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500 + 1 + 2 + ...
Viac, ako rok našich prác, stretnutí a snažení sme v cirkvi aj v cirkevnom zbore venovali výnimočnej udalosti,
päťstému výročiu reformácie. Od októbra 2016 do konca roka 2017 rôznym spôsobom a na rôznych stretnutiach
zaznieval odkaz minulosti z histórie našej cirkvi. Keď sa jubilejný rok blížil, mal som rešpekt pred jeho významom. Cítil
som to ako veľký záväzok, reflektovať výročie reformácie tak, aby pri jeho pripomenutí zazneli aj myšlienky
z minulosti, ale aby sme sa do slávnostných stretnutí vložili aj my, dnešní evanjelici s našim odkazom, s našim
svedectvom viery. V zborovom archíve medzi najvýznamnejšími dokumentami nachádzame záznam o storočnici
príchodu Leonarda Stöckela do Bardejova. V stručnom opise slávnosti je zachytená atmosféra osláv. Samotná existencia
tohto záznamu hovorí o tom, aký význam naši predkovia prikladali aj po sto rokoch udalosti, ktorá dala smerovanie ich
duchovnému životu. Svojim spôsobom sa vlastne priznali k tomu, aké smerovanie považujú aj pre seba za správne.
Aj po nás, našej generácii napokon zostane nejaký záznam v archíve, v historických dokumentoch. Záležalo mi na
tom, aby naši potomkovia o nás dostali reálne svedectvo nášho duchovného smerovania. Aby toto smerovanie bolo
evanjelické, reformačné. Preto sme pri našich slávnostných stretnutiach zdôrazňovali dielo Pána Ježiša Krista, Bibliu,
Božie slovo ako základ našej viery a ďalšie aspekty reformácie známe zo štyroch reformačných Sola (Sola gratia, sola
scriptura, sola fide, sola redemptione Christi).
Rok 2017 uplynul a ja som vďačný Pánu Bohu za to, čo sme v tomto výnimočnom roku mohli prežiť, aj za to, čo sme
s Božou pomocou dokázali pripraviť pre seba, členov nášho zboru, našej cirkvi aj nášho mesta a okolia. Boli to
požehnané a vzácne chvíle. Bola to príležitosť hovoriť o našom spôsobe vyznávania viery pred mnohými ľuďmi, ktorí
prejavovali záujem o naše svedectvá, postoje a naše konanie.
Prehľad podujatí konaných v prvom polroku bol obsahom druhého čísla časopisu Bardejovský Prameň z roku 2017.
V tomto čísle doplníme niekoľko postrehov z podujatí druhej polovice roka. Okrem tých, ktoré boli súčasťou jubilejných
osláv pripomenieme aj obvyklé zborové aktivity. Ony sú súčasťou obrazu nášho života. Dotvárajú mozaiku našich
snažení, záujmov a hodnôt, ktorým sa snažíme prioritne venovať.
Rok 2017 uplynul. Nastal rok 2018. Ním sa začala ďalšia päťstoročnica dejín. Aj v našom zbore sa chceme pozerať
dopredu. Na pracovnom stretnutí presbyterov celého zboru v decembri 2017 sme v diskusii otvorili témy, nad ktorými sa
chceme zamýšľať a ktorým chceme venovať viac pozornosti v čase, ktorý je pred nami. Je to čas nášho života, našej
služby a vydávania nášho svedectva o tom, ako chápeme nasledovanie Ježiša Krista v dnešnej dobe. Medzi presbytermi
rezonovali myšlienky na rozvoj práce s deťmi, mládežou, stále sa objavuje otázka, či v našom prostredí má, alebo nemá
zmysel vytvoriť evanjelickú škôlku, školu, alebo akým spôsobom v našom zbore môžeme účinnejšie pomôcť blížnym
v službe evanjelickej diakonie. Otázok je viac, možností na prejavenie našej viery ešte viac. Spoločne s presbytermi
pozývame všetkých vás, ktorým záleží na našom zbore, na jeho ďalšom rozvoji. Rozmýšľajme o tom, kde by sme vedeli
byť prospešní zboru aj nášmu okoliu. Rozmýšľajme, akým spôsobom by sme sa vedeli podieľať na spoločných
aktivitách. Po jubilejnom roku nasledujú ďalšie. Rok 500+1, 500 +2 atď. Sú to naše roky, naše výzvy, naše úlohy aj
naše požehnanie, ktoré nám Pán Boh ponúka v službe Jeho evanjeliu.
Ján Velebír
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Pane, Ty si býval naším príbytkom
z pokolenia na pokolenie.
Kázeň, ktorá odznela na Silvestra 31. 12. 2017 v Mokroluhu a Rokytove

Žalm 90,1-6.14-17:
„ ... Pane, Ty si býval naším príbytkom z pokolenia na pokolenie. Skôr, ako sa vrchy zrodili, ako boli
utvorené zem a svet, Ty si Boh od vekov až naveky. Do prachu vraciaš človeka a vravíš: Vráťte sa,
ľudskí synovia! Lebo v Tvojich očiach je tisíc rokov ako včerajší deň, keď sa pominul, a ako nočná
stráž. Odplavuješ ich, sú ako spánok za rána, sú ako tráva, ktorá raší; za rána kvitne, mení sa,
podvečer vädne, usychá. ... Nasýť nás ihneď zrána svojou milosťou, aby sme po všetky svoje dni
radostne plesali. Potešuj nás toľko dní, koľko si nás ponižoval, toľko rokov, koľko sme zlé veci
videli. Na Tvojich sluhoch nech je zrejmé Tvoje dielo a na ich synoch Tvoja veleba. Láskavosť Pána,
nášho Boha, nech je nad nami! A utvrď pri nás dielo našich rúk; Ty utvrď dielo našich rúk!“
Milí bratia a sestry,
slávnostné kresťanské zhromaždenie!
Končí sa rok. Rok reformácie. Som rád, že sme
tento rok neprežili len v skanzene spomienok na to, čo
sa stalo pred päťsto rokmi. Prežili sme rok bohatý na
myšlienky, na zážitky, na poučenia. Rok, v ktorom
slovo Božie znelo do našich sŕdc a prinášalo nám
múdrosť, poznanie, milosť a odpustenie.
Pohľady do histórie nám pomohli uvedomiť si
pravdu Božieho slova. Dnes opäť zaznel jeden
z najznámejších žalmov. Slová Božieho muža Mojžiša.
Skúseného Božieho služobníka. Z jeho skúseností
života a z toho, čo sme si pripomenuli z päťsto rokov
existencie našej cirkvi dnes chceme počuť ako prvé
povzbudenie to, čo žalmista povedal básnickým
prirovnaním v slovách: Pán Boh je našim príbytkom od
pokolenia do pokolenia.
Ako môžeme tento básnický obraz preložiť do našej
bežnej reči? Príbytok, dom, domov je miesto, kde sa
cítime bezpečne, kde sme doma, kde prežívame pokoj
a istotu. To, čo je mimo nášho príbytku je často veľmi
zaujímavé, dobrodružné, ale zároveň veľmi často aj
nebezpečné. To, čo je mimo domova nás často
ohrozuje.
Žiť s Bohom pre veriaceho človeka znamená
prežívať pocit istoty, bezpečia, prijatia. Zažili to naši
predkovia mnohokrát napriek tomu, že im pre čistotu
viery a vernosť evanjeliu šlo o česť, ba aj o život. Vždy
znovu a znovu sa však opakovala skúsenosť pisateľov
Biblie – v Bohu je naše utíšenie, naša pomoc, naše
útočisko. Dokonca aj v situácii, že nám ide o život. Tak
to spievame v poslednom verši našej hymny: Môžu
zničiť všetok rod i majetok, vziať česť, hrdlo, dom, náš
poklad nie je v tom, nebesá nám zostanú. Pre našich
predkov toto neboli len básnické vyjadrenia. Im
skutočne brali majetky aj životy. Ale vieru v Pána
Boha láskavého a milostivého si zobrať nedali. Preto
v rukách pevne držali svoju Kralickú Bibliu, otvárali
strany Tranosciusa, aby v týchto duchovných
pokladoch vedeli nájsť vnútornú silu prekonať svoje
trápenia.

V roku 2017 sme podobné dramatické zážitky
nemuseli prežívať – v našej krajine. Naopak. Zažívali
sme chvíle slávnostné a povznášajúce pri rôznych
príležitostiach,
stretnutiach,
službách
Božích
a oslavách. Aj v rámci spoločnosti, či nášho blízkeho
okolia sme skôr zažívali pozitívne reakcie a odozvy na
to, čím žije naša cirkev. No v osobných životných
skúsenostiach v mnohých rodinách dramatické
okamihy prišli. Tohto roku sme sa lúčili s viacerými
spomedzi nás vo veku, ktorý nie je obvyklý. Práve 90.
žalm spomína hranicu sedemdesiat rokov, ako
štandardnú dĺžku života. Z 34 pohrebov v roku 2017
štrnásť bratov a sestier nedosiahlo vek sedemdesiat
rokov a my sme ich vyprevadili na večnosť. Tieto
spomienky v nás vyvolávajú otázky: Bol Pán Boh ich
príbytkom? Našli v smrti radostné spočinutie v Pánu
Bohu? A keby sme my v tejto chvíli prežívali svoje
posledné okamihy a nedožili sa ani Nového roku, našli
by sme v Božom náručí svoj prístav pokoja a istoty vo
večnosti? Toto sú dosť dramatické otázky, ktoré sme
v uplynulom roku riešili toľkokrát. Aj s chorobami sme
zápasili vo viacerých rodinách. Aj iné starosti život
prinášal. Bolo ich treba riešiť s pokojnou hlavou. Mali
sme potrebný pokoj v srdci a v mysli vďaka tomu, že
sme kráčali životom s Pánom Bohom?
Božie slovo učí, že Pán Boh je našim príbytkom
z pokolenia na pokolenie. Kto sa k Nemu prizná, toho
On nesklame. Dnes môžeme byť vďační za každý
jeden zápas roku 2017, v ktorom mnohí spomedzi nás
obstáli len vďaka tomu, že ich vnútornou silou bol
Hospodin.
Takýto postoj však môže rásť len v pokornom srdci.
A to je ďalšie poučenie z Božieho slova. Žalmista to
vyjadril majestátnym obrazom plynutia času. Čas
v Božích očiach nič neznamená. Pre nás je rok
nesmierne dlhá doba. Pre nás ľudí je sedemdesiat rokov
celým životom. Pred Pánom Bohom je tisíc rokov ako
jeden deň. Náš život je prchavý, ako poľná tráva. Na
chvíľu sa tu na svete objavíme, a z pohľadu dejín za
okamih zhasneme ako iskrička, čo vyletela z vatry.
Čím to je, že napriek tejto našej malosti
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a pominuteľnosti sme schopní takej veľkej pýchy
a veľkého sebavedomia, ako to často zažívame.
Aj toho sme boli svedkami v roku 2017. Tak vo
svetovom meradle, ako aj v našich domácich
skúsenostiach. Aj v osobných zážitkoch života v našich
radoch sme si mohli často uvedomovať, že často
prečasto čelíme prehnanej hrdosti na svoje vlastné
názory. Stretávame sa s pocitom neomylnosti. Človek,
ktorý to takto vyjadruje však vyznieva smiešne. Veď sa
len pozrime na mnohých velikánov histórie. Ako si
mysleli, že bez nich sa nič nemôže uskutočniť. Že na
nich závisí ďalší osud ľudí, i celých krajín. A keď sa
pominuli, svet išiel neochvejne ďalej. Ľudia žili,
pracovali, krajiny sa rozvíjali. Každý z nás je
nahraditeľný a nikto nie je tým, na kom svet stojí. Ak
na niekom svet stojí, tak je to Pán Boh, Božia múdrosť
a Jeho vedenie. Bez Božej múdrosti sa však naše životy
rýchlo dostávajú do chaosu a neporiadku.
Múdro si počínať znamená pokorne poznávať, ako
svet a život beží a podľa toho prispôsobiť svoje
snaženie. Ak zladíme svoje snaženie s tým, čo je podľa
Božieho poriadku prospešné životu, vtedy sa stávame
dôležitými pre svoje okolie, pre rodinu, obec, aj pre
krajinu. Keď však Božie poriadky nerešpektujeme, tak
výsledok nášho pôsobenia požehnanie neprinesie.
Za seba osobne, aj za náš cirkevný zbor chcem však
s vďakou vyznať, že Pán Boh nás v roku 2017 žehnal
ďaleko nad naše zásluhy a nad naše prosby. Taká je aj
skúsenosť žalmistu. V závere žalmu vyznáva
presvedčenie, že z Božej ruky môžeme prijať milosť
a láskavosť. Naše skúsenosti to potvrdzujú. Zažili sme
radosť pri práci s deťmi a mládežou. Tešíme sa z toho,
že mladí ľudia, naše nové pokolenie prijíma svedectvá
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nás, starších o Bohu ako dôvernom príbytku svojej
duše. Je pre nás radosťou vidieť mladých ľudí, ako
vyznávajú, že chcú žiť s Bohom, že túžia nasledovať
Ježiša Krista. Je radosť vidieť ich pracovať spoločne so
staršími pri spoločnej službe v cirkevnom zbore. Bolo
tak pri krásnej príležitosti návštevy reformačného
kamiónu vo februári, alebo aj v septembri pri milej
skúsenosti našich zborových dní, aj v závere roka pri
charitatívnych zbierkach. Pri týchto aj iných
príležitostiach sme sa veľmi snažili robiť veci správne
a prospešne. A zažili sme Božie požehnanie. Bez
modlitieb a Božieho požehnania by však naše snaženie
vyšlo naprázdno a nič z toho by sa nebolo podarilo tak,
ako sme to zažili.
Preto si na prahu nového roku vezmime túto
skúsenosť k srdcu. Vstúpme do roku 2018
s odhodlaním od prvého momentu volať k Pánu Bohu:
Pane, Ty utvrď dielo našich rúk. Ty, Pane nás veď
v rozhodovaní a rozmýšľaní, ako máme žiť v rodine,
v práci v zbore, v obci. Ty nám ukazuj, ktoré veci medzi
nami požehnáš a ktoré zavrhuješ. Vstúpme do nového
roku s pokorou, ale aj s dôverou, že Božia milosť nad
nami trvá. Držme sa jej. Hneď v prvý deň roka si
pripomeňme meno, v ktorom je zložená naša nádej –
meno Ježiš. Hneď v prvých minútach roka zložme ruky
k modlitbám tak, ako to robíme v našom kostole
chvíľočku po ohňostroji. Modlime sa, aby sme sami
sebe aj Pánu Bohu vyznali, že chceme nasledovať Jeho
slovo, že sme cirkev Ježiša Krista, kde On je hlavou
a my Jeho žiakmi. Láskavosť Pána, nášho Boha, nech
je nad nami! A utvrď pri nás dielo našich rúk; Ty utvrď
dielo našich rúk!“ Amen
Ján Velebír

Zborové dni Cirkevného zboru Bardejov
Urobiť niečo inak, ako v ostatné roky – to bol jeden z motívov, ktoré nás v presbyterstve viedli
k rozhodnutiu usporiadať v roku 2017 prvé zborové dni nášho cirkevného zboru. Vzhľadom na to, že sme
v roku organizovali aj viaceré iné podujatia nezvýšilo nám na prípravu Zborových dní toľko času, ako by
sa bolo žiadalo. Napriek tomu Pán Boh nám tak pomohol, že aj kratšia ale intenzívna príprava priniesla
bohaté ovocie.

Piatok – vzácne svedectvo na mládeži
Úvodným programom Zborových dní bolo piatkové
stretnutie mládeže. Hlavným rečníkom bol vzácny hosť
zo Sliezskej evanjelickej cirkvi, brat biskup Tomáš
Tyrlík. Je nám dobre známy z predchádzajúcich
kontaktov v čase, keď pôsobil v CZ Třanovice. O to
viac sme si vážili, že prišiel medzi nás aj v novej
úlohe, ako biskup. Jeho slovo medzi mladými
mnohých veľmi oslovilo, lebo hovoril o tom, ako
kresťan niekedy musí čeliť vážnym otázkam
a trápeniu. Svoje slová podložil úprimným osobným
svedectvom, čo bolo veľmi silným momentom
stretnutia.
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Sobota – posviacka fary
Ťažiskový program Zborových dní sa odohrával
v sobotu. Dopoludnia sme na službách Božích
v kostole privítali ako kazateľa brata biskupa VD
Slavomíra Sabola. Krásnym spestrením programu bola
účasť dychovky zo Sliezska (Smilovice a okolie), ktorá
doprevádzala niektoré piesne a prispela do programu aj
vlastnými vstupmi. Veľkým zážitkom bol aj spoločný
spev spevokolov v piesni JAS, pri ktorej sa k nám
pridali zvlášť v mužských hlasoch aj hostia (bratia
biskupi, br. senior, br. konsenior, br. farár).
Po skončení služieb Božích sme sa presunuli do
areálu fary. V záhrade program pokračoval posviackou
novej fary. Tento akt vykonal br. senior ŠZS, Martin
Chalupka. Br. dozorca Jaroslav Foľta prítomným
priblížil mnoho zaujímavých faktov počnúc od prvej
myšlienky na stavbu až po záver realizácie tejto
myšlienky. Medzi hosťami v tejto časti programu bol
aj primátor mesta Bardejov, pán Boris Hanuščák
a tvorcovia projektu, zástupcovia ateliéru A-typ
z Prešova.
Bolo vzácne vidieť, že ani nepriazeň počasia ľudí
neodradila od účasti na slávnosti. Chlad a mierne
mrholenie sme prekonali pomocou dáždnikov
a vrúcnej atmosféry. Táto nálada pokračovala aj po
skončení liturgickej časti programu. Účastníci slávnosti
si vopred mohli zabezpečiť stravné lístky na obed,
ktorý bol pripravený v stánkoch na parkovisku pri
záhrade Zborového domu. Objednaných bolo viac ako
260 porcií guľášu a grilovaných pochúťok. K tomu
naše šikovné sestry priadli množstvo chutných
koláčov. Napriek chladnejšiemu počasiu rozhovory
a stretnutia spontánne pokračovali až do začiatku
popoludňajšej časti programu.

Sobota popoludní – z každého rožku trošku
Od 14:00 sa účastníci mohli rozdeliť na seminár
v kostole a detský program v Auditóriu. V týchto
renovovaných priestoroch si účastníci mohli najprv
pozrieť výstavu prác šikovných rúk našej mládeže
a detí z detského a dorastového tábora a pre deti potom
bol pripravený zaujímavý súťažný program.
V kostole sa konal seminár o výzvach v práci
s mládežou a rodinami, na ktorom úvodným slovom
poslúžila sestra Maruška Skoncová (za mládež) a brat
farár Ján Velebír (za rodiny). V ďalšej časti programu
v priestore stánkov na parkovisku osvedčená
moderátorská dvojica, Stano Petrič a Karin Ildžová
viedli súťaž medzi dvoma družstvami odvážnych
účastníkov zborových dní. Súťažili muži proti ženám
vo vedomostiach o cirkevnom zbore a jeho živote.
Súťaž Milujem Bardejov tak priniesla veľa zábavy ale
aj poučenia a bola veľmi milým spestrením programu.

Koncert dychovky
Vyvrcholením dňa bol koncert sliezskej dychovky
zo Smilovíc. Hudobníci nám poslúžili v kostole
hudbou i slovom svedectva a dali tak dôstojnú bodku
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za programom dňa. Po koncerte viaceré naše rodiny
ochotne prijali hostí zo Sliezska do svojich
domácností. Tu pokračovali rozhovory a príjemné
stretnutia v osobnej priateľskej atmosfére. V mnohých
prípadoch domáci aj hostia vyjadrili radosť z toho, že
sa mohli navzájom bližšie spoznať.

Nedeľa – Pamiatka posvätenia chrámu a ...
Zborové dni vyvrcholili nedeľnými spoločnými
službami Božími pri príležitosti Pamiatky posvätenia
chrámu v Bardejove. Hlavným kazateľom bol biskup
Sliezskej ev. a.v. cirkvi, br. Tomáš Tyrlík. Po kázni
slova Božieho sme boli svedkami milej udalosti, krstu
dvojičiek nášho rodáka, t.č. žijúceho vo Veľkej
Británii. Po krste prišiel na rad ešte jeden vzácny
moment, vyslanie novovysväteného kňaza, Samuela
Velebíra do služby v cirkvi po jeho ordinácii. Zborom
biskupov bol ustanovený za seniorálneho kaplána
v Novohradskom senioráte s umiestnením do CZ
Uhorské. Na službách Božích v rámci zborových dní
sa poďakoval za možnosť rásť a vzdelávať sa
v cirkevnom zbore. S požehnaním brata biskupa
i zborového farára, Jána Velebíra, Samuelovho otca
a modlitbami mládeže bol vyslaný do služby.
Bohatý program dňa doznieval v rozhovoroch
a krásnej atmosfére aj pri slávnostnom obede, kde
zazneli slová vďaky od hostí za pohostinnosť
domácich. Radi vďaku našich hostí tlmočíme aj
prostredníctvom týchto riadkov všetkým členom nášho
zboru.
Zborové dni nám poskytli vzácnu skúsenosť. Boli
sme radi spolu. Námaha spojená s prípravou sa po
uskutočnení stretnutí zdala byť bezvýznamná, lebo
stretnutia nás vnútorne obohatili a priniesli nám radosť
zo spoločenstva pri Božom slove, piesni a modlitbe, zo
spoločenstva s ľuďmi cirkvi Kristovej. Máme veľmi
veľa dôvodov zamýšľať sa nad prípravou ďalších
zborových dní.
-jv-
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Posviacka fary
Stavba novej fary v Bardejove bola záležitosťou, ktorá si mnoho rokov vyžadovala mimoriadnu
pozornosť nielen predsedníctva cirkevného zboru, ale aj členov presbyterstva a celkom prirodzene aj
samotných členov zboru. Po rokoch práce a usilovného snaženia prišiel napokon dlho očakávaný okamih
posviacky fary. Týmto krokom sme chceli v pokore ďakovať Pánu Bohu za Jeho veľké požehnanie, ktorým
nás v tejto záležitosti sprevádzal a zároveň prosiť, aby sme s tým, čo nám zo svojej milosti požehnal,
vedeli múdro a prospešne zaobchádzať.
V rámci posviacky fary predniesol brat dozorca Jaroslav Foľta podrobnú správu o vzniku a realizácii
myšlienky stavby nového zborového domu, novej fary. Tento príhovor prinášame v úplnom znení:
Dôstojní bratia biskupi,
vznešený brat senior, vzácni hostia,
slávnostné kresťanské zhromaždenie!
Stojíme pred krásnou novou budovou Evanjelickej
fary. Na mieste, ktoré je pre ňu to najlepšie – vedľa
Chrámu Božieho, v susedstve s Auditóriom ako
zborovým domom a v areáli zelenej záhrady. Historici
by vedeli povedať prečo práve tu je naše miesto, za
hradbami stredovekého mesta, v hradobnej priekope.
My dnes však vieme, že je to to najlepšie miesto. Celé
generácie z nás si živo spomínajú na to ako a za akých
podmienok sa menilo miesto evanjelickej fary
v minulom storočí, keď musela ustúpiť tlaku
a záujmom mocných tej doby. Dočkali sme sa a dožili
toho, že dnes bola slávnostne posvätená úplne nová
budova fary na dôstojnom mieste, ktoré jej zaiste
prináleží.
Keď sme plánovali termín posviacky videl som
dnešný deň zaliaty v teplých lúčoch jesenného slnka.
Skutočnosť je iná, celý týždeň nám vytrvale prší. Pán
Boh nám opäť pripomína, že zo samotnej našej ľudskej
vôle sa nerodia veľké veci, musí pri tom byť aj On.
A tento daždivý týždeň, keď sa voda liala z oblohy mi
pripomenulo posledných sedem rokov, keď Pán Boh
vylieval na všetko dianie okolo zrodu tejto novej
budovy svoje požehnanie. Tí, ktorí ste boli v tomto
procese akokoľvek zaangažovaní mi to určite dáte za
pravdu. Ďakujme teda v prvom rade Pánu Bohu, že nás
viedol na tejto ceste, že pomáhal nachádzať riešenia
a východiska aj v situáciách, keď už mnohí rezignovali,
že obnovoval vieru v našich srdciach, že keď s ním
kráčame dôjdeme naplnenia vrchovatou mierou. Toto
dielo sa zrodilo zo spolupráce, ochoty, pokory, úcty,
vzájomnej pomoci a zodpovednosti pri Božom riadení
a s jeho požehnaním a tak sa rodia veľké veci. Dnes
plesá naša duša a raduje sa naše srdce. A tak to má byť,
nech nás to posilňuje vo viere, nech s láskou konáme
všetky veci ku ktorým nás Pán Boh povoláva, v nádeji,
že má pre nás pripravenú spravodlivú odplatu.
Úvahy
o novej
fare
môžeme
datovať
od
konca
roku
2007,
kedy
v susedstve
bývalej starej

fary prebiehala intenzívna stavebná činnosť a následne
spoločnosť Xawax prišla s požiadavkou na odkúpenie
časti pozemku. Od toho času začali prebiehať
priebežné rokovania medzi Cirkevným zborom
a spoločnosťou Xawax. Z rokovania vo februári 2008
vzišla úvaha o možnosti výstavby nového objektu.
V marci 2008 už cirkevný zbor predložil požiadavky
na možné riešenie nového objektu na pozemku pod
hradbami. Situácia v zbore však bola zjavne proti
odpredaju starej fary a pozemku. Do júna 2008 sa
pracovalo s alternatívou tzv. „Sendy baru“, ktorý stál
na tomto mieste, ale bez možnosti jeho rozšírenia,
vzhľadom na stanovisko Krajského pamiatkového
úradu (KPÚ). V auguste 2008 bol spoločnosťou Xawax
predložený nový návrh na adaptáciu Domu politických
strán, ktorý stál na mieste terajšieho parkoviska. Tento
návrh bol hodnotený vo vedení zboru ako prijateľný.
Spoločnosť Xawax odkúpila Dom politických strán
a ponúkla ho CZ ako výmenu za budovu starej fary.
V máji 2009 presbyterstvo CZ rozhodlo o predstavení
uvedeného návrhu na konvente konanom 30.05.2009,
na ktorý pozvala zástupcov spoločnosti Xawax.
V zápisnici z uvedeného konventu čítame, že bolo
predstavené riešenie rekonštrukcie Domu politických
strán pre účel novej fary. Po bohatej a búrlivej diskusii
a skutočnosti, že táto stavba nebola zahrnutá
v územnom pláne ako trvalá stavba, ale len na dožitie,
konvent nakoniec prijal záver otvoriť jednania smerom
k zmene územného plánu mesta.

V júni došlo ku kádrovej zmene v predsedníctve CZ
a po následnom rokovaní so spoločnosťou Xawax
presbyterstvo v auguste 2009 pozastavilo kroky vo
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veci výmeny alebo odpredaja starej fary a poverilo
pokračovať v jednaniach o spoločnom priestore –
kostol, auditórium, záhrada a fara. Na jednaní v októbri
2009 bol Dom politických strán definitívne uzavretý
ako nesystémové riešenie pre CZ z dôvodu, že je to
budova na dožitie bez možnosti fasádnych
a priestorových úprav. Rokovania sa sústredili na
využitie priestoru záhrady a susediacich budov pri
kostole. Do konca roka 2009 prebehli rokovania CZ
a spoločnosti Xawax o možnostiach výberu územia
a zmeny územného plánu pre výstavbu novej fary
u primátora mesta za prítomnosti zástupcu KPÚ.
V januári 2010 boli intenzívne rokovania s mestom
o zmene územného plánu a s pomocou primátora mesta
aj s vedením Pamiatkového úradu Bratislava
o možnostiach
doriešenia
danej
problematiky
v prospech ECAV. Na podnet KPÚ bolo vo februári
2010 tvaromiestne rokovanie na ktorom sa dohodla
príprava štúdie, ktorá bola následne prerokovaná
s KPÚ. Na pôde MsÚ sa vykonali prípravné kroky
k zmene územného plánu. Minimálne požiadavky zo
strany ECAV na rozsah a veľkosť nového zborového
domu ECAV Bardejov boli predložené projekčnému
ateliéru A-typ Prešov ako zadávajúce podmienky pre
prípravu štúdie. Zborové presbyterstvo súhlasilo
s postupom pre ďalšie rokovania. Od marca do mája
2010
sa
intenzívne
pracovalo
a rokovalo
o alternatívnych návrhoch riešenia stavby, ktoré
posudzoval KPÚ s výhradami voči veľkému objemu
stavby. V júni 2010 bola schválená zmena územného
plánu mesta.

V septembri 2010 po rokovaniach na KPÚ bolo
vydané rozhodnutie o prípustnosti zámeru výstavby
objektu: Evanjelický farský úrad s areálom na ul. Dlhý
rad. Do konca roku 2010 sa rokovalo o dispozičnom
riešení stavby, ktoré sa postupne menilo podľa ďalších
informácií z KPÚ. Súbežne prebiehali rokovania so
spoločnosťou Xawax o podmienkach zámeny majetku,
podmienkach výstavby a vybavenosti novej budovy.
V marci 2011 zborové presbyterstvo odsúhlasuje
architektonickú štúdiu od spoločnosti A-typ Prešov,
zámer výstavby novej fary a zámenu nehnuteľností –
starú faru za skolaudovanú novú faru a navrhuje
zborovému konventu na schválenie, ktoré konvent
schvaľuje dňa 20.03.2011. V máji 2011 bola schválená
architektonická štúdia KPÚ v Prešove s podmienkou
odsadenia budovy min. 1 m od predsunutej hradby. Po
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následných rokovaniach bolo dohodnuté vykonanie
archeologických sond pre definitívne určenie polohy
parcelačných múrov. 22.11.2011 je vydané rozhodnutie
o umiestnení stavby.
V januári 2012 konvent schvaľuje návrh zmlúv
o budúcich kúpnych zmluvách so spoločnosťou
Xawax. Dňa 11.05.2012 je vydané stavebné povolenie
a 15.6.2012 po sérii náročných rokovaní sú podpísané
zmluvy o uzatvorení budúcich kúpnych zmlúv na
podklade čoho spoločnosť Xawax zahájila v júli 2012
výstavbu novej budovy. Termín dokončenia bol
stanovený do 30.09.2013. Počas výstavby došlo
k značným sklzom v časovom harmonograme výstavby
a po dohode zmluvných strán bol dohodnutý nový
termín dokončenia 31.05.2014. Vzhľadom na
pretrvávajúce problémy na strane zhotoviteľa stavby sa
postupne dohodovali nové termíny dokončenia stavby.
Dňa 15.01.2015 bolo na stavbu vydané kolaudačné
rozhodnutie. Práce na odstraňovaní nedorobkov
pokračovali do konca apríla 2016 a do dnešného dňa
neboli ukončené. Dňa 20.05.2016 boli uzatvorené
kúpne zmluvy a podané návrhy na zápis do katastra
nehnuteľnosti. V júni 2016 sme prevzali budovu
a presťahovali farský úrad a ubytovanie duchovných do
nových priestorov. V roku 2015 konvent schválil
zbierku na roky 2015 a 2016 na úhradu daňovej
povinnosti, ktorá bola zaplatená v roku 2017, čím boli
vysporiadané záväzky voči daňovému úradu a tým
uzavretý celý projekt.
Veci,
ktoré
boli
pred
ôsmymi
rokmi
nepredstaviteľné sú dnes skutočnosťou. Nebolo to bez
námahy, či obetí a strádania. Celý projekt bol veľmi
náročný a komplikovaný v príprave, realizácii aj
v právnom a ekonomickom vysporiadaní. Dnes to
máme všetko za sebou a môžeme užívať modernú
a kvalitnú budovu ušitú na mieru potrieb nášho CZ
zohľadňujúcu aj rozvojové možnosti do budúcnosti. Za
týmto všetkým bolo mnoho ochotných sŕdc, úsilia
a odvahy, porozumenia a rozvahy pri vzájomnej
spolupráci na realizácii tohto diela.
Pri dnešnej príležitosti posviacky tohto nádherného
diela sa chcem poďakovať v mene celého CZ :
Investorovi stavby – spoločnosti Xawax, s.r.o.
a menovite p. Bartošovi za príležitosť, ktorou nám
pomohli zásadne vyriešiť priestorové podmienky v CZ.
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Vážime si ochotu a ústretovosť pri spoločných
jednaniach a veľmi dobrú, veríme tomu, že vzájomne
výhodnú spoluprácu.
Mestu Bardejov – menovite p. primátorovi Borisovi
Hanuščákovi, ktorý sa ochotne a ústretovo zasadzoval
svojou autoritou pri najdôležitejších rokovaniach
o možnostiach
riešenia
tejto
stavby,
za
sprostredkovanie najdôležitejších rokovaní pri jej
príprave a zabezpečení príslušných schvaľovacích
procedúr v exekutíve mesta.
Projekčnému ateliéru – A-typ, Prešov, menovite
Ing.
Arch.
Vladimírovi
Kačalovi
a jeho
spolupracovníkom za ochotnú a tvorivú spoluprácu pri
projektovej príprave stavby aj počas celej doby
výstavby
a profesionálny
prístup
k riešeniu
vzniknutých problémov.
Zhotoviteľovi stavby – spoločnosti Svidgas, s.r.o. za
dobre odvedenú prácu a snahu splniť svoje záväzky pri
dokončovaní stavby napriek existenčným problémom
z druhotnej platobnej neschopnosti,
Vyšším organizačným jednotkám našej cirkvi za
porozumenie a dôveru, ktorú prejavili schválením
príslušných materiálov nevyhnutných k realizácii
celého projektu vo svojich grémiách.
Ďakujeme všetkým členom nášho CZ, ktorí priložili
akýmkoľvek spôsobom ruku k tomuto dielu – a to za
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zabezpečenie nábytku do farského úradu zo SLSP, za
brigádnickú výpomoc pri konečnej úprave záhrady, za
vyčistenie celej stavby pred sťahovaním a všetkým
tým, ktorí uhradili príspevok v rámci zbierky na daň
a tým, ktorí prispeli milodarmi na vybavenie budovy.
Ďakujeme nášmu dobrému susedovi – Okresnej
knižnici D. Gutgesela a jej pracovníkom za ich
ústretovosť a dobrú spoluprácu počas výstavby objektu
a poskytovaní pomoci pri našich podujatiach.
Záverom mi dovoľte byť tak trochu osobný.
Ďakujem manželke Daniele aj našim synom za
podporu, trpezlivosť a pomoc, aj keď som mnoho času
strávil pri tejto stavbe a nie v kruhu rodiny. Ďakujem
Pánu Bohu za možnosť podieľať sa na tomto diele, za
jeho vedenie pri všetkých prácach, za vieru, silu aj
odvahu byť jeho nasledovníkom tam kde ma potrebuje.
Ďakujem za zdravie i hojnosť jeho požehnania. Prajem
všetkým nám aj ďalším generáciám, aby si užili ovocie
tohto hodnotného diela, aby slúžilo k rozvoju práce
v zbore aj v cirkvi. Nech je svedectvom dobrej
spolupráce ľudí, ktorých spojilo Božie vedenie. Nech
symbolizuje ochotné srdcia so slobodnou vôľou konať
dobré veci pre druhých, len tak naplníme zákon
Kristov.

Niekoľko reakcií od účastníkov Zborových dní 2017
Marta Habžanská, presbyterka:
Zborové dni som mala možnosť zažiť z inej strany,
než väčšina účastníkov, z pohľadu obsluhujúceho
personálu. Rada by som sa podelila s niekoľkými
postrehmi, ktoré ma skutočne milo zasiahli:
Už pri ich samotnej príprave a rozdelení prác, ktoré
nás, presbyterov čakali som zažila milú skúsenosť, že
keď chceme, vieme si vzájomne pomôcť. V rešpekte
zo zodpovednosti a pri myšlienke, ako čo najlepšie
zvládnuť zverené úlohy, ktoré sme chceli bratom
a sestrám počas Zborových dní pripraviť a telesne ich
posilniť mi prišli vhod povzbudivé slová ďalších
sestier : „Neboj sa, my ti s tým pomôžeme, to už bude
naša starosť...“ Bol to prvý vďačný pocit, že sa Pán
Boh priznáva k nám a posiela pomoc, ochotné srdcia
a ruky sestier, ktorým tiež záleží na tom, aby sa všetka
práca zvládla na čo najlepšej úrovni. Pocítila som
kolegialitu a vzájomné pochopenie. Všetko, čo sa koná
spoločne a s láskou, je veľkým požehnaním pre nás
všetkých, pre celý cirkevný zbor.
Ako členka spevokolu som mala možnosť spred
oltára vidieť tých, ktorí sa zúčastnili sobotňajšieho
programu. Veľmi ma potešilo, že sa našich Zborových
dní zúčastňujú aj členovia susedných cirkevných
zborov, Richvald, Zlaté. Nezabudli, kam patrili, kde sa
cítia stále dobre a doma ... a prišli. Aj počas
rozhovorov s nimi som pociťovala veľkú vďaku voči
Pánu Bohu. Spomínali, že tu boli pokrstení,

konfirmovaní. Kostol v Bardejove bol a stále zostal aj
ich kostolom. Vnímala som to tak, že aj po rokoch
zdieľajú radosti a starosti, ktoré v bardejovskom
cirkevnom zbore prežívame a pociťovala som veľké
potešenie z toho, že stále majú živý záujem o veci
a dianie nášho CZ. Na tvárach, pri teplom čajíku
a káve, som pozorovala ozajstnú vďačnosť, úsmevy a
radosť z niečoho nového, čo mali možnosť aj napriek
chladnému počasiu spoločne prežívať. Potvrdilo sa mi,
že aj takéto príležitosti spoločných stretnutí bratov
a sestier vo viere majú veľký význam.
Nedá mi nespomenúť, ako človek hlboko precitne
pri nábožných piesňach, ktoré sme mohli spoločne
spievať za doprovodu dychovej hudby hostí zo
Smilovíc.
Veľkým požehnaním bol čas strávený pri
spoločnom obede za jedným stolom s biskupom,
seniorom, konseniorom, farármi a ich rodinami spolu s
ďalšími členmi cirkevného zboru.
Potešilo ma aj to, že si starší a mladší dokázali
spoločne bez rozdielu veku zmerať vedomosti v súťaží,
ktorá bola jedným z bodov popoludňajšieho
(sobotňajšieho) programu. Musím povedať, že súťaž
nás v mnohom poučila, ale tiež prekvapila vo
vynikajúcich znalostiach a vedomostnej úrovni
súťažiacich hlavne pri otázkach o našom cirkevnom
zbore.
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V nedeľu na službách Božích sme boli obohatení
vzácnymi životnými udalosťami: sviatosťou krstu
svätého a vyslaním mladého spolubrata do služby
cirkvi. Krst dvojičiek nie je bežná vec, dvojnásobne, ak
ide o detí našich rodákov, ktoré prišli do nášho
cirkevného zboru prijať sviatosť krstu až z ďalekého
Bristolu v Anglicku. Slzy radosti z nových životov
vystriedali slzy pri počúvaní krásnych vyznaní nášho
spolubrata odchádzajúceho do služby v cirkvi,
mladého kaplána Samuela Velebíra.
Na záver po ukončení nedeľňajších služieb Božích
pri malom pochutnávaní si na koláčikoch (za ktoré
patrí veľká vďaka našim usilovným sestrám) som mala
veľkú radosť z toho, ako sa všetci dlho rozprávali
a nikomu sa nechcelo rozísť domov.... Bolo toho veľa,
čo som nespomenula. Myslím, že každý mohol zažiť
nádherné spoločenstvo s Pánom Bohom cez všetkých
účinkujúcich hostí a domácich spoluveriacich.
Vďaka Bohu aj za tohoročné Zborové dní,
ktoré dokázali na krátky čas spojiť ľudí vo viere
a dodali nádej a chuť na ďalšie konanie spoločných
akcií v cirkevnom zbore.

Lenka Gajdošová, učiteľka detskej besiedky:
Potešilo ma, keď som sa dozvedela, že v našom
cirkevnom zbore budeme mať zborové dni. Prežila som
na nich pekný čas a s niekoľkými vecami by som sa
rada podelila.
Zaujímavá bola pre mňa skúsenosť na spoločnom
obede. Mala som možnosť sedieť pri ľuďoch, ktorých
som síce poznala z kostola, ale akosi nebola príležitosť
na spoločný rozhovor. Pri stole sa otvorila prirodzená
možnosť komunikácie a vzájomného zdieľania.
Pomyslela som si, že by bolo super sa takto stretávať aj
častejšie.
Keďže som nebola na prednáškach, lebo som sa
v tom čase venovala deťom, o to viac som si užila hru
Milujem svoj cirkevný zbor. Zábava bola výborná, od
smiechu ma až boleli svaly na tvári. Ale nebolo to iba
o zábave. Spoločne sme sa mohli dozvedieť aj
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množstvo zaujímavých informácií o našom cirkevnom
zbore, o matkocirkvi, dcérocirkvách aj fíliách, aj
o našich bratoch farároch a sestrách farárkach.

Nádherným bol pre mňa večerný koncert v podaní
dychovej hudby hostí zo Sliezska. Po celom náročnom
dni to bolo upokojujúce a občerstvujúce. V srdci som
cítila vďačnosť, že merali takú dlhú cestu, aby nám
mohli poslúžiť. Bola som rada, že sme sa prihlásili
zobrať dvoch ich hudobníkov prespať k nám domov.
Pán Boh to zariadil tak, že sme dostali otca so synom.
Chlapec bol presne vo veku jedného nášho syna a ako
sa hovorí „sadli si spolu“. Vlastne, „sadli sme si všetci“
a prežili sme spoločne veľmi krásny večer.
S manželom poznáme Sliezsko, lebo v mladosti sme
tam strávili pár rokov na evanjelizačných táboroch pre
mladých. Pri prezeraní fotiek sme zistili, že na
niekoľkých táboroch sme boli aj spolu. A úplne úžasné
bolo, keď na jednej fotke náš hosť spoznal manželku
speváka, ktorí boli teraz u nás v Bardejove. Fotografia
bola spred 24 rokov. Po toľkých rokoch sme sa stretli
po Službách Božích a mohli sme prežiť to nádherné, že
sme Božia rodina, že sme sa nestratili vo svete a Pán
Boh nás drží vo svojej ruke, nás aj naše rodiny.
Zborové dni boli pre mňa požehnaným časom,
kedy som mohla veľmi intenzívne prežívať Božiu
blízkosť. Dúfam, že sa takto stretneme aj nabudúce.

Hudobníci zo sliezskej dychovky:
Krásný den,
chtěli jsme tímto mailem poděkovat za krásný víkend v Bardejove, za
vaší pohostinnost i za příspěvek na benzín. Jsme moc rádi, že jsme
mohli navštívit tak krásné město a být součástí tak důležité události
ve vašem sboru.
S pozdravem a přáním mnoho Božího požehnání,
Jakub a Mirka Pientokovi ze Smilovic :)
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LUTHEROVA PIESEŇ
Na ľudový motív

Zas z Božej milosti rok tu sedemnásty
Spomeň si z vďačnosťou 500 rokov cesty.
500 rokov prešlo Pán Boh vždy ten istý,
vzišiel v Eislebene človek Duchom čistý
Bohom požehnaný urobiť veľkú vec
cirkev zbaviť viny, Krista znovu uzrieť.
Pri chrámových dverách v meste Wittenbergu
Listy v ruke zviera, ktoré svetom pohnú
Päť a deväťdesiat punktov tam udiera
Čistá Božia pravda písmom podložená.
Doktor Martin Luther učencov preberá
Nie listy s pečiatkou od mnícha Tetzela
Z jeho výpovedi láska k ľuďom veje
Že spasenie naše vierou v Krista zreje.
Do celého sveta chýry vietor nesie
študenti, furmani po ďalekej ceste
A aj v Bardejove a jeho okolí
Myšlienky Luthera ešte zmohutneli.

Verné sú to pravdy Pánom požehnané
Každý zbožný človek berie ich už vážne
Mníšku, mníšku milý ako sa mohlo stáť
Dal si nám kresťanom, pravdy Božie poznať.
V Zlackom kostolíku nová pieseň zneje
Ktorú poslal Luther až z nemeckej zeme
Že z milosti Božej spásu dosiahneme
Tie úžasné pravdy dal nám Luther z Biblie.
Hoc nám vezmú statok v duši spravia zmätok
On uvedie raz nás v nebeskú ríšu zas
Veď náš boj obstojí s diablom v plnej zbrojí
Ale viera v Krista, cesta naša istá.
Aj v dedinke Zlaté ľudu pod obojí
Lutherova pieseň z hrdiel hrdo tóni
Hradom prepevným je a ochrancom Boh nám
S láskou zanechajme našim pokoleniam.
Adam Klimek , Zlaté

Deti, dorast a mládež v lete
Tábor v Danovej
Už viac rokov je neodmysliteľnou súčasťou leta v našom cirkevnom zbore dorastovo mládežnícky tábor. Konal
sa aj v roku Reformácie. Zúčastnilo sa ho viac ako 115 účastníkov, čo bol rekordný počet. Do Danovej (pri
Medzilaborciach) sa vybrali od 11. do 17. júla. Hlavnou témou tábora bolo Božie kráľovstvo. Tému rozobrali
viacerí osvedčení rečníci. Okrem vyučovania z Božieho slova dôležitou súčasťou tábora sú mnohé diskusie, ale
samozrejme aj zábava, šport,
turistika. Vďaka Božej ochrane sme
sa tohto roku vyhli zraneniam a tak
pohodu na tábore nič nenarušovalo.
Vďaka patrí aj celému dobre
osvedčenému
tímu
spolupracovníkov pod vedením
Dávida
Schadera
a ďalších
vedúcich, ktorí poctivou prípravou
zabezpečili to, o čo sa bolo možné
postarať z ľudskej stránky. Božie
požehnanie doplnilo naše snahy
takou vrchovatou mierou, že aj
v tomto roku ešte dlho po tábore
užívame ovocie práce počas tohto
krásne prežitého letného týždňa.
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Poloniny
Každý rok po Dorastovom tábore mávame počas
leta potáborovky, ktoré sú obyčajne v Bardejove
a blízkom okolí. Inak tomu nebolo ani tohto roku, až na
jednu, ktorú sme sa rozhodli urobiť
mimo Bardejova, v národnom parku
Poloniny. Miesto jej konania bolo teda
neobvyklé, no nebola to jediná zmena
oproti tradičným stretnutiam. Tiež sme
sa rozhodli, že urobíme potáborovky
dve, a to samostatne pre dievčatá a pre
chlapcov. Náš cieľ boj jasný: zažiť
dobrodružstvo v slovenskej divočine a
spoločenstvo na mieste, kde sme mohli
Boha doslova vidieť, cez krásu, ktorú
stvoril.
23. augusta sme sa vydali na štyroch autách do
Novej Sedlice (najvýchodnejšia obec na Slovensku),
odkiaľ sme pokračovali na miesto nášho táborenia do
Sedla pod Čierťažou. Asi po tri a polhodinovej túre
sme boli konečne tam. Keďže nás bolo sedemnásť,
prácu sme si vedeli rozdeliť. A tak niektorí stavali
stany, iní robili oheň a ďalší nosili z lesa drevo, aby
nám oheň mohol horieť celú noc. Po večeri sme strávili

chvíľu pri zamyslení a rozhovoroch. No vrchol večera
bol ešte stále pred nami. Boli sme totiž v národnom
parku tmavej oblohy, a teda sme boli v očakávaní, čo
nám prinesie pohľad na oblohu. Asi o
polnoci sme sa konečne dočkali.
Vyjasnilo sa. Nočné nebesá boli
úchvatné. Druhý deň nás čakala dlhšia
časť našej cesty, pretože do Novej
Sedlice sme sa vracali cez vrch
Kremenec. Ráno sme zbalili stany a s
„plnou poľnou" sme sa vydali na trasu.
Asi okolo obeda sme konečne dosiahli
Kremenec, kde sa stretávajú hranice
troch štátov - Slovenska, Poľska
a Ukrajiny. Potom nás čakal už len
zostup do Novej Sedlice, kam sme dorazili v podvečer.
Na začiatku bol odvážny nápad urobiť potáborovku
inak ako zvyčajne. Na konci, aspoň mne osobne, ostal
nezabudnuteľný zážitok zo slovenskej divočiny a
vedomie toho, že do našich mladých mužov treba
investovať, aby mohli vyrásť v mužov podľa Božieho
srdca.
Samuel Foľta

Detský tábor 2017
Detský tábor v roku 2017 sme pripravili tak, aby si
aj naši najmladší svojím spôsobom mohli pripomenúť,
že sa pre 500 rokmi dialo v našom meste, našej cirkvi
čosi výnimočné. Aby sme im toto spomínanie na
minulosť urobili zaujímavejším, dostal tábor názov:
Bardejovskí remeselníci. Celý program tentokrát
pripravili a vypracovali spolupracovníci s tímu
detského tábora. Aj v tomto roku bola kapacita
ubytovne vo Floriho chate na Mníchovskom potoku
využitú do posledného miesta. Deti sa okrem hlavnej
témy mohli každý deň tešiť na praktické vyskúšanie si
niektorých remesiel. Šikovné vedúce, s pomocou
našich zručných remeselníkov pripravili pre deti

maľovanie na sklo, tkanie ši vyšívanie, prácu s drevom,
ktorej výsledkom boli vlastnoručne zhotovené drevené
škatuľky, vtáčie búdky aj jasličky. Zaujímavé bolo aj
predstavenie dodnes živého remesla pernikárov,
medovnikárov s možnosťou ozdobiť si vlastné
medovníčky. Za spoluprácu ďakujeme všetkým
ochotným bratom a sestrám, ktorí sa podieľali
v príprave ako členovia tímu, aj ako hostia,
remeselníci, dodávatelia materiálu alebo pomocníci pri
hrách a ďalších častiach programu.
Pre dokreslenie zážitkov z detského tábora
pridávame osobný pohľad jedného z nových členov
tímu, Dávida Bukovinského:

Počas môjho stredoškolského pôsobenia som pracoval v našom
cirkevnom zbore s dorastom a mládežou. Ale v živote každého
jedného človeka nastane moment, kedy sa rozhodne skúsiť niečo
nové. Práca s deťmi je určite jednou z takých výziev. Prináša nové
obzory, nové zážitky, nové skúsenosti. Dnes si kladiem otázku:
Prečo som nerozmýšľal skôr?! Posledný rok môjho života bol
prelomový v mnohých veciach. Pán Boh ma povolal, aby som išiel
študovať evanjelickú teológiu. Študujem ju na Evanjelickej
Bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. Jednou z náplní mojej
práce, bude aj práca s deťmi. Existuje jeden úžasný princíp, a to, že
všetky veľké veci začínajú akosi v malom. Deti, aj napriek tomu, že
sú malé a ešte nevedia, čo prináša život, môže vzniknúť obraz, že nie
je až taká potreba venovať sa im. No opak je pravdou. Ak deťom v absolútnej jednoduchosti ukážeme pravdu a
zvesť evanjelia, tak v ďalších rokoch ich života to môže mať nenahraditeľný vplyv.
Veľakrát sa môže zdať, či má vôbec práca s deťmi zmyslel, veď sú ešte primladé na to, aby rozumeli nejakým
náboženským, filozofickým alebo teologickým poznatkom a mladé na to, aby si urobili obraz o svete. Ako jeden zo
základných východiskových bodov nám slúži aj Ježišov príklad, ktorý nachádzame napríklad v Mt 18,3: Veru,
hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského. Alebo Mt 19,14:
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Ježiš však riekol: Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne; lebo takýchto je kráľovstvo nebeské. Človek
veľmi rýchlo zistí, že je rozdiel pracovať s deťmi a s dorastom, mládežou. Človek musí pristupovať k deťom oveľa
jednoduchšie a pragmatickejšie. Jeden z najkrajších zážitkov na tábore bol vidieť, ako deti spievali piesne,
konkrétne jednu: „My sme tu všetci jedna rodina“. Nikdy by som nebol veril, že aj keď ubehol rok života,
(od predchádzajúceho tábora), dokážu deti spievať túto pieseň naplno. Nezabudnuteľnou bola aj atmosféra v tíme.
Časť tímu tvorili dospelí, ktorí pôsobia ako učitelia, resp. učiteľky a potom sme tam boli my mládežníci. Bolo
inšpiratívne a zaujímavé vidieť prístup dospelých k deťom, pretože nám mládežníkom bolo hneď jasnejšie ako sa
správať v jednotlivých momentoch alebo ním podobných.
Niekto by sa mohol opýtať, prečo práve deti. Odpovedal by som, že vzhľadom na to, že aj ja chcem byť jedného
dňa otcom svojich detí, je úžasná príležitosť aj týmto spôsobom nachádzať nové skúsenosti a zážitky pod Božím
vedením. Niekedy sa môže zdať, že výsledky našej práce nevidíme hneď a zaraz. Mnohé z výsledkov sa objavujú až
časom, pretože Pán Boh má plán s každým človekom a každému ponúka možnosť večného života.
Dávid Bukovinský

Mládežnícky tábor 2017
Mládežnícky tábor mal tento rok v našom
cirkevnom zbore premiéru. Prečo sme sa rozhodli
organizovať tento typ tábora? Pretože už dlhšie sme
vnímali potrebu urobiť tábor pre starších, takmer
dospelých mladých. Zmýšľajú inak, ako dvanásť až
pätnásť roční. Riešia iné otázky, stoja pred životnými
rozhodnutiami. A keďže na dorastovom tábore sa
preberajú väčšinou základy viery, ktoré starší
mládežníci majú už „za sebou“, chceli sme tu
rozoberať každodenný život s Bohom, problémy, ktoré
v ňom vznikajú, otázky utrpenia v živote kresťana
a duchovný rast.
Pre toto podujatie sme vybrali pre nás nový priestor,
stredisko Borda pri Košickom Klečenove. Bol to tábor
určený pre starších mládežníkov. Veková hranica bola:
minimálne ukončený prvý ročník strednej školy. Téma
tábora bola: Poď ďalej! Biblickým základom
a inšpiráciou pre nás bol 1. list Petra. Počas štyroch dní
sme mali štyri témy – o tom, čo znamená duchovne

rásť, aké praktické kroky viery môžeme robiť, otázky
utrpenia v našom živote a posledná téma bola
o vytrvalosti kresťana. Tri zo štyroch tém mali
cezpoľní rečníci – Slavomír Slávik (riaditeľ EVS), Ed
Rumbold (misionár z USA) a Ester Jankovičová
(z Bratislavy). Témy boli naozaj veľmi oslovujúce.
Viedli k mnohým hlbokým rozhovorom, rozhodnutiam.
Cieľom tábora nebolo len vyučovanie, ale aj oddych
v spoločenstve kamarátov. Väčšina zo štyridsiatich
piatich účastníkov tábora boli naši mladí, ktorí cez rok
aj počas leta aktívne slúžia na mládeži, dorastoch,
besiedke. Týmto táborom sme chceli aj im dať priestor
na načerpanie nových síl, oddych. Celkovo sme po
tábore prežívali dobrý pocit z rozhodnutia urobiť tento
typ tábora. Videli sme, že potreba uskutočniť takúto
akciu bola skutočná a tábor priniesol svoje ovocie.
Vďaka Bohu za to!
Barbora Schaderová

Reformácia a umenie
Teologická konferencia ECAV v Bardejovských kúpeľoch
V Bardejove-Bardejovských Kúpeľoch sa 18. − 20. októbra 2017 konala Teologická konferencia ECAV na
Slovensku na tému „Reformácia a umenie“. Konferencie sa zúčastnilo vyše 120 účastníkov. Ev. duchovných z
celého Slovenska privítal v hoteli Alexander generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik. Úvodnú
pobožnosť na text z 1M 1, 31 mal senior Šarišsko-zemplínskeho seniorátu Martin Chalupka. Reflektoval v nej tému
konferencie − umenie − a poukázal na náš svet ako na
najväčšie umelecké − Božie stvoriteľské dielo.
S prvou prednáškou s názvom „Keď anjeli, tak
takíto!“ vystúpil prof. Dr. Walter Sparn, emeritný
profesor na Univerzite v Erlangene, ktorý sa venuje
angelológii. Nasledovala prednáška prof. Ing. arch.
Janky Krivošovej, PhD., na tému „Reformácia
a výtvarné umenie“. Prostredníctvom videoprezentácie
priblížila uplatnenie výtvarného umenia v cirkvi od
tolerančných a artikulárnych kostolov až do súčasnosti.
Večer na tému „Reformácia vo filme a v televízii“
prednášal Mgr. Miloslav Gdovin, ev. teológ
a dramaturg Oddelenia náboženskej publicistiky
RTVS. Stručne priblížil históriu filmového umenia aj
televízie a televíznej tvorby. Osobitne si všimol filmy,
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ktoré boli nakrútené o Martinovi Lutherovi – od prvého hraného filmu z roku 1911 až po zatiaľ posledný – film
„Luther“ z roku 2003. Večernou pobožnosťou poslúžil seniorálny kaplán POS Radim Pačmár.
Štvrtok sa začal rannou pobožnosťou na text 1S 14, 6, ktorú mal Jozef Vereščak, podpredseda ZED a zborový
farár CZ ECAV Poprad-Veľká. Prednášku „Cithara sanctorum z pohľadu súčasného hymnologického výskumu“
predniesla Mgr. Adriana Grešová, doktorandka na Katedre muzikológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave.
„Vplyv reformácie na vývoj organovej umeleckej tvorby“ – to bol názov prednášky MgA. Janka Siromu, PhD.,
ktorý stručne načrtol históriu organa od 3. stor. pred Kr. cez využitie organa na byzantskom dvore v 8. stor. až po
renesančný organ okolo r. 1500.
Popoludní viacerí účastníci konferencie využili možnosť prehliadky pamätihodností mesta Bardejov, na ktorej
ich odborným výkladom sprevádzal zborový farár CZ ECAV Bardejov Ján Velebír. O 16.00 hod. sa všetci stretli v
bardejovskom evanjelickom a. v. chráme Božom. Domáci farár Ján Velebír predstavil bardejovský cirkevný zbor.
Potom gen. biskup Miloš Klátik pozdravil prítomných a prečítal mená duchovných, ktorí si v tomto roku
pripomínajú okrúhle výročia ordinácie. Jubilantom zablahoželali členovia Zboru biskupov ECAV na Slovensku i
podpredseda ZED-u Mgr. Jozef Vereščak a odovzdali im spomienkové darčeky. Slávnostné chvíle umocnili
organové skladby v podaní Janka Siromu. Večernou pobožnosťou poslúžil jeden z jubilantov – Mgr. Ondrej Koč st.
Rannú pobožnosť v piatok mala zborová farárka CZ ECAV Bardejov Anna Velebírová. Potom generálny
biskup predstavil prof. Dr. Jochena Arnolda, ktorý pôsobí ako evanjelický farár a prednáša na Univerzite v Lipsku.
Prednáška vyvolala širokú diskusiu najmä na tému kantorskej služby.
V rámci záverečného hodnotenia konferencie viacerí duchovní s uznaním kvitovali výber tohtoročnej témy
aj prednášateľov, od ktorých sa dozvedeli veľa zaujímavých a podnetných informácií. Zazneli aj konkrétne návrhy,
ktoré by mohli viesť k lepšiemu vzdelávaniu kantorov i cirkevníkov, a tým k pozdvihnutiu hudobného života
cirkvi.
Pobožnosťou na slovo z Ef 5, 25 − 27 na záver Teologickej konferencie ECAV 2017 poslúžil bardejovský
zborový farár Ján Velebír. Pred záverečnou modlitbou povedal svoje vyznania: „Mám rád túto cirkev. V
posledných troch dňoch na tejto teologickej konferencii ma Pán Boh znovu mocne požehnal. Prijal som veľa
radosti, čosi múdrosti aj motiváciu. Som Mu za to vďačný. Považoval by som za dobrý zisk z tejto konferencie, keby
sme všetci odtiaľto odišli s takýmto vyznaním: Pane Ježiši Kriste, milujem Tvoju cirkev. Pomôž mi milovať i jej
členov, hoci je to občas ťažké. Pane Ježiši Kriste, zmeň ma tak veľmi, aby som bol schopný takej lásky. Amen.“
Prevzaté z www.ecav.sk – krátené.

Pracovné zasadnutie presbyterov CZ
k ďalšiemu rozvoju života a činnosti zboru
V závere roka predsedníctvo cirkevného zboru zvolalo mimoriadne pracovné stretnutie členov
všetkých presbyterstiev matkocirkvi aj dcérocirkví. Zámerom tohto stretnutia bolo otvoriť diskusiu
o niekoľkých závažných otázkach ďalšieho rozvoja činnosti cirkevného zboru aj v súvislosti
s celocirkevnými úlohami, ako ich stanovili vyššie orgány cirkvi.
Na základe rozhodnutí generálneho presbyterstva
a generálneho predsedníctva sme mali prerokovať dva
dôležité okruhy otázok: modely reštrukturalizácie
cirkvi a modely financovania cirkvi a duchovných
v cirkvi
Okrem týchto tém, ktoré nám boli dané z úrovne
celej cirkvi sme sa zaoberali aj otázkami, ktoré sa
objavujú v našich radoch.
Reštrukturalizácia cirkvi
V prvom bode programu zborový farár J. Velebír
predstavil v stručnom prehľade hlavné smerovanie
diskusie o zmene štruktúry cirkvi. Synoda (najvyšší
zákonodarný orgán cirkvi) v posledných rokoch v tejto
veci prijala niekoľko uznesení.
Prvé návrhy smerovali k vytvoreniu troch dištriktov
s troma biskupmi. Zámerom bolo dosiahnuť, aby každý
biskup mal územie, ktoré spravuje. Z týchto troch
biskupov jeden mal plniť úlohu generálneho biskupa
s poverením zastupovať cirkev pred štátom,

v ekumenických a zahraničných vzťahoch. V tomto
duchu vzniklo niekoľko návrhov na územné členenie
dištriktov
a rozdelenie
kompetencií
biskupov.
V posledných
rokoch
sa
z prostredia
GBÚ
presadzovala predstava jedného dištriktu pre celé
Slovensko s jedným biskupom, zmenou kompetencií
seniorov a zmenou územného členenia seniorátov.
Tento návrh na poslednej synode nezískal podporu.
Riešenie bude treba hľadať v ďalších rokovaniach.
Podnety pre všeobecne prijateľné riešenie majú
prichádzať aj zo zborov.
Po predstavení týchto myšlienok sme skonštatovali,
že vzhľadom na závažnosť problematiky bude
skutočne potrebné, aby boli najprv vypracované
dôkladnejšie prepracované návrhy na úrovni expertov
z oblasti ekonomiky, cirkevného práva a organizácie
cirkvi, ktoré by sme následne mohli pripomienkovať
v cirkevných zboroch. Tieto návrhy očakávame od
výboru pre reštrukturalizáciu, ktorý pracuje pri
Generálnom presbyterstve ECAV.
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Financovanie duchovných
V druhom bode programu sme sa venovali
dotazníku, ktorý vypracovalo predsedníctvo cirkvi.
V dotazníku boli otázky týkajúce sa spôsobu
financovania duchovných v službe cirkvi. Bolo
navrhnutých niekoľko modelov spolufinancovania
platov
duchovných
s možnosťou
zarátania
vokátorových príjmov do systému sociálneho
zabezpečenia. K tomuto kroku predsedníctvo cirkvi
pristúpilo aj pod tlakom zvyšovania minimálnej mzdy
zo strany štátnych zákonov, aj s ohľadom na nízke
odvodové zrážky do sociálneho systému, ktoré
spôsobujú nízke dôchodky duchovných po ukončení
aktívnej služby.
Zborový farár priblížil prítomným presbyterom
v minulosti
fungujúci
systém
odmeňovania
duchovných, v ktorom pred nástupom socializmu
hlavným zdrojom platov duchovných boli vlastné
zdroje cirkvi. Vysvetlil logiku a spôsob fungovania
tohto systému. Následne sa rozvinula vecná diskusia,
v ktorej sa účastníci schôdze vyjadrili k otázkam
z dotazníka.
Voľby v cirkevnom zbore
V ďalšom pokračovaní programu sme sa venovali
príprave volieb v cirkevnom zbore. V roku 2018 totiž
končí volebné obdobie veľkej časti aktívnych
predstaviteľov zboru (presbyteri, kurátori). Aby voľby
prebehli s prehľadom a pokojne, potrebujeme vopred
vedieť, ktorí s presbyterov sú ochotní pokračovať vo
funkcii, ktorí z rôznych dôvodov pokračovať nebudú
a kým by sme ich mohli nahradiť. Predsedníctvo
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cirkevného zboru povzbudilo všetkých členov
presbyterstiev, aby sa v tomto duchu zhovárali medzi
sebou, vzájomne sa povzbudili k ďalšej činnosti
a hľadali nové tváre na miesta tých, ktorí ďalej nebudú
pokračovať.
Návrhy do života zboru
V rámci ďalších praktických a organizačných
návrhov zazneli tieto podnety
- Vyhodnotenie výberu cirkevného príspevku
a zbierky na daň z predaja fary
- Výzva na doplnenie počtu služobníkov
k modleniam pred pohrebom v Bardejove
- Informácia o stave prác v Auditóriu
- Potrebujeme a chceme mať v cirkevnom zbore
cirkevnú škôlku, školu?
- Potrebujeme a chceme mať diakonickú prácu
nasmerovanú na najstarších členov (návštevná služba,
opatrovateľská služba, stredisko evanjelickej
diakonie)?
- Akým spôsobom chceme v budúcnosti rozvíjať
svoju účasť na dobročinných akciách – Saleziánske
kilo, Tesco zbierka?
- Budeme aj v ďalších rokoch organizovať
Zborové dni? Ak áno, akým spôsobom, s akým
zámerom, programom a kde?
- Mládež má záujem zorganizovať zborový ples.
Podporíme tento zámer?
- K výročiu reformácie navrhuje predsedníctvo
vyhotoviť
tablo
s fotografiami
všetkých
predstaviteľov
zboru
pôsobiacich
v rôznych
funkciách v zbore v tomto roku.

Mnohé z týchto otázok vyvolali živú diskusiu. Účastníci stretnutia sa zhodli na tom, že práve v týchto
myšlienkach potrebujeme hľadať inšpiráciu pre našu ďalšiu službu v cirkevnom zbore aj službu zboru
v spoločnosti. Realizácia niektorých z uvedených zámerov bude čakať na tých, ktorí budú zvolení opätovne, alebo
ako noví členovia v presbyterstvách nášho cirkevného zboru. Niesť evanjelium Pána Ježiša Krista do sveta určite
znamená aj slúžiť tým, ktorí si sami pomôcť nemôžu a potrebujú pomoc iných. Niesť evanjelium určite znamená aj
vzdelávať deti a mládež v poznaní Písma a praktickom živote kresťana. Aké konkrétne kroky v našej práci tieto
zámery uskutočnia, to bude záležať od našich rozhodnutí, našej ochoty vložiť seba samého do niektorej z uvedených
úloh. Pozýva nás do nich nie predsedníctvo ani presbyterstvo zboru, ale náš Majster a Pán, Ježiš Kristus slovami:
Čokoľvek ste urobili jednému z najmenších, mne ste urobili.
Ján Velebír

Škola ECAV v Bardejove
alebo
dajme deťom všetko, čo máme – lásku a vieru.
Často pozorujem, tak ako asi všetci rodičia, svoje deti. Keď boli malé, sledovali sme ich pri spánku, pri prvých
krôčikoch a hltali sme ich prvé slová. Neskôr som z nich nespúšťal oči pri ich roztomilých vystúpeniach v škôlke.
Teraz, keď sú staršie, sledujem s radosťou ich pokroky v škole, ako napredujú vo svojich záľubách, či v každej
malej „veľkej“ práci. No stačí to, len sa prizerať?
Často z každej strany počujeme o dôležitosti novej zdravej generácie, ktorú potrebujeme, aby pracovala na
„naše dôchodky“. Ekonomika štátu sa nedá oklamať. Jedna generácia strieda druhú, prináša pokrok, vývoj.
Nezabúdajme však na to, že len fyzické zdravie nestačí. Akú hodnotu má zdravý človek, ktorý je duchovne
prázdny?
Prázdni ľudia hovoria prázdne slová, ukazujú prázdne gestá, žijú prázdny život, zameraný na získavanie
prázdnych vecí. Vnútri seba majú prázdno. Nedovoľme to. Dajme našim deťom viac. Chcem, aby moje deti boli
plné. Plné lásky, viery a nádeje.
Deti sú našou budúcnosťou a najväčším darom, ktorý nám bol zverený do opatery a výchovy. A ja som veľmi
rád, že pri ich výchove nie sme sami, ale pomáha nám naše cirkevné spoločenstvo. Spoločenstvo ľudí, s ktorými
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trávia veľa pekných chvíľ svojho mladého života. Prvé stretnutia v detských besiedkach, zážitky z detských táborov
evanjelickej cirkvi, diskusie v kluboch mládeže, skupinkách priateľov. To všetko formuje naše deti na mladých
ľudí plných snov a plánov. Vyrastajú v duchu zásad kresťanského života, rastú poznávaním Boha a jeho Písma. Pri
tomto dôležitom a náročnom formovaní mladých ľudí je najlepším pomocníkom pre rodičov škola. Škola, v ktorej
deti denne získavajú nielen nové vedomosti, ale aj názory. Budujú si svoj postoj ku otázkam sveta, v ktorom žijú a
vyrastajú.
Ako dlhoročného pedagóga ma preto hlboko oslovila myšlienka založenia cirkevnej evanjelickej školy v našom
meste. Autorom tejto myšlienky určite nie som ja, no mám chuť ju naplniť. Tu v našom meste - Bardejove, kde je
tradícia reformácie veľmi silná a zbor
našej cirkvi je aktívny vo verejnom i
duchovnom živote mesta. Po 500
rokoch od reformácie by sme mohli
postaviť školu, ktorá sa stane centrom
vzdelávania a výchovy pre naše deti
už od ich predškolského veku. Školu,
ktorá by bola tiež miestom pre
stretávanie sa rodičov, pedagógov
a rôzne mimoškolské aktivity. Všetky
aktivity
nášho
cirkevného
spoločenstva by našli strechu,
chrániacu ich pred dažďom a búrkami
dnešného sveta.
Som presvedčený, že v našom
zbore je veľa aktívnych ľudí, ktorí by
určite radi prispeli svojim dielom pri
vytvorení tohto vzdelávacieho centra
našej mládeže. Miesta, kde by sme sa
nemuseli báť o zdravý duchovný rast
našej novej generácie.
Martin German
Ilustračné foto : Biblická olympiáda 2017, Vinbarg

„Ale Ježiš si zavolal deti k sebe a povedal:

Nebráňte deťom prichádzať ku mne, lebo takým patrí Božie kráľovstvo“ (Lukáš 18,16)

Okienko do Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bardejov
Rok 2017
Pokrstení
Natália Kunstová, Bardejov
Klára Gabučová, Bardejov
Nina Brenišinová, Lukov
Tatiana Šoltésová, Bardejov
Richard Václav Česánek, Bardejov
Klaudia Kmeciková, Šiba
Tobias Balaščák, Mokroluh
Vítězslav Hampl, Bardejov
Nela Riznárová, Lukavica
Dominik Rizner, Bardejov – Mihaľov
Teodor Jevčin, Bardejov
Eduard Valo, Bardejov
Emma Sobeková, Bardejov – Mihaľov
Katarína Polčová, Janovce
Ema Pribitná, Bardejov

Andrej Kostár, Rokytov
Natália Adamuvová, Lukavica
Katarína Vantová, Bardejovská Nová Ves
Hana Bondrová, Bardejov
Martin Voľanský-Martiček, Bardejov
Karolína Benková, Bardejov – Mihaľov
Richard Košša, Vyšná Voľa
Ján Velebír, Bardejov
Liana Ľabdíková, Bardejov
Daniel More, Bardejov
Henrich Klimek, Mokroluh
Július Dorko, Lukavica
Viktória Ščerbová, Bardejov
Tatiana Kotuľová, Lukavica
Emilia Rose Remeta, Bardejov/Bristol
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Joshua John Remeta, Bardejov/Bristol
Matej Evin, Bardejov
Nikolaos Paschalis, Bardejov
Martin Gal, Bardejov
Šimon Cmar, Mokroluh
Jaroslav Pecha, Lukavica
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Šimon Polča, Bardejov
Tobias Maršalek, Bardejov
Simona Lipáková, Bardejov
Tobias Hankovský, Lukavica
Filip Sabol, Mokroluh

Sobášení
Marián Šima a Viera Šoltés Tipulová
Marek Zuščin a Dana Demjanovičová
Lukáš Evin a Lucia Pavuková
Stanislav Bara a Michaela Pillárová
Pavol Pangrac a Katarína Andrejovská
Peter Surgent a Bibiana Hudáková
Daniel Barbuľak a Ivana Paulovská
Peter Kucharik a Bibiana Pavlišáková
Emil Hankovský a Barbora Zollerová
Ján Hnatko a Michaela Evinová

Róbert Hronský a Lívia Kručovská
Peter Pangrác a Šarlota Hafičová
Michal Basarik a Iryna Maljus
Ján Katušin a Zuzana Boberová
Juraj Vanta a Alexandra Rusinková
Miroslav Maťaš a Katarína Labašová
Dominik Matta a Natália Klimková
Peter Alan Walters a Mária Walters rod. Šellongová
Marcel Polča a Ivana Franková
Miloš Kotuľa-Forbes a Catriona Leanne KotuľaForbes, rod. Forbes

Pochovaní
Anna Voľanská-Martičková, rod. Martičková, 85 r.,
Lukavica
Andrej Hrivniak, 56 r., Nižná Voľa
Mária Basariková, rod. Klimeková, 73 r., Mokroluh
Viera Štafuriková, rod. Mistriková, 68 r., Bardejov
Dorota Vantová, rod. Voľanská, 81 r., Lukavica
Anna Hrivňáková, rod. Riznárová, 76 r., Lukavica
Viera Fecková, rod. Hatalová, 79 r., Bardejov
Anna Tomková, rod. Hatalová, 84 r., Bardejov
Zuzana Klimeková, rod. Goč-Benková, 90 r., Bardejov
Pavla Marinková, rod. Droppová, 85 r., Bardejov
Andrej Pangrác, 89 r., Rokytov
Anna Remetová, rod. Verbovancová, 81 r., Bardejov
Andrej Beňa, 95 r., Mokroluh
Anna Nováková, rod. Adamuščinová, 72 r., Rokytov
Andrej Mihalčin, 90 r., Vyšná Voľa
Dušan Evin, 54 r., Vyšná Voľa
Zuzana Voľanská, rod. Hrivňáková, 95 r., Bardejov

Andrej Martiček, 48 r., Lukavica
Mária Klimeková, rod. Remetová, 69 r., Bardejov
Mária Gajdošová, rod. Zuščinová, 61 r., Bardejov
Pavol Štefanik, 58 r., Bardejov
Andrej Pangrác, 61 r., Bardejov
Katarína Frniaková, rod. Bogoľová, 82 r., Bardejov
Alžbeta Gdovinová-Hudáková, 74 r., Nižná Voľa
Andrej Voľanský, 66 r., Lukavica
Jaroslav Evin, 48 r., Vyšná Voľa
Pavlína Pangrácová, rod. Paľová, 87 r., Bardejov
Mária Niščáková, rod. Mitaľová, 79 r., Bardejov
Stanislav Kunst, 33 r., Bardejov
Anna Voľanská, rod. Kotuľová, 86 r., Lukavica
Slavomír Porubský, 38 r., Bardejov
Anna Adamuščinová, rod. Popjaková, 77 r., Mokroluh
Anna Kukľová, rod. Pangrácová, 70 r., Bardejov
Bedrich Lehotský, 63 r., Bardejov

Milodary na Bardejovský Prameň
V roku 2017 sme na vydávanie časopisu Bardejovský Prameň prijali milodary v sume 827 €.
Podrobný rozpis darcov bol priebežne uverejňovaný v zborových oznamoch. Všetkým darcom
úprimne ďakujeme za podporu. Vďaka Vašim darom môžeme časopis distribuovať do všetkých
domácností zboru a tak informovať všetkých členov zboru o našom živote a aktivitách.
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OBNOVME SVOJ DOM
Hymna Misijných dní VD 2017

Bože nebies, pred Tebou klopíme svoj zrak –
zblúdili sme z Tvojich ciest, Ty sám nás k sebe vráť.
Obnov ducha pevného a srdce čisté stvor.
My chrámom Tvojho Ducha sme, Ty sám si nás obnov.
Daj nám silu a poslušnosť Ti všetko odovzdať,
túžbou našich sŕdc nech je Teba oslavovať
a každý jazyk vyzná raz, že Ty si živý Boh –
Ten, ktorým všetko počalo i koniec bude Tvoj.
Ref:
S Tebou slabí sú mocní – Ty našou silou si!
S Tebou chopíme sa veľkej úlohy –
vstať a obnoviť Tvoj dom,
navždy nech prebývaš v ňom,
nech v chrámoch našich sŕdc si prítomný.
Nech v chrámoch našich sŕdc si prítomný.
Keď smútok a strach na nás budú doliehať,
aj v tie dni sa chceme len na Teba spoliehať.
Nepriateľ keď útočí, pomôž nám pevne stáť,
na Tvoju záchranu trpezlivo očakávať.
Cirkev Tvoja dnes prosí: Každý náš krok veď!
Túžime žiť Tvoje sny, nie tie, čo sníva svet.
Nech po ovocí Ducha svet Ťa môže spoznať v nás
a Tebe na česť, chválu, radosť cirkev žije zas!
Ľ. Martičková
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