbargu. 

V tohoročných potravinových zbierkach pod názvom 
Saleziánske kilo sa naši bratia a sestry podieľali nielen 
zberom pomoci, ale aj pri samotnej distribúcii.  

Pečenie vianočných oplátok znovu bolo príležitosťou 
zapojiť niekoľko desiatok ľudí do dobrovoľníckej činnosti, 
cez ktorú sa formou milodarov v zbierke pri rozdávaní  
oplátok zhromaždia prostriedky na potreby pomoci ľuďom 
v núdzi. Pečenia sa v Bardejove zúčastnilo 80 bratov 
a sestier všetkých vekových kategórií, od dorastencov po 
dôchodcov. Vyrobili spoločne viac ako 12 tisíc kusov 
oplátok, ktoré boli ponúknuté v kostole, ale poslúžili aj pri 
slávnostných stretnutiach dorastu, mládeže a pod.  
V Lukavici a Vyšnej Voli sa podobne k aktivite pridali 
ďalšie sestry.  

      

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

školách, kde sa na ev. náboženstvo prihlásili žiaci a študenti. 
Po odchode sestry katechétky D. Székelyovej do Ev. školy 
v Košiciach a sestry Z. Polákovej na kaplánske miesto 
v GES, od nového šk. roku vyučovanie zabezpečujú 
absolventka EBF UK E. Velebírová, pracovník s mládežou, 
Dávid Schader a katechétka T. Tipulová.  

36 žiakov a študentov sa zúčastnilo zborového kola 
Biblickej olympiády, sedemnásť žiakov a študentov z nášho 
CZ postúpilo aj na seniorálne kolo a stredoškoláčka Aneta 
Kostárová aj na celoslovenské kolo, kde sa stala aj celkovým 
víťazom v kategórii štátnych stredných škôl. 

Trojčlenné družstvo študentov GLS Bardejov                        
(A. Kostárová, M. Pavlusová, A. Velebír) sa 26.10. ako 
reprezentanti ŠZS zúčastnilo vedomostnej súťaže k                  
500. výročiu reformácie. V konkurencii študentov 
cirkevných stredných škôl obstáli na výbornom 4. mieste 
celoslovenského kola.  

 
Prehľad počtu žiakov ev. náboženskej výchovy 

a  vyučujúcich v  šk. roku 2015 /2016 
 

Škola 
Počet 
žiakov 

Počet 
skupín 

Vyučujúci 

1. ZŠ 
34/63/12 

= 109 
2/4/1 

Kostárová  
E. Velebírová 
T. Tipulová 

3. ZŠ 63 3 Cingeľ 

4.ZŠ 
19/32/42 

=93 
1/2/3 

E. Velebírová 
T. Tipulová 
D. Schader 

5. ZŠ 
23/20 
=43 

1/1 
E. Velebírová 
T. Tipulová 

6. ZŠ 14 2 Velebír 

7. ZŠ 24 2 Šoltés Tipulová 

ZŠ Lukavica 8 1 Šoltés Tipulová 

ZŠ Nižná Voľa 12 1 Šoltés Tipulová 

ZŠ Mokroluh 6 1 Majer 

ZŠ Rokytov 1 1 Majer 

spolu ZŠ 373 26 7  vyučujúcich 

Gymnázium LS 31 2 Velebír 

Súkr. gymnázium 4 1 Velebírová 

Spoj.SŠ J. Heinischa 
SOU 

13 1 Velebír 

Spoj.SŠ J. Heinischa 
Gymnázium 

12 1 Velebír 

Priemyslovka + 
Súkr. stredná škola 

17 + 6 
=23 

1 Cingeľ 

Hotelová akadémia 19 1 Cingeľ 

spolu str. školy 102 7 3  vyučujúci 

spolu ZŠ a str. šk. 475 33 8  vyučujúcich 
 
Naďalej pretrváva trend dobrej spolupráce s vedením 

škôl, hoci na niektorých miestach by sme čakali väčšiu 
ústretovosť v poskytnutí údajov o prihlásených, ich členení 
a zadelení do rozvrhu.  

 

VI.  Činnosť presbyterstva a konventy 
  
Zborové presbyterstvo sa zišlo v roku 2015 na štyroch 

riadnych zasadnutiach. Riešili sme na nich nasledovné body 
programu:  
P 1: (dvojdňové zasadnutie) Príprava zborového konventu, 
personálne a platové záležitosti zamestnancov CZ, riešenie 
hospodárskych otázok, volebné záležitosti funkcionárov CZ 
P 2: Kandidačné zasadnutie k voľbe dozorcu CZ a niektorým 
aktuálnym otázkam hospodárenia 
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P 3: vyhodnotenie letných táborov, personálne zabezpečenie 
práce s deťmi, dorastom a mládežou, investičné záležitosti 
zboru Auditórium, fara,  
P 4:  príprava podujatí k 500. výročiu reformácie, investičné 
záležitosti, najbližšie VM podujatia 
 Okrem toho zasadli 6 krát dcérocirkevné  presbyterstvá 
a 2 krát matkocirkevné presbyterstvo, ktoré riešili svoje 
čiastkové zodpovednosti a rokovali aj výbory.  
 15.3. sa presbyteri zúčastnili školenia presbyterov ŠZS v  
Lopúchove. 
Konventy:  
Dcérocirkevné konventy sa konali:  
17.1. Lukavica a Vyšná a Nižná Voľa 
18.1. Mokroluh a  Rokytov 
Výročný matkocirkevný a zborový konvent 
22.2. 2015 v Bardejove 
31.5. 2015 v Bardejove – bol zvolaný volebný konvent pri 
voľbe dozorcu CZ, nakoľko br. J. Foľtovi končilo v júni 
volebné obdobie. Konventu predsedalo predsedníctvo ŠZS.  

 

VII.  Mimoriadne príležitosti roku 2015 
 
a)  Evanjelizačné podujatia a návštevy v zbore :  

5.6. otvorenie kúpeľnej sezóny v Bardejovských 
kúpeľoch s ekumenickým (rim. kat., gr. kat., pravosl. 
ev.a.v.) požehnaním prameňov a zdravotníckych 
pracovníkov.  
14.11. Regionálne stretnutie Modlitebného spoločenstva 
v Bardejove – v modlitebni na Vinbargu.  
Ďalšie návštevy v zbore:  
5.-7.6. návšteva z CZ Kysáč v Srbsku – 30 účastníkov 
zájazdu v meste a na SB v nedeľu s vystúpením spevokolu. 

 
b)   mimo zboru 

14.2. Prešov - pohreb J. Midriaka – posledná rozlúčka 
s bývalým biskupom VD Jánom Midriakom v Prešove 
15.3. Liptovský Mikuláš - konferencia o misii v meste – 
účasť J. Velebír, A. Velebírová 
6.6. Deň rodiny  – v priestore parku za Františkánskym 
kostolom – ekumenické podujatie organizované 
Hornošarišským osvetovým strediskom. Za našu cirkev sme 
do programu prispeli dvoma piesňami s mládežou 
a príhovorom. Prítomných bolo približne 300 občanov 
Bardejova a okolia.  
1. 8. Krupina - ordinácia novokňazov – z CZ Bardejov 
vysvätená do služby ev. kňaza Zuzana Poláková, 
absolventka EBF UK, rok pracujúca v rámci absolventskej 
praxe a aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby v 
CZ Bardejov. 
26.7. Dištriktuálny deň VD Ružomberok – účasť                      
J. Velebír, A. Velebírová a ďalší členovia zboru 
27.-30.8. Misijné dni VD v Novoľubovnianskych 
kúpeľoch – z nášho CZ sa zúčastnilo niekoľko desiatok 
účastníkov, z nich viacerí aj aktívne prispeli do programu 
(scénky, hudba).  
11.10. Nižná Voľa – obecné stretnutie seniorov – V. Šoltés 
Tipulová 
24.12. Bardejov – privítanie Betlehemského svetla na 
Radničnom námestí 

 
 

c)   Koncerty a kultúrne vystúpenia 
4.1.  Stretnutie spevokolov zboru a hostí 
V Bardejovskom kostole sa ho zúčastnili: Evanjelický 
miešaný spevácky zbor Zachariáša Zarewutia Bardejov; 
Spevokoly z Lukavice, Rokytova, Sveržova a Richvaldu. 
Toto už obvyklé stretnutie poskytlo znovu priestor pre 
vzájomné povzbudenie.  
24.1. Ďatelinky – detský a mládežnícky spevokol 
z Dudiniec, vystúpenie v Lukavici 
21.6. Svätojánsky koncert Evanjelického miešaného 
speváckeho zboru Zachariáša Zarewutia s posedením 
terajších a bývalých členov zboru v CVČ.  
5.7. Ekumenické zhromaždenie na Cyrila a Metoda na 
Radničnom námestí v Bardejove 
Náš spevácky zbor prispel troma piesňami. 
19.7. Koncert speváckeho zboru MARUPE z Lotyšska 
(Riga) v kostole – veľmi hodnotné vystúpenie 
11. a 12. 10. Prezentácia Katechizmu Leonarda Stöckela  
v kostole a v Okresnej knižnici D. Gutgessela. V nedeľu 
prednáškou o katechizme poslúžil doc. Michal Valčo zo 
Žilinskej univerzity. V pondelok sa prihovorila prítomným 
obchodná riaditeľka Slovenskej národnej knižnice.  
9.11. Seniorálne stretnutie spevokolov – časť Šariš sa 
konalo tohto roku v Bardejove. Spev. zbor Z. Zarewutia 
prispel troma piesňami. Boli sme vďační Pánu Bohu, že nám 
pomohol stretnutie dobre zabezpečiť.  
22. 11. v Bardejove: Stretnutie speváckych zborov ŠZS – 
časť Šariš. Viedla Z. Kubačková (Soľ, vedúca sekcie 
spevokolov a hudby pri VMV ŠZS). Zúčastnili sa ho 
spevácke zbor  z CZ: Prešov, Giraltovce, Chmeľov, Kuková, 
Marhaň, Richvald, Zlaté (Sveržov), Vranov nad Topľou, 
Bardejov.   
6.12. Pásmo „O živote“ – soireé pripravené Jankou 
Martičkovou a Miluškou Martičkovou z Lukavice za 
spolupráce s ďalšími mládežníkmi a dospelými, 
v priestoroch CVČ. Hodnotný program v podaní mladých 
členov CZ prispel k požehnanému prežívaniu adventu. 
11.12. Koncert Speváckeho zboru Z. Zarewutia 
v športovej hale – Vianočné trhy  - polhodinové vystúpenie 
slova a hudby k Vianociam 
22.12. Vianočný koncert komorného kvarteta LenArt 
Kvartet z Košíc  v bardejovskom kostole 
 

d)   iné 
17.1.  alebo 31.1.  mládež – zimné turistické výlety 
18.5. sa so zborom rozlúčila rodina Rumboldovcov, 
amerických misionárov, ktorí po 5 rokoch činnosti v  
Bardejove odišli do Banskej Bystrice 
7.6. podpora podujatia Biely odkaz, organizovaného HOS 
v Bardejove (stretnutie na Radničnom námestí s posolstvom 
pokoja a mierového spolužitia ľudí) 
15.9.  tradičný turistický výlet členov zboru v Tatrách.  
 

VIII.  Pastorálna činnosť 
V CZ bolo vykonaných 156 pastorálnych návštev 

a rozhovorov (z nich 55 s prislúžením VP), čo je o 10 menej, 
ako v predchádzajúcom roku, pričom však bolo potrebné 
riešiť aj niekoľko náročnejších situácií s členmi CZ.  

Okrem toho sa formou pastorálnych rozhovorov konalo 
84 stretnutí v príprave k sobášu a 4 spoločné prípravy ku 
krstom.  
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IX.   Iné 
a) Mimozborová činnosť duchovných 

Ján Velebír 
- Stretnutia, služobné povinnosti a aktivity spojené 
s výkonom funkcie seniora ŠZS 
19.7. zastupovanie v CZ Richvald 
23.8. Richvald – 10. výročie posvätenia kostola a posviacka 
obnovenej  fary 
30.8. – pozdrav a kantorovanie na SB slovenského CZ v 
Budapešti 
Sept. – stretnutie s farármi a veriacimi v Srbsku CZ Báčsky 
Petrovec, Kulpín, Erdevík 
13. 11. – pracovné stretnutie organizátorov Europäischer 
Stationenweg v Berlíne  
- príspevky do časopisov, publikácií a médií:  
Evanjelický posol 7x;  Služba slova 1x; Cestou svetla 1x; 
Zamyslenia na každý deň Tesnou bránou, kázne na každý 
deň Hrad prepevný 1x, príhovor pre BTV 2x. 
Anna Velebírová 
- 30.8. – kázeň na SB slovenského CZ v Budapešti 
- príspevky do časopisov, publikácií a médií:  
Evanjelický východ 1x; Zamyslenia na každý deň Tesnou 
bránou, kázne na každý deň Hrad prepevný 1x, príhovor do 
Internetovej televízie (ITV ECAV) 1x, 
Viera Šoltés Tipulová 
- príhovor do Internetovej televízie (ITV ECAV) 1x, 

b) Zborový časopis 
V roku 2015 vyšli tri riadne čísla časopisu a jedno 

dvojčíslo na záver roka. Stránky časopisu sú stále veľmi 
potrebnou a dobrou platformou na informovanie všetkých 
členov zboru o dôležitých okolnostiach života zboru.  

 
c) Webová stránka   
Prešla ďalším vývojom a prvou fázou úprav. Objavili sa 

na nej pravidelne oznamy o bohoslužobnom živote zboru, 
nové nahrávky kázní a nová štruktúra. Máme v pláne na nej 
ďalej pracovať, aby bola živou a prospešnou platformou 
prinášania najaktuálnejších informácií o živote zboru.  

 
d) Zborový archív a knižnica 
Stav archívu a knižnice sa oproti minulému roku 

nezmenil.  
 
e) Personálne zmeny 
Do konca júna v zbore prostredníctvom programu 

aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby slúžila 
v zbore absolventka EBF UK Zuzana Poláková so zaradením 
pre prácu v detskej besiedke, pri vyučovaní konfirmácie 
a práci na zborovom časopise. Sestra Poláková bola po 
vysvätení za kňaza ustanovená za seniorátnu kaplánku 
Gemerského seniorátu s umiestnením v Rožňavskom 
Bystrom.  

V máji odišiel z CZ pracovník Ed Rumbold, americký 
misionár, ktorý sa spoločne so svojou rodinou presťahoval 
do okolia Banskej Bystrice, aby tam ďalej pokračoval vo 
svojej službe v zmysle jeho vysielacej organizácie. S rodinou 
Rumboldovcov sme sa rozlúčili na službách Božích 
s poďakovaním za ich službu medzi nami. 

K 30. 6. 2015 ukončil svoju službu v CZ brat Jakub 
Schader, ktorý nastúpil na ďalšie štúdium. 

Od novembra 2015 v rámci absolventskej praxe pracuje 
absolventka EBF UK  Emília Velebírová, ktorá sa venuje 
vyučovaniu detskej besiedky na V. Voli, vypomáha pri 
biblických hodinách, čítaných službách Božích, vyučovaní 
konfirmácie, pri doraste, mládeži a v prácach na farskom 
úrade. 

Od septembra 2015 sa vedúcou práce s mládežou stala 
sestra Mária Skoncová (v časovom rozsahu 10% úväzku), na 
plný úväzok pracuje s dorastom a mládežou brat Dávid 
Schader a v časovom rozsahu 25 % aj brat Daniel Skonc.  

V decembri 2015 sme sa rozlúčili s presbyterkou 
Jarmilou Gočovou Benkovou, ktorú Pán života a smrti 
povolal do večnosti vo veku 42 rokov. 
 

f) Počet členov zboru 
 2015 2014 

Bardejov 2 067 2 095 

Bardejovské  Kúpele 8 8 

Bardejovská  Nová Ves 46 46 

Dlhá Lúka 9 5 

Bardejovský  Mihaľov 62 62 

Bardejovská Zábava 5 

2 192 

5 

2 216 

Janovce 19  18  

Kľušovská zábava 16  16  

Kobyly 29  28  

Kurov 9  9  

Rešov 14  14  

Ostatní 67  62  

matkocirkev 2 351  2 363  

Lukavica 302  307  

Mokroluh 287  291  

Rokytov 189  181  

Vyšná Voľa 53 52 

Nižná Voľa 251 
304 

248 
300 

dcérocirkvi 1 082  1 079  

spolu členov 3 433  3 442  
 
 

X.  Hospodársky život zboru 
Hospodárenie CZ sa vedie v súlade s cirkevnými 

a štátnymi predpismi. Z rozhodnutia presbyterstva sme 
v priebehu roka pripravili prechod na vedenie účtovníctva 
dodávateľským spôsobom, aby sme pokladnícku a účtovnú 
agendu zosúladili s požiadavkami CPP. Kontrolu 
účtovníctva má na starosti revízny výbor.  

Na všetkých dcérocirkevných konventoch bolo 
hospodárenie a účtovníctvo skontrolované a konventmi 
prijaté bez pripomienok. V prevažnej väčšine sa darilo 
dodržať príjmy a výdavky na rozpočtovanej úrovni. 
V niektorých prípadoch operatívne bolo potrebné navýšiť 
alebo prerozdeliť plánované sumy v zmysle aktuálnej 
potreby.  

Hospodárenie matkocirkvi vyhodnotilo presbyterstvo 
matkocirkvi a predložené je matkocirkevnému konventu, 
ktorý sa koná spoločne so zborovým konventom.  
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a) Bardejov 
Gründlovský dom 
V roku 2015 sa nám podarilo pokračovať v rekonštrukcii 

strechy národnej kultúrnej pamiatky – meštianskeho domu 
na Rhodyho 1, v cirkevnom zbore známeho ako 
Gründlovský dom. Toto pomenovanie nesie na základe 
osobitného želania jeho darcov – rodiny Gründlovcov. 
Rekonštrukcia sa realizovala na časti strechy do ulice 
Františkánov a bola opäť realizovaná z prostriedkov dotácie 
z Ministerstva kultúry SR vo výške 15.000 €, so 
spoluúčasťou CZ vo výške 5% rozpočtovaných nákladov. 

 
Kostol 
V kostole sa ani v tomto roku nekonali žiadne zásadné 

opravy a zásahy. Pripravujeme sa na to, že v najbližšej 
budúcnosti bude potrebné generálne opraviť organ a kúrenie. 
K týmto aktivitám pripravujeme podklady a zbierame 
potrebné informácie.  

 
Cintorín 
Bežnú údržbu cintorína – kosenie a vývoz nakoseného 

materiálu zabezpečuje CZ cez svojpomocné brigády pod 
vedením bratov Juraja Voľanského a Jozefa Voľanského 
Martičeka. Skúsenosti z týchto brigád sú pozitívne v tom 
zmysle, že dokážeme ušetriť značné množstvo prostriedkov, 
ktoré by sme inak vydali na kosenie, že spoločná práca pre 
tých, ktorí sa brigád zúčastnia je nielen mechanickou 
činnosťou, ale aj radostnou službou v prospech cirkevného 
zboru. Negatívna je skúsenosť, že brigád sa zúčastňuje len 
veľmi malý okruh spolupracovníkov.  

V priebehu roka bol vyhotovený filmový záznam celého 
cintorína, čo uľahčí identifikáciu hrobov pri vybavovaní 
záležitostí na farskom úrade. Boli podniknuté kroky 
k získaniu odborného pracovníka, ktorý by garantoval 
fungovanie cintorína v zmysle platných zákonných noriem.  

V jednaniach s mestom sme znovu predostreli potrebu 
rekonštrukcie oplotenia cintorína tak, ako to bolo realizované 
na ostatných cintorínoch v meste. Máme prísľub, že prvá 
časť tejto práce by mohla byť realizovaná možno už v roku 
2016.  

 
Hospodárenie matkocirkvi Bardejov v roku 2015 

 
PRÍJMY 

 Rozpočet Skutočnosť 

Príjmy z nájmu 5 800 5 797,37 

Milodary 6 500 7 107,03 

Ofery 9 050 11 786,30 

Zbierka na daň - fara  14 420,00 

Cirkevný príspevok 16 500 18 755,00 

Vokátorová ofera 1 500 1 736,63 

Mimo zborové ofery 1 500 1 595,35 

Príjmy z dotácií 48 000 15 000,00 

Príjmy z poskyt. služieb  87,17 

Ostatné príjmy  355 288,32 

Príjmy spolu 89 205 € 76 573,17 € 
 

 

VÝDAVKY 
 Rozpočet Skutočnosť 

Služby spolu: 52 089 19 586,43 

Opravy 50 400 18 294,46 

    Obstar. majetku   

Cestovné 300 59,59 

reprezentácia   

Stočné 100 79,92 

Poistky 484 470,71 

Ostatné  805 681,75 

Mzdy 2 350 3 718,36 

Poistné fondy 900 900,43 

Spotreba materiálu: 1 230 931,33 

Časopisy, knihy 600 413,40 

Ceniny  40  

Kancelárske potreby 60 152,58 

Čistiace potreby 80 35,71 

Ostatné  450 329,64 

Spotreba energií: 5 570 5 746,46 

Vodné 120 116,33 

Elektrická energia 3 650 4 072,61 

Plyn 1 800 1 557,52 
Dane a poplatky  spolu 2 116 823,55 

Ostatné výdavky 26 504 42 349,88 

CP na Správu zboru 18 904 18 755,00 
Doplatok CP na SZ  4 875,00 

Zbierka na daň - fara  14 420,00 

Ofera na VM fond 550 674,20 

Vokátorová ofera 1 500 1 736,63 

Mimozborové ofery 1 500 1 595,35 

Dary  15,90 

Podiel na správe zb. 4 050 277,80 

Výdavky spolu 90 759 € 74 056,44 € 
 

Výsledok hospodárenia – matkocirkev Bardejov 
Výnosy spolu 76 573,17 € 

Náklady spolu 74 056,44 € 

Výsledok hospodárenia  2 516,73 € 
Hospodárenie matkocirkvi skončilo v uplynulom roku 

s pozitívnym výsledkom. Z väčších investičných akcií sa 
v rozpočte odrazili len obraty pri rekonštrukcii 
Gründlovského domu, ako je o tom podaná informácia 
vyššie v správe.  

b)   dcérocirkvi 
Dcérocirkevné konventy prijali uzávierky hospodárenia 

bez pripomienok v podobe, v akej boli predložené 
presbyterstvami. Stav hospodárenia na dcérocirkvách je 
uspokojivý. V Mokroluhu prebiehala rekonštrukcia zvonice 
a elektrického pohonu zvonov, v Lukavici vybavili lavice 
v kostole tapacírovaním na sedacej aj operadlovej časti lavíc 
a upravili aj prístupové komunikácie pred kostolom vrátane 
parkoviska.   
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c) správa zboru 
Auditórium  
 V Auditóriu boli dokončené statické konštrukcie vrátane 
základnej dispozície prízemia. Svojpomocne sme dorobili 
menšie úpravy – zamurovanie existujúcich otvorov, 
domurovanie štítového múru a iné menšie opravy vo vnútri 
strechy. 
 V priebehu roka bola dopracovaná aj projektová 
dokumentácia zodpovedajúca novým skutočnostiam, ktoré 
vznikli počas rekonštrukcie. Prebiehali ďalšie jednania 
ohľadom dodávky okien a dverí vo forme určenej Krajským 
pamiatkovým úradom.  
 
Stavba novej fary 

Na stavbe novej fary sa v priebehu roka 2015 veľa 
nezmenilo. Žiaľ, zhotoviteľ stavby, firma Svidgas s.r.o. stále 
zápasila s dôsledkami reštrukturalizácie dlhov firmy 
Váhostavu.  

V priebehu roka sme doplnili Zmluvu o články, ktoré 
zabezpečili, že už skolaudovanú stavbu nepreberieme skôr, 
kým nebudú odstránené všetky nedorobené položky 
v plánovanom rozsahu. Medzi hlavné nedostatky patrilo 
chýbajúce oplotenie areálu, nezrealizované namontovanie 
svietidiel, dvoch dverí a sprchovacích kútov.  

Ku koncu roka sa nám pri nami vyvolaných jednaniach 
podarilo posunúť stav veci tak, že svitla nádej na skoré 
ukončenie stavby a jej odovzdanie cirkevnému zboru 
v zmysle schválenej zmluvy o budúcej zmluve.  

 
Bardejovský Prameň  

Bardejovský Prameň  (BP) 

Príjem: 1 035,00 € 

Výdaj: Tlač Bj. Prameňa 1 724,00 € 

            poštovné 80,60 € 

Rozdiel: - 769,60 € 
Zborový časopis naďalej poskytoval všetky potrebné 

informácie, ktoré chceme dodávať do všetkých domácností 
členov zboru. V tejto položke hospodárenia by sme privítali 
navýšenie milodarov na vydávanie časopisu, ktorý stále plní 
aj misijné a motivačné zámery.  

 
Hospodárenie Správy zboru v roku 2015 

PRÍJMY  
 Rozpočet Skutočnosť 

Príjmy z nájmu 1 185 2 370,00 

Milodary 46 120 23 354,16 

Ofery  479,31 

Zbierka na daň - fara  22 090,00 

Cirkevný príspevok 34 420 34 420,00 

Vokátorová ofera 2 750 3 175,47 

Mimo zborové ofery 3 250 2 601,00 

Príjmy z dotácií 1 000  

Príjmy z predaja majetku    500 000  

Podiel na hosp. výsl. SZ 405 404,65 

Ostatné príjmy  731 707,60 

Príjmy spolu 589 861 € 89 602,19 € 

VÝDAVKY  
 Rozpočet Skutočnosť 

Služby spolu: 544 589 35 255,52 

Opravy 25 600 21 144,86 

    Obstaranie majetku 510 654 4 667,73 

Cestovné 1 450 1 728,74 

Reprezentácia 400 341,30 

Telefón 1 250 972,29 

Stočné 215 47,52 

Poistky 620 579,13 

Ostatné  4 400 5 773,95 

Mzdy 14 015 10 866,65 

Poistné fondy 4 934 3 427,21 

Spotreba materiálu: 1 950 1 734,29 

Časopisy, knihy 300 114,75 

Ceniny - kolky  100  

Kancelárske potreby 600 555,01 

Čistiace potreby 100 8,82 

PHM 700 569,25 

Ostatné  150 486,46 

Spotreba energií: 5 990 6 276,06 

Vodné 1 250 811,22 

Elektrická energia 1 710 2 241,32 

Plyn 3 030 3 223,52 

Dane a popl.  spolu: 842 1 114,47 

Sociálny fond 62 57,59 

Ostatné výdavky 15 588 15 191,92 

Príspevky vyššej COJ 4 234 4 233,66 

10% z CP na VM Fond 3 442 3 442,00 

Vokátorová ofera 2 750 3 175,47 

Mimo zborové ofery 3 250 2 601,00 

Dary 300 947,02 

Ostatné 1 612 792,77 

Výdavky spolu 587 970 € 73 923,71 € 
 

Výsledok hospodárenia – Správa zboru 
Výnosy spolu 89 602,19 € 

Náklady spolu 73 923,71 € 

Výsledok hospodárenia  15 678,48 € 

Hospodársky výsledok očistený o účelové prostriedky 

Výsledok hospodárenia  15 678,48 € 
Účelovo viazané milodary a zbierky 

na Auditórium 
12 280,66 

Účelovo viazané milodary a zbierky  
na novú faru 

27 525,00 

Účelovo použité prostriedky  
na Auditórium 

20 270,88 

Účelovo použité prostriedky 
 na novú faru 

3 052,00 

Schodok bežného hospodárenia 
správy zboru (bez účelových prostriedkov)  

-804,30 € 
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  Schodok správy zboru vo výške 804,30 € je 
rozpočítaný na počet členov a uhradený zo zdrojov 
jednotlivých COJ v pomere k počtu členov.  
 
Mimozborové ofery 

Ofery odovzdané na účely mimo zboru 

Dištrikt. - CZ  Iliašovce 288 € 

Fond misie ECAV  279 € 

Generálna podporoveň - pôst 123 € 

Seniorátna ofera – CZ Vranov- fara 275 € 

Seniorátna ofera – CZ Chmeľov - organ 410 € 

500. výročie reformácie 150 € 

Ofera na Svetový luteránsky zväz 152 € 

Ofera pre Teológov EBF UK 303 € 

Fond sociálnej odkázanosti 329 € 

Generálna podporoveň - advent 292 € 

Ofera pre ordinovanú kapl. Z.Polákovú 270 € 

Ofera 24.12. Mokroluh – diakon. pomoc 170 € 

Ofera na Evanjelickú alianciu 84 € 

Spolu: 3 125 € 
 
Stav finančných prostriedkov v pokladniach častí zboru 

k 31.12.2015 
 

 Pokladňa Účet 

Bardejov 489,05 € 30 345,55 € 

Lukavica 1 193,14 € 7 749,55 € 

Mokroluh 261,90 € 4 852,96 € 

Rokytov 57,28 € 11 889,96 € 

Vyšná a Nižná Voľa 377,66 € 12 355,98 € 

Ev. cintorín 679,65 € 1 545,80 € 

VM Fond 237,79 € 1 944,59 € 

Zborová diakonia 726,56 € 4 027,40 € 

Správa zboru 163,45 € 44 039,91 € 

Spolu: 4 186,48 € 118 751,70 € 

Celkom spolu: 122 938,18 € 
 
 

Hospodárenie CZ ECAV  Bardejov v roku 2015 
 

PRÍJMY 
 Rozpočet Skutočnosť 

Príjmy z nájmu 7 565 8 743,37 

Milodary 67 232 49 154,70 

Ofery 18 330 20 417,36 

Zbierka na daň - fara  22 090,00 

Cirkevný príspevok 34 420 34 420,00 

Vokátorové ofery 2 750 3 175,47 

Mimo zborové ofery 3 250 3 125,00 

Príjmy z dotácií 50 200 19 931,00 

Príjmy z predaja majetku    500 000  

Príjmy z poskyt. služieb  87,17 

Podiel na hosp. výsl. SZ 405 404,65 

Ostatné príjmy  18 736 17 502,11 

Príjmy spolu 702 888 € 179 050,83 € 
 
 

VÝDAVKY 
 Rozpočet Skutočnosť 

Služby spolu: 634 384 92 955,08 

Opravy 85 200 48 974,92 

    Obstaranie majetku 514 694 6 834,10 

Cestovné 1 880 1 788,33 

Reprezentácia 800 675,16 

Telefón 1 350 1 022,29 

Stočné 315 127,44 

Poistky 1 635 1 514,28 

Ostatné  28 510 32 018,56 

Mzdy 17 005 9 754,64 

Poistné fondy 6 048 4 499,97 

Spotreba materiálu: 5 054 4 216,88 

Časopisy, knihy 1 030 599,15 

Ceniny - kolky  290 100,00 

Kancelárske potreby 755 799,16 

Čistiace potreby 237 91,89 

PHM 730 569,25 

Ostatné  2 012 2 057,43 

Spotreba energií: 17 430 17 830,91 

Vodné 1 390 947,37 

Elektrická energia 10 710 11 526,88 

Plyn 5 330 5 356,66 

Dane a poplatky spolu 3 296 2 295,57 

Sociálny fond 62 57,59 

Ostatné výdavky 20 546 19 097,27 

Príspevky vyššej COJ 4 234 4 233,66 

Cirkevný príspevok  5 015,00 

Vokátorové ofery 2 750 3 175,47 

Mimo zborové ofery 3 250 3 125,00 

Dary 2 700 2 350,72 

Ostatné výdavky 7 612 1 197,42 

Výdavky spolu 703 825 € 150 707,91 € 
 

 
Výsledok hospodárenia CZ Bardejov 

Výnosy spolu 179 050,83 € 

Náklady spolu 150 707,91 € 

Výsledok hospodárenia  28 342,92 € 
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Prehľad pohľadávok a záväzkov: 
 

Pohľadávky k 31. 12. 2015 
Dlžník Suma 

 K  1.1.2015 K 31.12.2015 

Líza, s.r.o., Bardejov 0,00 € 73,52 € 

PPD Kľušov 0,00 € 77,57 € 

SPP a.s., Bratislava 0,00 € 355,86 € 

Stavcomp, Bardejov 4 000,00 € 4 000,00 € 

VSE, a.s., Košice 3 956,32 € 534,78 € 

VVS, a.s.,  Košice 0,00 € 0,18 € 

Spolu pohľadávky 7 956,32 € 5 041,91 € 
 

Záväzky k 31. 12. 2015 
Veriteľ Suma 

 k 1.1.2015 k 31.12.2015 

Format-PM, s.r.o. 0,00 € 826,42 € 

Líza, s.r.o., Bardejov 13,65 € 0,00 € 

Projekt4you, s.r.o. 0,00 € 4 600,00 € 

Slovak Telekom, a.s. 23,09 € 15,68 € 

VSE, a.s., Košice 1 270,05 € 681,67 € 

VVS, a.s., Košice 3,14 € 0,00 € 

Spolu záväzky 1 309,93 € 6 123,77 € 
 
 Celkový hospodársky výsledok  vo výške 28 342,92 €  
naznačuje, že hospodárenie CZ ako celku bolo v roku 2015 
nastavené správne. Pre úplnosť treba dodať, že v tomto 
výsledku sú zahrnuté aj účelové prostriedky, ktoré sú 
v matkocirkvi a dcérocirkvách viazané predovšetkým na 
investičné akcie (Lukavica a Vyšná Voľa – plánované 
prístavby ku kostolom, Bardejov – oprava organu, správa 
zboru – fara – zbierka i nábytok, Auditórium). Naše 
hospodárenie je dôkazom o tom, že život v našom zbore 
prebieha v celku dosť dynamicky, mnohé veci riešime 

operatívne tak, ako ich prináša čas, ďalšie vážnejšie sa 
snažíme čo najskôr harmonizovať s ostatnými výzvami 
a potrebami života zboru.  
 Najväčší rozdiel medzi plánovaným rozpočtom 
a dosiahnutou skutočnosťou vzniká nedokončením stavby 
a kúpy novej fary. Táto položka sa už tretí rok objaví 
v našom rozpočte. Vzhľadom na vývoj v posledných 
týždňoch už v roku 2016 máme veľmi živú nádej, že v tomto 
roku sa konečne aj v tejto otázke podarí dotiahnuť záležitosti 
do úspešného konca.  
 V tabuľke uhradených a neuhradených čiastok 
cirkevného príspevku môžeme vnímať, že stále pomerne 
značná časť členov nášho zboru nevníma túto svoju 
povinnosť ako samozrejmú. Pritom ide o tak prirodzenú vec, 
ako to, že v rodine sa musíme spoločne podieľať na úhrade 
základných výdavkov – za bývanie, kúrenie, alebo rodinné 
stravovanie. Tak ako cirkevný zbor ako jedna rodina má 
svoje spoločné výdavky. Ak si niektorí členovia tejto rodiny 
povedia, že oni na rodinu neprispejú, je to istý spôsob 
vyjadrenia, aký majú k svojej duchovnej rodine vzťah. My 
ostatní, ako bratia a sestry to môžeme vnímať ako zlý 
príklad, ako svoje bremeno. Rozhodne to nemôže byť pre 
nikoho vzor, lebo takýto prístup by znamenal rozklad 
základnej štruktúry života zboru. Cirkev nikdy, ani 
v najstaršej minulosti nežila bez zbierok a darov na spoločné 
fungovanie. Financie nikdy neboli v cirkvi najdôležitejšie, 
ale vždy boli jedným zo spôsobov prejavenia svojho postoja 
k spoločenstvu. Takto to vnímajme aj my. Neodsudzujme 
tých, ktorí zatiaľ nedospeli k spontánnemu rozhodnutiu plniť 
svoje povinnosti. Radšej buďme pre nich vzorom, hľadajme 
spôsoby, ako ich motivovať a tešme sa z každého, kto 
využije podávanú ruku k pomoci, príležitosť na nápravu 
vecí, ktorú pripravujeme v roku 2016.  

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

 
XI.  Záver 

Po predložení toľkých informácií, po pripomenutí toľkého požehnania a Božej pomoci v uplynulom roku nezostáva 
iné, ako vyjadriť úprimnú vďaku Pánu Bohu za Jeho neutíchajúce zmilovanie, požehnanie a stálu pomoc. Chcem sa 
poďakovať aj všetkým spolupracovníkom, funkcionárom, ktorí sa Božím hlasom nechali prizvať k službe na 
akomkoľvek poste.  

Vyjadrujem úprimné poďakovanie predovšetkým bratovi dozorcovi Jaroslavovi Foľtovi za vysokoefektívnu prácu 
a spoluprácu vo vedení zboru. Ďakujem sestrám v oltárnej službe, mojej manželke, sestre farárke A. Velebírovej a sestre 
kaplánke V. Šoltés Tipulovej, že napriek mnohorakým starostiam a problémom, každá svojím spôsobom znášajúca svoje 
bremená stáli v službe cirkevnému zboru tak, ako bolo potrebné a obetovali svoj čas a schopnosti službe Pánu Bohu 
a blížnym. Ďakujem ostatným funkcionárom, spolupracovníkom, zvlášť tým, ktorí svoju prácu v zbore ukončili 
z dôvodu prechodu na iné pracovisko alebo odchodu na dôchodok či pri ukončení volebného obdobia. Nech vám 
všetkým Pán Boh vynahradí vašu starostlivosť a ochotu slúžiť Mu svojim požehnaním.  

Nech nás všetkých k ďalšej službe, poslušnosti a vernosti Pánu Bohu vždy znovu a znovu vedie slovo, ktoré aj dnes 
uviedlo túto správu: Ajhľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš, dovediem ťa späť do tejto 
krajiny, lebo ja ťa neopustím, dokiaľ nesplním, čo som ti sľúbil. Dajme sa aj v roku 2016 a nasledujúcich rokoch viesť 
našim Pánom a Jeho ochrana, požehnanie a múdrosť budú zárukou úspechu nášho životného putovania.  

 
Ján Velebír, zborový farár, 

V Bardejove  21. februára 2016 
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Zápisnica K 2/2015 
napísaná na zasadnutí mimoriadneho volebného zborového konventu  

CZ ECAV na Slovensku Bardejov, konaného dňa 31. mája 2015 
Miesto konania:      Evanjelický a.v. kostol v Bardejove 
Predsedníctvo ŠZS: Mgr. Ján Velebír - senior 
Pozvánka:         vyhlásená na službách Božích dňa 24.5.2015 
Prítomní:       podľa prezenčnej listiny 
Program: 

1. Privítanie, modlitba 
2. Prijatie programu 
3. Zriadenie rokovania 
4. Voľby zborového dozorcu 
5. Záver 

1. Privítanie, modlitba 
Br. senior privítal na začiatku služieb Božích všetkých prítomných na mimoriadnom volebnom zborovom konvente. 
Ospravedlnil  br. seniorálneho dozorcu JUDr. Juraja Gálla, ktorý sa volebného konventu nemohol  zúčastniť.  Oboznámil 
prítomných, že mimoriadny volebný zborový konvent sa koná v zmysle Cirkevného zákona 11/1994 o cirkevných 
predstaviteľoch, ich voľbách. Pri tejto voľbe zastupuje predsedníctvo ŠZS ako senior. Br. senior sa pomodlil. 

2. Prijatie programu 
Br. senior prečítal program rokovania mimoriadneho volebného zborového konventu. K programu neboli žiadne návrhy 
ani pripomienky.   Hlasovanie: za  270, proti  0, zdržal sa  0. 

3. Zriadenie rokovania 
Prezentácia: prítomných 270 konventuálov s hlasovacím právom. 
Určenie  overovateľov a zapisovateľov zápisnice: 
Overovatelia: Ľudmila Hankovská – Bardejov, Dušan Petrič – Rokytov. 
Zapisovateľky: Marta Habžanská, Ing. Jarmila Pavlusová. 
Prezentačná komisia: Prezentačnú komisiu stanovilo presbyterstvo CZ na kandidačnom zasadnutí nasledovne: Juraj 
Voľanský, Jozef Voľanský Martiček, Marián Šima, Ing. Viliam Antony, Ing. Slavomír Kmecik. Komisia pracovala pred 
začiatkom konventu v stanovenom zložení. 
Sčítacia komisia: Do sčítacej komisie boli navrhnutí: Milan Pangrác Piter, Pavol Petrič, Ing. Viliam Antony, Mgr. Milada 
Banasová, Ľuboš Hankovský. 
Doplňujúce návrhy na ďalších členov sčítacej komisie neboli. 
Hlasovanie za členov sčítacej komisie: za  270, proti  0, zdržal sa  0. 

4. Voľby zborového dozorcu 
Br. senior informoval  prítomných mimoriadneho volebného zborového konventu, že br. Ing. Jaroslav Foľta bol dňa 
7.6.2009 zvolený za zborového dozorcu. Apelačná doba trvala 15 dní. Volebné obdobie br. zborového dozorcu končí 
21.júna.2015. Na základe Cirkevného zákona 11/1994 o cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách sa dňa 20. mája 2015 
konalo kandidačné presbyterstvo, kde traja presbyteri nezávisle na sebe navrhli, aby na funkciu zborového dozorcu opäť 
kandidoval br. Ing. Jaroslav Foľta. Navrhovaný brat s predloženým návrhom súhlasil. Za tento návrh hlasovalo 28 
presbyterov zborového presbyterstva z prítomných 29 presbyterov. Br. Ing. Jaroslav Foľta sa zdržal hlasovania. 
Kandidačné presbyterstvo na miesto zborového dozorcu na ďalšie volebné obdobie kandidovalo br. Ing. Jaroslava Foľtu. 
Konvent nenavrhol žiadneho ďalšieho kandidáta. Br. senior uzavrel kandidátku na voľbu zborového dozorcu s jedným 
kandidátom. Následne usmernil konventuálov o spôsobe voľby, ktorá prebehne tajným hlasovaním, zakrúžkovaním čísla 
na volebnom lístku pred menom kandidáta. Iným spôsobom označené hlasovacie lístky budú neplatné. Br. senior 
informoval, že pri jednom kandidátovi na zvolenie zborového dozorcu je potrebná 3/5 väčšina všetkých prítomných 
oprávnených hlasov. Následne poprosil o vykonanie voľby. 
Sčítacia komisia zozbierala hlasovacie lístky a odobrala sa k sčítaniu. 
V tomto bode bolo rokovanie konventu prerušené a pokračovali služby Božie. Po ukončení služieb Božích pokračovalo 
rokovanie mimoriadneho volebného zborového konventu. 
Br. zástupca zborového dozorcu Milan Pangrác - Piter ako predseda sčítacej komisie oboznámil prítomných s výsledkom 
volieb. Prítomných bolo 270 konventuálov s hlasovacím právom.  
Odovzdaných: 269 hlasovacích lístkov 
z toho: 256 platných hlasovacích lístkov   13 neplatných hlasovacích lístkov 
Br. zástupca zborového dozorcu Milan Pangrác - Piter skonštatoval, že br. Ing. Jaroslav Foľta bol zvolený za zborového 
dozorcu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bardejov s počtom hlasov 256, čo spĺňa  3/5 väčšinu hlasov oprávnených 
voličov. Zároveň mu poprial veľa úspechov  v tejto práci. 
Br. senior novozvolenému dozorcovi v mene cirkevného zboru a vo svojom mene  poďakoval za jeho doterajšiu prácu 
a poprial mu veľa úspechov so slovami, aby ho Pán Boh zmocňoval múdrosťou, silou a sprevádzaním aj do ďalšieho 
obdobia. 
Opätovne zvolený zborový dozorca br. Ing. Jaroslav Foľta sa prihovoril cirkevnému zboru. Poďakoval v prvom rade Pánu 
Bohu za požehnanie jeho samého aj ostatných pri prácach v CZ, poďakoval svojej rodine za trpezlivosť a podporu,           
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br. farárovi – seniorovi a presbyterstvu CZ za spoluprácu, konventuálom za prejavenú dôveru, ktorú dostal opätovne v 
týchto voľbách. Vyjadril túžbu nesklamať dôveru konventuálov a pozval všetkých k jednote v práci. 
Br. senior  informoval, že proti výsledku voľby môže byť do 15 dní od konania volieb podaná  námietka. Ak  námietka  
voči voľbám nebude do 15 dní  od konania volieb doručená, funkčné obdobie br. zborového dozorcu  Ing. Jaroslava  Foľtu 
začne 22. júna 2015. 

5. Záver  
Br. senior poďakoval všetkým prítomným za účasť ma mimoriadnom volebnom zborovom konvente. 

V Bardejove dňa 31.mája 2015 
Zapisovateľky:  Marta Habžanská, Ing. Jarmila Pavlusová         Overovatelia zápisnice:  Ľudmila Hankovská, Dušan Petrič 
Predsedníctvo ŠZS: Senior:  Mgr. Ján Velebír 
 

Uznesenia zborových konventov 2015 
Uznesenie K 1/2015: Zborový konvent prijíma Výročnú kňazskú správu za rok 2014, správu revízneho výboru 
o hospodárení cirkevného zboru a schvaľuje uzávierku hospodárenia cirkevného zboru za rok 2014 v podobe 
predloženej presbyterstvom. 
Uznesenie  K 2/2015: Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Bardejov schvaľuje Dodatok č.5 k Zmluve 
o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy č. 01/2012 zo dňa 15.06.2012 v zmysle § 50 a, § 50 b a § 51 Zákona                     
č. 40/1964 – Občiansky zákonník v platnom znení so spoločnosťou Xawax s.r.o. v predloženej podobe. 
Uznesenie K 3/2015: Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Bardejov vyhlasuje na účel úhrady daňovej 
povinnosti, ktorá vznikne v súvislosti s kúpou  budovy „Zborový dom ECAV“ povinnú zbierku 10,00 € ročne  na 
člena zboru v roku 2015 a v roku  2016. 
Uznesenie K 4/2015: Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Bardejov schvaľuje výšku  cirkevného príspevku  
na  10,00 € ročne  na člena cirkevného zboru od roku 2015. 
Uznesenie K5/2015: Zborový konvent schvaľuje presbyterstvom predložený návrh rozpočtu na rok 2015 so  
zmenami z rokovania konventu. 

Kandidácie na voľby 
 Z rokovaní presbyterstiev dcérocirkvi, matkocirkvi a zborového presbyterstva vyšli nasledovné návrhy na voľby 
do zborových grémií:  
 V matkocirkvi sa volebné obdobie 28.2. 2016 skončí bratom S. Kmecíkovi, J. Šellongovi a J. Tomaškovi. 
Úmrtím sestry presbyterky Jarmily Gočovej Benkovej ostalo uprázdnené aj jej miesto. Matkocirkevné 
presbyterstvo navrhuje troch doterajších presbyterov zvoliť na ďalšie volebné obdobie a na miesto sestry J.Gočovej 
Benkovej navrhuje sestru Máriu Šimovú z Vinbargu.   
  V rámci zborového presbyterstva je potrebné zvoliť troch presbyterov po ukončení volebného obdobia 
z Bardejova a dvoch za Vyšnú Voľu. Brat J. Šellong z pracovných dôvodov neprijal kandidovanie aj do zborového 
presbyterstva, preto na jeho miesto je navrhnutá ďalšia kandidátka.  

Tak isto je potrebné zvoliť dvoch členov revízneho výboru. Návrhy zo zborového presbyterstva sú:  
Za zborových presbyterov navrhuje zborové presbyterstvo zvoliť nasledovných kandidátov:  
 

dcérocirkev V.a N. Voľa Andrej Mihalčin Ján Roguľa  
matkocirkev Bardejov Slavomír Kmecík Ján Tomaško  Nataša Šandalová 

členovia Revízneho výboru Paňková Anna Lukavica Pavlusová Jarmila Bardejov  

 

2 % z dane pre OZ   PRO  FAMILIA - BARDEJOV 
Aj v tomto roku môžete 2 % zo svojich daní poukázať na OZ PRO FAMILIA – BARDEJOV. Toto občianske 

združenie zo získaných prostriedkov podporuje naše aktivity v oblasti práce s deťmi, dorastom a mládežou. 
V uplynulých rokoch sme prijali týmto spôsobom získali prostriedky, z ktorých boli podporené predovšetkým 
tábory a nákup pomôcok pre prácu s deťmi. Potrebné tlačivá budú k dispozícii v kostoloch alebo na web stránke 
cirkevného zboru.  

Cirkevný príspevok 
Pre rok 2016 sme pre matkocirkev Bardejov prijali rozhodnutie, že CP sa bude po rozhodnutí konventu vyberať 

v chráme Božom dva mesiace každú nedeľu, potom ho bude možné naďalej uhradiť prostredníctvom presbyterov, 
ktorí majú v danú nedeľu službu v kostole. Následne budú matkocirkevní presbyteri konať výber CP 
v domácnostiach. Stále rastie počet členov zboru, ktorí uhrádzajú CP elektronicky. Ak aj vy bežne platíte svoje 
poplatky cez internebanking, zvážte túto možnosť. Stačí zaslať oznam o vašom rozhodnutí na adresu farského 
úradu bardejov@ecav.sk a obratom dostanete všetky potrebné údaje pre vašu úhradu.             - predsedníctvo zboru 
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Cirkevný príspevok za rok 2015 
         

Ulica členovia k 
1.1.2015 

zaplatili k 
31.12.2015 nezaplatili   Ulica členovia k 

1.1.2015 
zaplatili k 
31.12.2015 nezaplatili 

9.mája  17 13 4  Přerovská 18 11 7 
A. Svianteka 123 98 25  Poštárka 106 92 14 
B.S.Timravy 4 4 0  Pri Štepnici 4 3 1 
Baštová 1 1 0  Puškinova 6 6 0 
Bernolákova 2 0 2  Rad. Námestie 6 0 6 
Bezručová 44 34 10  Rhodyho 4 6 -2 
Českej Lípy 27 22 5  S. Chalupku 28 28 0 
Dlhý rad 24 22 2  Sázavského 44 36 8 
Družstevná 23 22 1  Sládkovičova 7 7 0 
F. Kráľa 5 5 0  Slovenská 75 51 24 
Fučíkova 56 49 7  Starý Blich 7 1 6 
Gorkého 32 32 0  Stöcklova 3 3 0 
Gorlická 34 29 5  Sv. Jakuba 8 6 2 
Gróner 13 11 2  Šiancova 5 0 5 
Homolkova 8 8 0  Štefánikova 47 23 24 
Hurbanova 30 26 4  T. Ševčenku 9 8 1 
J. Grešáka 158 110 48  Ťačevská 148 107 41 
J. Jesenského 5 6 -1  Tehelná 37 36 1 
J. Švermu 51 28 23  Toplianska 7 5 2 
Jiráskova 32 29 3  Veterná 8 5 3 
Kellerova 10 10 0  Wolkerova 16 10 6 
Kláštorská 3 3 0  Bj Dlhá lúka 5 0 5 
Komenského 142 111 31  BJ Kúpele 8 9 -1 
Kpt. Nálepku 20 15 5  BJ Mihaľov 62 59 3 
Kukorelliho 44 41 3  BJ Nová Ves 46 43 3 
Kukučínova 8 6 2  BJ Zábava 0 5 -5 
Kúpeľná 4 4 0  Janovce 18 18 0 
Kutuzovova 19 7 12  Kľušovská zábava 16 10 6 
Kuzmányho 9 9 0  Kobyly 28 28 0 
L. Novomeského 76 44 32  Kurov 9 9 0 
L. Svobodu 77 64 13  Rešov 14 13 1 
Ľ. Štúra 20 17 3  Zborov 6 4 2 
M. Benku 1 0 1  Ostatné dediny 54 37 17 
Mičková 6 6 0  spolu: 859 679 180 
Mikulovská 5 5 0  spolu matkocirkev: 2 363 1 866 497 
Moyzesova 24 11 13      
Na Hradbách 3 3 0  Lukavica 303 292 11 
Nábrežná 56 42 14  Mokroluh 291 285 6 
Nový sad 30 28 2  Rokytov 185 187 -2 
Partizánska 40 36 4  Vyšná Voľa 248 254 -6 
Pod Kalváriou 13 7 6  Nižná Voľa 52 42 10 
Pod Lipkou 39 39 0  spolu dcérocirkvi: 1 079 1 060 19 
Pod papierňou 105 78 27        
Pod Šibeňou horou 55 48 7  Matkocirkev Bardejov 2 363 1 866 497 
Postajok 6 4 2  Dcérocirkvi 1 079 1 060 19 
spolu: 1 504 1 187 317  spolu cirkevný zbor: 3 442 2 926 516 
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Rozpočet na rok 2016  

 P R Í J M Y  
Č.r. Text Správa zboru Bardejov Lukavica Mokroluh Rokytov V. a N.  Voľa 
1.  Príjmy z majetku            987,50 €       5 480 €           80 €           50 €           250 €  

 Dary a príspevky       88 380 €    66 120 €    10 840 €    13 460 €    8 120 €    11 380 €  
 z darov - milodarov spolu   14 120 €  7 000 € 2 500 € 4 870 € 2 040 € 3 050 € 

 z ofier    9 100 €  1 700 €  2 100 €  1 650 €  1 650 €  
 zbierka na daň - fara  34 330 €  23 510 € 3 020 €  2 870 € 1 890 € 3 040 € 

 z cirkevného príspevku  34 330 €  23 510 €  3 020 €   2 870 €  1 890 €  3 040 € 

 vokátorové ofery  2 750 €  1 500 €  300 €  300 €  350 €  300 € 

2. 

 ostatné - mimozborové ofery  2 850 €  1 500 €  300 €  450 € 300 €  300 € 

5.  Príjmy z dotácií       47 500 €    200 €   
6.  Príjmy z predaja majetku  500 000 €       

 Ostatné príjmy spolu  1 559,30 €  305 €      
 úroky  5 €  5 €          8. 

 ostatné  1 554,30 €  300 €          
9.  Príjmy celkom      590 926,80 €    119 405 €    10 920 €    13 510 €     8 320 €    11 630 €  

 V Ý D A V K Y  
Č.r. Text Správa zboru Bardejov Lukavica Mokroluh Rokytov V. a N.  Voľa 

 Služby spolu  535 929 €  60 955 €  1 380 €  3 890 €  710 €  2 320 €  
 opravy  17 800 €  58 850 €  800 €  1 500 €  200 €  800 €  

 obstaranie majetku  506 754 €  600 €  100 €  2 200 €  200 €  1 320 €  
 cestovné  1 650 €  100 €          

 reprezentácia  500 €    50 €        
 telefón  1 100 €          100 €  
 stočné  215 €  100 €          
 revízie   50 €    100 €  50 €    
 poistky  620 €  480 €  70 €  80 €  250 €    

11. 

 ostatné  7 290 €  775 €  360 €  10 €  10 €  100 €  
12.  Mzdy  11 515 €  2 850 €  340 €      250 €  
13.  Poistné fondy  4 053 €  1 040 €  120 €      80 €  

 Prevádzková réžia  8 932 €  8 770 €  1 300 €  2 717 €  1 860 €  1 816 €  
 spotreba materiálu  1 880 € 1 250 € 130 € 185 € 425 € 335 € 

 časopisy, knihy, DVD...  200 € 500 €  60 € 20 € 60 € 
 ceniny - kolky  100 €      

 kancelárske potreby  600 € 150 € 30 € 15 € 15 € 15 € 
 čistiace potreby  100 € 100 €  10 € 70 € 20 € 

 PHM  600 €      
 ostatné  280 € 500 € 100 € 100 € 320 € 240 € 

 spotreba energií  6 200 € 5 820 € 1 120 € 2 500 € 1 415 € 1 400 € 
 vodné  1 020 € 120 €   15 €  

 elektrická energia  2 150 € 4 100 € 400 € 2 500 € 1 400 € 1 400 € 
 plyn  3 030 € 1 600 € 720 €    

14. 

 dane a poplatky  852 € 1 700 € 50 € 32 € 20 € 81 € 
15.  Sociálny fond  67 €       

 Ostatné výdavky  15 256 € 51 240 € 6 940 € 7 790 € 4 930 € 7 130 € 
 príspevky vyššej COJ  4 223 € 23 510 € 3 020 € 2 870 € 1 890 € 3 040 € 

 zbierka pri predaji a kúpe fary   23 510 € 3 020 € 2 870 € 1 890 € 3 040 € 

  ofera a 10 % z CP na VM Fond  3 433 € 600 € 200 € 200 € 150 € 150 € 

 vokátorové ofery  2 750 € 1 500 € 300 € 300 € 350 € 300 € 

 mimozborové ofery  2 850 € 1 500 € 300 € 450 € 300 € 300 € 

16. 

           ostatné  2 000 € 620 € 100 € 1 100 € 350 € 300 € 
17.  Výdavky spolu:  575 752 € 124 855 € 10 080 € 14 397 € 7 500 € 11 596 € 
18.  Výsledok hospodár.  /r.9-17/ 15 174,80 € -   5 450 € 840 € -   887 € 820 € 34 € 

Úhrada schodku  z finanč. majetku  5 450 €       887 €      
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Rozpočet na rok 2016  
P R Í J M Y  

Č.r.   Text   Evanjelický 
cintorín   VM Fond   Zborová 

diakonia  
1.  Príjmy z majetku  200 €   

 Dary a príspevky  100 € 5 133 € 1 220 € 
 z darov - milodarov spolu  100 € 400 € 1 120 € 

 z ofier   1 300 € 100 € 
2. 

 z cirkevného príspevku   3 433 €  
5.  Príjmy z dotácií   2 000 €  
8.  Ostatné príjmy spolu   18 600 €  
9.  Príjmy celkom   300 € 25 733 € 1 220 € 

 V Ý D A V K Y   

Č.r.   Text   Evanjelický 
cintorín   VM Fond   Zborová 

diakonia  
 Služby spolu  400 € 25 055 € 20 € 

 opravy  200 €   
 poistky  20 €   

11. 

 ostatné  180 € 25 055 € 20 € 
 Prevádzková réžia  390 € 325 € 200 € 

 spotreba materiálu  250 € 250 € 200 € 
 časopisy,knihy,DVD...   50 €  

 ceniny - kolky   100 €  
 kancelárske potreby   50 €  

 ostatné  250 € 50 € 200 € 
 spotreba energií - voda 10 €   

14. 

 dane a poplatky  130 € 75 €  
16.  Ostatné výdavky    500 € 
17.  Výdavky spolu:  790 € 25 380 € 720 € 
18.  Výsledok hospodárenia  /r.9-17/  -  490 € 353 € 500 € 
Úhrada schodku z finančného majetku 490 €   

 
Poznámky k rozpočtu matkocirkvi a cirkevného zboru  na rok 2016: 
 Pri zostavovaní rozpočtu pre matkocirkev sme vo výdavkovej časti v položke Opravy rátali s opravou 
Gründlovského domu a tiež s opravou organu v Bardejove, ktorá je o to potrebnejšia, že sa v našom CZ budú 
v období sept. 2016 – febr. 2017 konať tri významné celocirkevné podujatia v jednom prípade s priamym 
prenosom služieb Božích v STV.  
 Rozpočet Ev. cintorína vyšiel schodkový. Tento stav možno bude môcť ovplyvniť precíznejšia revízia evidencie 
úhrad za užívanie hrobových miest a ich prolongovanie, ktoré by malo znamenať prínos v príjmovej časti.  
 V rozpočte správy zboru rátame už s realizovaním predaja starej fary a kúpy novej fary. V rozpočte 
predpokladáme aj úplný výber zbierky, ktorá je určená na daňovú povinnosť, ktorá vznikne predajom fary. Daňová 
povinnosť, ktorá nám takto vznikne je v porovnaní s hodnotou, ktorú získame len malým zlomkom. Tu bude veľmi 
veľa záležať na tom, ako zodpovedne pristúpi každá domácnosť k tejto spoločnej povinnosti. Pravdou je, že ak celá 
vec úspešne dospeje k svojmu záveru, cirkevný zbor tým získa veľmi hodnotný majetok.  
Ďalšou položkou v opravách je 17.000 € na opravu Auditória. Nakoľko ide pre nás o jednu z ťažiskových úloh, 

budeme sa snažiť získať aj viac prostriedkov z iných zdrojov. V prípade, že sa to podarí, budeme o tom informovať 
pri najbližšom rokovaní konventu, ktorý bude potrebné zvolať v súvislosti so schválením zmluvy o kúpe fary. 
V spojitosti s predpokladaným sťahovaním farského úradu a rodín duchovných dôjde k zmene viacerých položiek 
rozpočtu – mala by odbudnúť platba za byt na Vinbargu, zmenia sa režijné náklady na novú budovu. Výšku týchto 
zmien nie sme schopní v tomto momente kvalifikovane určiť, preto sme vo väčšine režijných nákladov vychádzali 
buď z doterajších čísel, alebo z odhadov výšky poplatkov. 
 Zmeny nastali v spôsobe výkonu účtovníckej služby. Tú sme lepšie zosúladili s cirkevnoprávnymi predpismi 
a účtovníctvo sme zadali firme, ktorá ho vykoná dodávateľským spôsobom.  

Rozpočet je postavený ako ziskový, no treba rátať s tým, že v zostatku a v majetku sú stále viazané aj účelové 
prostriedky.                                                                                                   - predsedníctvo zboru 
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MISIJNÉ PODUJATIE  
OSLOBODENÍ BOŽOU MILOS ŤOU 

(Prevzaté z materiálov GBÚ a internetovej stránky cirkvi) 
 

V ECAV na Slovensku sa v rámci prípravy na 500. výročie reformácie organizujú 
viaceré podujatia na úrovni cirkevných zborov, seniorátov dištriktov, cirkevných škôl, 
rôznych spoločenstiev a účelových zariadení.  

 
Medzi celocirkevné projekty patria: 

 
•  desaťročný projekt prípravy Lutherova dekáda 
• 500 stromov reformácie v ECAV na Slovensku 
• Putovná výstava 500 rokov reformácie v ECAV na Slovensku 
• Pamätná medaila k 500. výročiu reformácie 
• Študijné cesty Po stopách Martina Luthera 
• Publikačné výstupy k 500. výročiu reformácie z Tranoscia 
• Celocirkevná on line evanjelizačná akcia 
• Ofery a zbierky určené pre opravu kostola vo Wittenbergu a oslavy 500. výročia 
reformácie u nás 
• História vyšitá v obrazoch    a i.  

Na zasadnutí Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku 4. decembra 2015 bol schválený misijný projekt 
„Oslobodení Božou milosťou“ , ktorým chce ECAV zastrešiť a dôstojným spôsobom zavŕšiť oslavy 500. výročia 
reformácie v našej cirkvi. 
Hlavným cieľom projektu je zvýšiť viditeľnosť cirkvi a povedomie o dopade, ktorý reformácia  mala a stále má v 

cirkvi a spoločnosti. Formou seniorálnych stretnutí si postupne pripomenieme v období od 23.10.2016 do 31.10.2017 vo 
všetkých seniorátoch 500. výročie reformácie. Podujatie vyvrcholí v deň 500. výročia –31. 10. 2017 v Bratislave 
reprezentačnými slávnosťami za účasti najvyšších predstaviteľov cirkvi a štátu. Jednotiacim prvkom bude odovzdávanie 
putovnej štandardy medzi seniormi  a symbolické pripájanie sa seniorátov i stuhami s vyšitým reformačným textom 
Písma svätého k odkazu reformácie. 

 
Program seniorálnych stretnutí  

Seniorálne stretnutia budú pripravené v jednotnom rámci, s tým, že 
bude vytvorený dostatočný priestor aj pre špecifiká daného seniorátu. 
Orientačný návrh programu: 

Služby Božie s Večerou Pánovou.  
Obedňajšia prestávka 
Seniorálne podujatie k príslušnému zastaveniu putovnej  štandardy k 
500. výročiu reformácie.  

Do scenára pásma duchovného slova a hudby bude zaradené: 
1. Prednáška na tému 500 rokov reformácie na území seniorátu 
2. Odovzdanie pamätných medailí  k 500. výročiu reformácie 
3. Pripnutie pamätnej stuhy seniorátu k putovnej štandarde k 500.  výročiu reformácie – na záver a odovzdanie 

putovnej štandardy seniorovi nasledujúceho seniorátu.  
Po skončení pásma duchovného slova a hudby seniorát pripraví ďalší program pre účastníkov.  

 
Celé podujatie má plánovaný začiatok v Šarišsko-zemplínskom senioráte. Ako miesto konania úvodnej slávnosti 

štafetových osláv bol zvolený Bardejov, pre významné historické spojenie s príchodom reformačných myšlienok na 
územie Uhorska už krátko po vzniku reformácie v Nemecku.   

Nášmu cirkevnému zboru sa dostalo privilégium otvoriť slávnosti, ktoré budú pokračovať každé tri týždne po celom 
Slovensku až do 31. 10. 2017, kedy vyvrcholia službami Božími v ev. chráme v Petržalke a programom v Národnom 
divadle v Bratislave za účasti najvyšších predstaviteľov cirkvi a štátu. 

Milí členovia cirkevného zboru, srdečne Vás pozývame nielen na samotnú slávnosť, ale ešte viac do celého procesu 
príprav týchto slávností, ktorými chceme poslúžiť širokému okoliu, seniorátu, dištriktu no predovšetkým ku cti Božieho 
mena. Pripravme s Božou pomocou spoločne program, ktorý nám poteší srdcia, naplní naše mysle povzbudením a dá 
nám priestor, aby sme stretli bratov a sestry v duchu porozumenia, lásky a ochoty k službe.   

 
presbyterstvo a predsedníctvo cirkevného zboru 
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Zborové vnútromisijné podujatia v roku 2016 
     

10.-17.1. Aliančný modlitebný týždeň Bardejov / Mokroluh 

8.-14.2. Národný týždeň manželstva 
- biblické hodiny v dcérocirkvách 
- stretnutie mládeže 25 + a dospelých  
- stretnutie manželských párov 

 
- kostoly modlitebne 
- Gründlovský dom 
- Vinbarg 

14.2.-20.3. Pôstne modlitby – modlitebná reťaz podľa 
pripravených tém na každý deň 

Domácnosti / služby 
Božie 

10.-14.4. Pro Christ 2016 – evanjelizačné stretnutia  

29.4.-1.5. Konfirmačná víkendovka Mníchovský potok 

8.5. Deň matiek Služby Božie 

15.5. Svätodušná nedeľa –  večerné mládežnícke 
služby Božie 

Bardejov 

21.-22.5. Slávnosť konfirmácie Bardejov 

19.6. Deň otcov Služby Božie 

26.6. Záver školského roku s požehnaním detí Služby Božie 

26.6. Svätojánsky koncert Speváckeho zboru Z. 
Zarewutia 

Bardejov 

6.-8.7. Účasť na V. Evanjelických cirkevných dňoch  Békešská Čaba (Maď.) 

11.-17.7. Dorastový tábor Lúčky Potoky (Lipany) 

15.-19.8. Detský tábor Mníchovský potok 

11.9. Začiatok školského roku s požehnaním detí Služby Božie 

15.9. Zborový turistický výlet Tatry 

25.9. Vysviacka novokňazov ECAV Bardejov 

30.9.-2.10. Konfirmačná víkendovka Mníchovský potok 

23.10. Misijné podujatie k 500. výročiu reformácie 
„Oslobodení Božou milosťou“ 

Bardejov 

Pri všetkých týchto príležitostiach ste srdečne pozvaní zúčastniť sa,  
podieľať sa na programe, priviesť so sebou ďalších ľudí, na ktorých vám záleží,  

ktorým túžite sprostredkovať niečo z bohatého požehnania,  
ktoré vždy prežívame v spoločenstve s nebeským Otcom a našimi bratmi a sestrami. 
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CELOCIRKEVNÉ,  DIŠTRIKTUÁLNE  
A SENIORÁLNE   PODUJATIA  V   ROKU   2016 

     

28.2.2016 Školenie presbyterov ŠZS - Zemplín Hanušovce 

6.3.2016 Školenie presbyterov ŠZS - Šariš Giraltovce 

23.4. /15.10. 
2016 Seniorálne stretnutie matiek Marhaň / Bystré 

2.4.2016 Seniorálny deň mládeže Nemcovce 

29.4.2016 Valné zhromaždenie Tranoscius a.s.  Liptovský Mikuláš  

6. –8.5.2016 Misijná konferencia EVS  Prešov 

21.5.2016 Seniorálne stretnutie dorastu Sigord 

28.5.2016 Dištriktuálny konvent VD ECAV  Prešov  

10.-11. 6.2016  Synoda ECAV  Prešov 

18.6.2016 Seniorálna Dávidova harfa – Šariš Kuková 

25.6. 2016 Seniorálna Dávidova harfa Zemplín Vranov nad Topľou 

5.7.2016 Dištriktuálny deň ZD ECAV Bran č 

6.-10.7.2016 V. Ev. cirkevné dni / X. Stretnutie kresťanov Bék. Čaba / Budapešť 

24.7.2016 Dištriktuálny deň VD ECAV  Poprad 

25. -28.7.2016 Misijné dni VD ECAV  Ľubovnianske kúpele 

18.9.2015 Seniorálne stretnutie mužov a žien Soľ 

25.9. 2016 Ordinácia novokňazov Bardejov 

23.10.2016 „Oslobodení Božou milosťou“ misijné 
stretnutie k 500. výročiu reformácie 

ŠZS / Bardejov 

6.11. 2016 Seniorálne stretnutie spevokolov – Šariš Prešov 

20.11. 2016 Seniorálne stretnutie spevokolov - Zemplín Vyšný Žipov 

27. 11. 2016 „Oslobodení Božou milosťou“ misijné 
stretnutie k 500. výročiu reformácie KOS / Košice 

3.12. 2016 Seniorátny deň mládeže Merník 

18.12. 2016 „Oslobodení Božou milosťou“ misijné 
stretnutie k 500. výročiu reformácie 

GES / Rožňava 
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