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Bardejovský prameň

Program konventu
Výročná správa
Rozpočet na rok 2020
Plán vnútromisijných aktivít

POZVÁNKA

Ci rkevný zbor ECA V na Sl ov ensku
Bardej ov

Predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bardejov
zvoláva na nedeľu 23. 2. 2019 o 9.00 hod. výročný zborový konvent,
ktorý sa bude konať v evanjelickom kostole v Bardejove.
Program výročného účtovného konventu
CZ ECAV na Slovensku Bardejov
1) Bohoslužobný úvod
2) Zriadenie konventu:
		Privítanie; Prijatie programu; Určenie overovateľov zápisnice;
		 Prezentácia; Voľba sčítacej komisie
3) Schválenie zápisníc K1, K2, K3 z roku 2019
		a) Kontrola plnenia uznesení.
		 b) Vzatie na vedomie zmeny rozpočtu
			 dcérocirkvi Mokroluh
4) Voľby
5) Výročná kňazská správa – časť bohoslužobná a vnútromisijná
		a) Diskusia k správe
6) Uzávierka hospodárenia (Správa zboru, VMF, Zborová diakonia)
		a) Revízna správa
		 b) Diskusia k uzávierke hospodárenia CZ podľa správy

V ýr o č n á k ň a zská
spr áva
za r o k 2019

7) Voľné návrhy
8) Návrh rozpočtu CZ na rok 2019 –
9) Záver konventu
		 a) Oznamy, záverečná liturgia

na zbo ro vo m ko nvente 23. 2. 2020

Kandidovanie do volieb
Na funkciu zborových presbyterov:
Marián Staš, Nižná Voľa
Pavol Ondko, Rokytov
Marta Habžanská
Juraj Voľanský
Bibiana Kuchariková
Na funkciu delegátov na seniorálny konvent:
Riadny delegát:
Andrej Hankovský, Rokytov
Milan Polča, Kobyly
Náhradný delegát:
Nataša Šandalová, Bardejov
Marta Kendrová, Bardejov
Mária Hankovská, Bardejov
Božena Hrivňáková, Lukavica
Andrej Ildža, Janovce
Emília Kmecová, Bardejov

Pretože máme veľkého Veľkňaza, ktorý prenikol nebesá, Ježiša,
Syna Božieho, pridŕžajme sa vyznania. Veď nemáme Veľkňaza,
ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami, ale (máme Veľkňaza),
podobne pokúšaného vo všetkom, (ale) bez hriechu. Pristupujme
teda s dôverou k trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo
a našli milosť na pomoc v pravý čas.
List Židom 4,14-16
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I. Bohoslužobný život
Bohoslužobný život bežal svojim obvyklým rytmom.
Stretávali sme sa na službách Božích (SB) vo všetkých
kostoloch vo všetky nedele a sviatky. K zmenám alebo
vynechaniu SB dochádzalo z organizačných dôvodov:
konanie volebných konventov, neprítomnosť kňazov
v zbore, pozvania veriacich na spoločné stretnutia
v senioráte, dištrikte, ktoré sme radi prijali.
V cirkevnom zbore konáme služby Božie a ďalšie úkony
podľa poriadkov uvedených v Agende s možnosťami
variovania a obohatenia ich programu, ktoré Agenda
poskytuje. Tak dosahujeme zachovanie evanjelického
rázu našich zhromaždení a zároveň sa snažíme o ich
aktuálnosť v spôsobe vyjadrenia viery dnešným jazykom.
Počet účastníkov
Počty účastníkov služieb Božích vytrvalo klesajú.
Dôvody si nechcem vymýšľať. Najistejšie by bolo rozoslať
dotazník a vyhodnotiť skutočnú motiváciu stoviek členov
cirkvi, ktorí sa týždeň čo týždeň rozhodujú, či v nedeľu
prídu na spoločné stretnutie do kostola, alebo vyplnia
čas iným programom. Božie prikázanie nám k tomu dáva
jasný pokyn, zasvätiť tento deň odpočinku S BOHOM.
Kto chce polemizovať nad týmto príkazom, potrebuje si
k tomu nájsť postoj, ktorý obstojí pred Božou tvárou.
Večierne
Večerné služby Božie v Bardejove sú veľmi
požehnanou formou zavŕšenia nedeľného dňa. Ponúkajú
intímnu atmosféru pokojného večera pri nohách Pána
Ježiša Krista, či už je to v kostole, alebo na Vinbargu
v modlitebni. Srdečne pozývame na tieto stretnutia aj
ďalších. Je to veľmi požehnaný čas.

Boli ste už v susedných kostoloch?
Rok čo rok propagujem medzi členmi nášho zboru
vzájomné návštevy. Teší ma, že sem tam zazriem
v kostoloch na dedinách tváre ľudí z inej časti zboru.
Verte tomu, že aj domáci sa takejto návšteve potešia.
A vám, ako hosťom v kostole, kde ste dávno, alebo možno
ešte nikdy neboli, urobí taká návšteva spoločenstva v
dcérocirkvi nedeľu výnimočnou. Srdečne pozývame
do našich útulných kostolov v Rokytove, kde majú 40%
účasť na službách božích, v Mokroluhu, kde okrem pekne
udržiavanej modlitebne pridali nové vykurovanie a nový
organ, v Lukavici, kde pribudol nový organ a ozvučenie,
alebo vo Vyšnej Voli, kde k 30. výročiu kostola znovu
vyhrnuli rukávy a skrášlili, to čo sa dalo. Všade sú však
najvzácnejšie otvorené srdcia vašich bratov a sestier,
ktorí radi spolu s vami budú oslavovať Pána Boha a učiť
sa žiť z Jeho slova.
Služobníci
Rozsiahla služba v našom zbore by nebola možná
bez spoluúčasti desiatok ochotných služobníkov. Mená
ordinovaných alebo teológov, ktorí slúžia liturgickou
službou sú vymenované nižšie. Okrem nich život zboru
zabezpečujú neordinovaní bratia a sestry počnúc od
kurátorov, kurátoriek, cez kantorov, kantorky, kostolníkov,
kostolníčky, členov presbyterstva. Všetci títo zabezpečujú
chod života zboru, či treba zariadiť čítané služby Božie,
alebo pomôcť zastupujúcim, alebo poslúžiť v rámci
služieb čítaním slov Písma alebo Pašií, spevom alebo
organizačne. Všetkým patrí srdečná vďaka. Nech Pán Boh
všetku vašu snahu vynahradí radosťou zo služby.

28. 4. 		 na SB slúžil brat gen. biskup, Ivan Eľko, ktorý
po kázni slova Božieho prislúžil sviatosť krstu svätého
Matúškovi Šimovi.
26. 5. 		 turistické SB - v autobuse počas návratu z výletu vo Wittenbergu
1. 6. 		 posviacka domu smútku v Mokroluhu - ekumenická pobožnosť v spolupráci s CB a Rím. kat. cirkvou.
16. 6. 		 Zlatá konfirmácia - ešte naposledy aj s jubilantami z Richvaldu, ktorí o rok už budú mať vlastné
stretnutie.
17. 11. 30. výročie Nežnej revolúcie a 100. výročie
narodenia J. Mišáka - slávnostné 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,
Anna Velebírová, farárka, Ivan Havassy, kaplán, Viera
Šimová Šoltés, kaplánka), poslúžili: Ivan Eľko (generálny
biskup ECAV), Slavomír Sabol (biskup VD), Dušan Cina
a Peter Mihoč (obaja BÚ VD Prešov), Marek Cingeľ
(konsenior ŠZS, Richvald), Jaroslav Majer (Zlaté),
Marek Ivan (Bystré), Ján Gdovin (Richvald v. v.), Matúš
Vongrej (policajný duchovný, Prešov), Slavomír Gallo
(Hanušovce n/T) Emília Velebírová (Koceľovce, GES),
Marek Hrivňák (Súľov, TUS), Erika Kaňuchová (Lopúchov),
Martin Uhriňák (CB Bardejov), Ľuboš Činčurák (Kuková),
Samuel Velebír (sen. kaplán, Uhorské, NOS), Martin Kmec,
Miroslava Ferencová, Samuel Sabol, Rút Chmeľovská,
Dávid Bukovinský, (študenti EBF UK).
Úprimne ďakujem ochotným spolupracovníkom
z radov neordinovaných, kurátorom, presbyterom,

II. Bohoslužobné výkony
a) Sobáše
Sobášili sme 4 čisto evanjelické páry, 20 konfesionálne
zmiešaných manželstiev, jedno zmiešané manželstvo
bolo požehnané. Spolu sme vykonali 25 sobášov, čo je
o jeden viac ako v roku 2018. Ďalších šesť sobášov sa
konalo v našom kostole pre veriacich iných cirkevných
zborov, zvyčajne aj vykonaných ich duchovnými.

Spolu bolo vykonaných 422 služieb Božích (-9). Okrem
295 hlavných a slávnostných SB sa konali večerné SB
v dcérocirkvách v nedele, keď bol mimoriadny zborový
konvent a pri iných príležitostiach a tiež stredtýždňové
adventné a pôstne večierne.
V zbore sa konali tradičné modlitebné týždne: Aliančný v januári spoločne s CB a AC v Bardejove a Mokroluhu
a pôstny modlitebný týždeň, na ktorý plynule nadviazala
evanjelizácia ProChrist Pre Teba.
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Zvláštne bohoslužobné príležitosti
13. - 20. 1. Modlitebný týždeň Evanjelickej aliancie
(AMOT) – spoločné stretnutia sa uskutočnili v Mokroluhu
trikrát v našej modlitebni a trikrát v modlitebni CB.
V Bardejove sme mali spoločné stretnutie v utorok
v Cirkvi bratskej, v stredu v Auditóriu v našej modlitebni
a v piatok v modlitebni Apoštolskej cirkvi. Témy AMOT
v našich chrámoch zazneli aj v nedeľu na večerných SB.
14. 2.		 Kázeň k Národnému týždňu manželstva
17. 2.		 Predstavenie práce Detskej misie na SB –
A. Sabolová, ECAV Košice
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mládežníkom a ďalším sestrám aj bratom za službu pri
čítaných službách Božích, čítaní pašií, modlitbách pred
pohrebmi. Bez vašej služby by sme nevedeli zabezpečiť
všetku prácu v cirkevnom zbore v požadovanom rozsahu.
Sviatosti
a) Krst svätý
V roku 2019 sme v cirkevnom zbore pokrstili 27
chlapcov a 20 dievčat. Spolu sme vykonali 47 krstov, čo je
o 9 viac, ako v roku 2018. V decembri sa konala spoločná
príprava rodín ku krstu, s ostatnými rodinami sa konali
osobné pastorálne prípravy.
b) Večera Pánova

Sviatosť Večere Pánovej bola v roku 2019 prisluhovaná
92 krát (-7). Z toho v kostole a domove dôchodcov 55 krát
(+8), v domácnostiach, v nemocnici a ústavoch 37 (-15).
Konfirmácia
V roku 2019 bolo konfirmovaných 30 (-3) konfirmandov
(17 chlapcov, 13 dievčat). Slávnosť konfirmácie sa konala
18. a 19. 5. 2019.
V školskom roku 2019/2020 je zapísaných 29
prvákov, ktorým sa venuje sestra farárka Velebírová a 27
druhákov, ktorých vedie zborový farár so sestrou farárkou
v spolupráci s ďalšími spolupracovníkmi.

b) Pohreby
Pochovali sme 18 mužov a 14 žien, spolu sme sa
stretli pri 32 rozlúčkach so zosnulými. Vykonali sme o 5
pohrebov viac, ako v roku 2018.
Najstaršie medzi pochovanými boli sestry Viera
Predmerská, rod. Bahnová, Bardejov a Mária Ildžová,
rod. Kochanová, Janovce, ktoré obe zomreli vo veku 94
rokov. Najmladší pochovaný vo veku 38 rokov bol Jozef
Gajdoš, Bardejov. Priemerný vek zosnulých mužov bol 72
rokov (+7 rokov) a zosnulých žien 82 rokov (+7 rokov).
Priemerný vek zomrelých spoločne bol 76 rokov, čo je o 6
rokov viac, ako v roku 2018.

III. Biblická a vnútromisijná
práca
a) Biblické hodiny
Biblické hodiny sa konali pätnásťkrát. V jarnej sezóne
sme dokončili výklad evanjelia Matúša. V jesennej časti
sme začali preberať články Augsburského vyznania,
ktorého 490. výročie si budeme pripomínať v roku
2020. Tento druh vzdelávania by mohlo využiť aj väčšie
množstvo členov zboru. Témy sa dotýkajú dôležitých
zvestí Písma, ktoré máme prenášať do praktického
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kresťanského života. Na Biblickej hodine je možnosť aj
diskutovať o prednesených otázkach, vyjasniť si názory.
Preto srdečne pozývame na tieto stretnutia.
b) Detská besiedka
Pre zvýšenie kvality vyučovania sme 16. februára
pripravili pre učiteľov detskej besiedky v spolupráci
s Detskou misiou celodenné školenie v Auditóriu.
Zúčastnilo sa ho 30 vyučujúcich. Školenie viedla
pracovníčka Detskej misie A. Sabolová (z ECAV Košice).
V programe sa zapojila aj sestra farárka Velebírová a brat
kaplán Havassy. Organizačne podujatie zabezpečila
sestra B. Kuchariková s tímom spolupracovníkov.
Detskej besiedke sme sa snažili venovať väčšiu
pozornosť. Máme záujem, aby sa čo najviac detí zo zboru
zapojilo do tejto možnosti stretávania a vzdelávania. Pri
týchto stretnutiach nejde len o vyučovanie vedomostí
z Biblie. Biblické pravdy sú dôležitou súčasťou programu,
ale rovnako je dôležité aj spoločenstvo na pôde cirkevného
zboru. Deti sa tu navzájom zoznamujú s kamarátmi
v rozsahu niekoľkých ročníkov ZŠ. Ak sa spoznajú na
besiedke, omnoho ľahšie potom pokračujú na stretnutiach
dorastu a mládeže. A to je pre nás dôležitý čas ďalšieho
formovania ich duchovného života.
V novom školskom roku sme preto rozdali pozvánky
na besiedku v Bardejove spolu s distribúciou zborového
časopisu. To isté chceme zopakovať aj cez vyučovanie
náboženstva. Rozhodujúci je tu však postoj rodičov.
Ak rodič neplánuje na nedeľu svoju cestu do kostola,
školopovinné dieťa sa tam samo nevyberie. Pomocnú
ruku môžu podať aj starí alebo krstní rodičia. V rodinách,
kde o to dbajú spoznávajú požehnané výsledky tejto Božej
práce s nami. Prajeme ich spoznať aj ostatným rodinám.
Na náboženstvo máme prihlásených v ročníkoch 1-6
spolu 193 žiakov. Prevažná väčšina z nich sú deti z nášho
cirkevného zboru. Podľa súčtu v tabuľke dochádzky na
besiedky prichádza približne polovičný počet detí. Z nich
niektorí sú ešte v predškolskom veku. Tieto skutočnosti
nás zaväzujú viac motivovať rodičov, aby využívali
spoluprácu cirkevného zboru pri kresťanskom formovaní
svojich detí. Je to aj pre deti aj pre rodičov veľmi vhodná
pomoc.
Tešíme sa z toho, že deti sa okrem nových príbehov,
nových vedomostí z Biblie učia aj vystupovať pred
zhromaždením. Takto sa cvičia v skúsenosti vyznávania
svojej viery im vlastným spôsobom. Vyučujúci s deťmi
pripravili niekoľko vystúpení – predovšetkým na Vianoce,
ale aj pri iných príležitostiach a to vo všetkých kostoloch.
Srdečná vďaka!
Detský tábor – Mníchovský potok
V lete sa opäť konal obľúbený detský tábor. Po ročnej
pauze sme sa vrátili do priestorov Floriho chaty na
Mníchovskom potoku. Zvláštnosťou tohto roku bolo
to, že sme na program nevyužívali niektorý z hotových
balíčkov, ale vytvorili sme si vlastný balíček s názvom:
Tábor mladých cestovateľov. Táto téma oslovila najprv
celý tím a cez oduševnených vedúcich následne aj deti.
Zámerom tábora bolo ukázať deťom, ako učeníci po
Ježišovom odchode do neba šli do sveta, aby hlásali
evanjelium všetkým národom. Tieto myšlienky sme
rozvíjali pomocou predstavenia rôznych druhov dopravy,
predstavenia všetkých kontinentov, máp, zvierat, koloritu
rôznych krajín sveta.
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ľahšie sa nám pracovalo. Navyše deti z Gemera boli veľmi
aktívne, ochotné k spolupráci. Medzi milé bonusy patrila
jazda na koňoch, ktorú poskytli miestni podnikatelia
a predstavenie policajnej techniky príslušníkmi Polície
SR.
Táto skúsenosť bola pre obe strany veľmi podnetná.
Zistili sme, že s pomerne malými nákladmi vo výške
niekoľko sto Eur sa podarilo pripraviť veľmi efektívny
program. Jeho výsledkom bola skupinka detí, ktoré sa
naďalej počas roka stretávajú v tamojšom zbore. Niektoré
sa objavili aj na službách Božích. A to je na pomery
Gemera krásna skúsenosť. Sme radi, že sme mohli byť
pri tom. V roku 2020 plánujeme túto misijnú aktivitu
zopakovať.

Treba pochváliť vedúcich za veľmi dobre zvládnutú
prípravu vo všetkých oblastiach, precízne vypracované
témy, krásnu výzdobu a scénu, zaujímavé hry a večerné
programy. Opakovane musíme vysloviť uznanie spolupráci
dospelých učiteliek a mládežníckemu podpornému
tímu za vzájomné porozumenie a ústretovosť. Rady
spolupracovníkov chceme v ďalších rokoch rozširovať,
aby sa práca rovnomerne rozložila na viacerých.
Tábora sa zúčastnilo 50 detí. O program a organizáciu
sa staralo 26 vedúcich. Výsledky obľúbených tvorivých
dielní sme mohli vidieť na výstave v rámci Zborových dní.
Detský denný tábor Koceľovce (Gemer)
Novou skúsenosťou roku 2019 bol náš pokus o misiu
v Gemerskom senioráte. Pretože v CZ Koceľovce a Štítnik
slúžia naše rodáčky (E. Velebírová a J. Ilčisková), ponúkli
sme im pomoc pri organizovaní detského tábora. Išli
sme cestou menej náročného denného tábora. Zo strany
tamojších zborov sme prijali ochotnú spoluprácu.
Poskytli nám ubytovanie na farách, stravovanie
sprostredkované pracovníkmi Obecného úradu, priestory
v kultúrnom dome v Koceľovciach a súčinnosť okrem
sestier farárok aj niekoľkých domácich členov zboru. Na
tábor sa napokon prihlásilo 24 detí. Na pomery duchovne
nie veľmi živého Gemera je to pekný výsledok. Tím
deviatich našich pracovníkov si rýchlo vybudoval medzi
deťmi dôveru, čo prispelo k dobrej atmosfére. Táborový
balíček Vitajte v autoškole zo zdrojov Detskej misie sme
mali osvedčený z nášho tábora v minulých rokoch. O to
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Dávidova harfa ŠZS
8. 6. sa v Bardejove v priestoroch ZŠ B. Krpelca
konalo seniorálne stretnutie detských besiedok – časť
Šariš. Zúčastnilo sa ho 230 účastníkov. Na príprave
tohto stretnutia sa významnou mierou podieľali naši
mládežníci aj dospelí členovia zboru, ktorí zabezpečovali
tak programovú ako aj organizačnú stránku. Brat kaplán
Havassy mal hlavnú tému, naši hudobníci sprevádzali
spev, mládežníci aj dospelí mali službu pri výzdobe aj
organizácii. Spoločnými silami sa podarilo zabezpečiť
úspešný priebeh stretnutia, čo ocenili aj organizátori
zo seniorátu. Úprimne treba poďakovať aj vedeniu
ZŠ a školskej jedálne za veľmi ochotnú a ústretovú
spoluprácu.
V súvislosti s prácou detských besiedok vyjadrujeme
v mene vedúcich besiedok aj všetkých detí úprimné
poďakovanie Občianskemu združeniu PRO FAMILIA BARDEJOV za podporu pre Detský tábor vo výške 500 €.
Tieto prostriedky boli účelne využité na činnosť, ktorá
prináša svoj osoh aj v priebehu celého školského roka.
Srdečná vďaka.

verným nasledovníkom vyžaduje odvahu. Preberali
sme témy o tom, ako Ježiš reagoval a konal pri rôznych
ľuďoch (J-Hiro), potom sme prešli k témam ako fungovať
dennodenne, krok za krokom vo vzťahu s Pánom Bohom
(Ako na to?). Leto po tábore sa nieslo v téme vykročiť
z komornej zóny a koniec roka sme hovorili o boji
s diablom a Božej výzbroji - z Ef 6,10-20.
Vrcholom roka v dorasteneckej službe je ako vždy tábor
Dorasťák, ktorý sme zažili posledné leto v Mlynčekoch
pri Kežmarku. Zúčastnilo sa ho viac ako 100 dorastencov
a mládežníkov. Tému sme mali: Vykroč! Zažili sme veľa
zábavy a volania do hlbšieho vzťahu s Pánom Bohom
a zodpovednosti, aby z nás boli Boží nasledovníci
a príklady pre ľudí okolo seba.
Mládež
Mládežnícky rok sa začal netradične – táborom. Konal
sa vo Veľkom Slávkove na konci zimných prázdnin, kde
sme rozprávali o ovocí Ducha Svätého pod heslom:
„Šťavnato“. Zúčastnilo sa ho štyridsaťštyri mládežníkov.
Témami poslúžili skúsení bratia v službe, Ed Rumbold,
Marek Ivan, Marián Kaňuch a Stano Hrivňák.
Tábor naštartoval aj nasledujúcu sériu na mládeži po
tábore. Tu sme počas pol roka preberali dary Ducha
Svätého. Bol to super čas, priniesol mnoho otázok, mnoho
zamyslenia sa nad duchovnými darmi a aj povzbudenia
- dostať silu na ďalšiu službu. Témy idú viac do hĺbky
a rozprávame o ťažších veciach vo vzťahu s Pánom
Bohom, kde spolu hľadáme na nich odpovede.
Tento školský rok od septembra s novými členmi v
tíme sme začali preberať témy zo Starej Zmluvy: Staré
ale dobré. Hľadáme, čo sa môžeme naučiť od prorokov do
dnešných dní. Chceme, aby mládežníci vytvorili rodinu
a spoločenstvo, ktoré bude stáť za sebou a bude prinášať
ovocie, starať sa o mladších dorastencov a byť pre nich
ľuďmi, o ktorých sa môžu oprieť.
25 PLUS
Mládež 25 PLUS by sme asi mali premenovať skôr na
stretávanie pracujúcich dospelých ľudí. Mládežnícka je
síce forma nášho stretnutia, ktorá obsahuje chválospevové
piesne spievané s gitarou, modlitby, zdieľanie, diskusie,
výklad Písma, aktivity a výlety, ale vekovo už mládežníkmi
dávno nie sme.
Keď sa pozrieme na rok 2019, písať môžeme o štyroch
veciach:
1. Začiatkom roka sme sa pustili do hlbokej teologickej
série a to výkladu Listu Rímskym, ktorá nám zabrala celý
polrok. Celý ten čas sme boli posilňovaní a utvrdzovaní
v evanjeliu.

c) Práca s dorastom a s mládežou
Správu podáva Dávid Schader, pracovník s dorastom
a mládežou, za mládež 25 PLUS sestra Maruška Skoncová.
Dorast
V roku 2019 sme už celý prežili v Auditóriu. Zvykli
sme si naň ako na naše miesto, kde sa cítime doma. Ľudia
na dorastoch sa stretávali v piatok o 17:14 v Bardejove
a cez týždeň v utorok o 17:00 na dedinách striedavo v
Mokroluhu a Lukavici. Dorasty sú prioritne miesto, kde
mladých dorasťákov učíme základom viery a voláme
ich do hlbšieho vzťahu s Pánom Bohom – miesto pre
ich prvé spoznávanie Boha. Nie je to ľahké, pretože byť
7

2. Aj v minulom roku sme sa spolu stretávali aj
v domácnostiach a zažili mnoho zaujímavého, vrátane
lasertagu, kina, divadla, turistiky, spoločenských hier,
večery vďakyvzdania i vianočnej párty. Koniec školského
roka sme už tradične uzavreli víkendom na chate
v Ruskove.
3. Počas leta sme uskutočnili odvážnu cestu za oceán do
Spojených štátov, konkrétne do Atlanty, Južnej Karolíny
a na Floridu. Videli sme krásny oceán, prírodu a veľa sa
učili od múdrych kresťanov, ktorí nás vyučovali, aj sa nám
venovali mentorsky.
4. Od nového školského roka sme začali novú sériu
s názvom Inšpiruj ma!, ktorá nebola jednotná tematicky, ale
výnimočná v tom, že sme si pozývali vzácnych hostí, ktorí
rozprávali na akú tému chceli o tom, čo ich v duchovnom
živote momentálne najviac inšpiruje. Privítali sme brata
farára Mareka Ivana, Miriam Šimočkovú, Julku a Roberta
Marcinčových a mnohých ďalších.

osamostatnenia konalo 29. 12. v Richvalde. Koncertu sa
zúčastnili aj spevokoly z Lukavice a Rokytova, Sveržova
a Richvaldu.
Rokytov 		 – trojhlasný miešaný spevokol vedený
Ľ. Pangrácom Piterom, vystupoval pri slávnostných
službách Božích a iných príležitostiach.
Lukavica – ženský spevokol, pod vedením sestry
kantorky Z. Vantovej vystupoval pri slávnostných
službách Božích.
Spoločným vzácnym zážitkom bolo vystúpenie
viacerých členov spomedzi všetkých vyššie spomínaných
spevokolov v rámci programu Dištriktuálneho dňa
VD v Poprade. Pod vedením br. kantora M. Tipula
spojené spevokoly predniesli štyri skladby s hudobným
sprievodom.
e) Spoločenstvo evanjelických žien (SEŽ)
Počas materskej dovolenky sestry kaplánky sa
nestretávala skupinka žien v Bardejove. No v priebehu
roka sa vytvorila skupinka žien v Mokroluhu, ktoré majú
svoje pravidelné stretnutia v pondelok večer. Náplňou
boli predovšetkým modlitby za potreby zboru aj osobné
potreby a poznávanie Písma.
f) Stretnutia rodín
(Rodinné spoločenstvo - RoS)

Sme vďační za spolufinancovanie táborov zo zdrojov
získaných cez 2% OZ PRO FAMILIA – BARDEJOV vo výške
250 € na mládežnícky tábor a 1.000 € na dorastový tábor,
Spoločenstvu evanjelickej mládeže za dotáciu 1.100 € na
dorastový tábor. Pre členov CZ je cena tábora dotovaná do
výšky 15 % aj zo zdrojov VM fondu.
d) Spevokoly a hudba
V CZ naďalej pôsobili viaceré spevácke zbory:
Bardejov – Miešaný evanjelický spevácky zbor Zachariáša Zarewutia vedený J. Velebírom, zborovým
farárom – poslúžil počas roka pri 19 príležitostiach
v zbore, v meste, v senioráte i mimo neho.
Popri obvyklých vystúpeniach za zvláštnu zmienku
stojí účasť spevokolu na vystúpení v rámci spojených
spevokolov na DD VD 14. 7. v Poprade.
Na jeseň poslúžil 27. 10. pri pamiatke posvätenia
chrámu v CZ Obišovce, fília Kysak a v popoludňajších
hodinách toho istého dňa na prehliadke spevokolov
Košického seniorátu v Budimíre.
Seniorátneho stretnutia spevokolov sa zúčastnil
10. 11. v jeho zemplínskej časti v Bystrom, pre lepšie
vyhovujúci termín stretnutia.
V adventnom čase poslúžil polhodinovým programom
v rámci Vianočného jarmoku remesiel v Športovej hale
v Bardejove.
Záver roka patril tradičnému vianočnému koncertu
spevokolov CZ Bardejov a jeho bývalých súčastí, CZ Zlaté
a Richvald, ktoré sa pri príležitosti jubilejného 50. roku
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Rodinné spoločenstvo naďalej malo svoje pravidelné
stretnutia v Gründlovskom dome. Zúčastňovalo sa ho
osem rodín spoločne s ich deťmi pod vedením brata M.
Viglaša a ďalších spolupracovníkov RoS. Na stretnutiach
sa venujú hlbšiemu poznávaniu Písma prostredníctvom
tematických výkladov.
8.6. sa v rozšírenom počte o ďalšie rodiny vybrali na
turistický výlet do Bachledovej doliny.
Národný týždeň manželstva
Od 11. do 17. februára sme sa zapojili do programu
Národného týždňa manželstva. Vo štvrtok sme v spolupráci
s Okresnou knižnicou DG a gréckokatolíckou farnosťou
Vinbarg pripravili Besedu o manželstve. V zaplnených
priestoroch čitárne sa po privítaní pani riaditeľkou
I. Michalkovou úvodným slovom prihovorili prítomní
kňazi ECAV a Gr. kat. cirkvi, J. Velebír a F. Potočňák.
V ďalšej časti zazneli svedectvá manželov Horkajovcov
z Bardejova a Krukárovcov z Mokroluhu. Program
dôstojným spôsobom doplnilo vystúpenie skupiny
Slnovrat. Program NTM vyvrcholil v nedeľu tematickou
kázňou o manželstve vo všetkých chrámoch Božích.
g) Modlitebné skupinky, Modlitebné
spoločenstvo (MoS)
V uplynulom roku sa v zbore stretávalo viacero
modlitebných skupiniek. Celoročne sa modlieva skupinka
sestier v Lukavici pred začiatkom služieb Božích.
V prvom polroku pokračovali modlitebné stretnutia
mládeže v nedeľu večer a v druhom polroku sa vo štvrtok
stretávala aj modlitebná skupinka v Mokroluhu. Modlitby
však sprevádzajú všetky podujatia konané v cirkevnom
zbore, počnúc od prípravy podujatí, cez ich priebeh až po
ďakovné modlitby po skončení jednotlivých programov.
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IV. Zborová diakonia
Ma-mi klub
Stretnutia Ma-Mi klubu sa konali pravidelne od
Veľkej noci pod vedením sestry kaplánky Viery Šimovej
Šoltés. Stretnutia sa konali v utorok dopoludnia o 10:30
v Auditóriu s náplňou ako v predchádzajúcich rokoch.
Sestry boli pozývané aj na seniorálne stretnutia mamičiek,
ktoré sa konajú dvakrát v roku.
Dobročinnosť, dobrovoľníctvo
21. - 23. 11. sme sa prostredníctvom Evanjelickej
diakonie zapojili do najväčšej charitatívnej zbierky na
Slovensku v sieti obchodov TESCO. Zo strany CZ sa na
zbierke podieľalo 43 organizátorov z radov dospelých
aj mládežníkov. Spolu sa vyzbieralo 2558 kg tovaru
v hodnote 3.566 €. Na základe tejto hodnoty sieť TESCO
venuje príspevok na zborovú diakoniu vo výške 20 %, čo
v tomto roku činilo 713 €. Vyzbieraným tovarom sme
podporili viac ako 80 domácností. Podporili sme z nej aj
prácu našej zborovej diakonie so seniormi a s deťmi. Pomoc
išla aj pre Občianske združenie Relevant, ktoré pracuje
pri CZ Prešov a venuje sa dievčatám, ktoré odchádzajú
ako dospelé z detských domovov, pre Komunitné centrum
Sveržov „Človek v ohrození“.
Pred Veľkou nocou a pred Vianocami sme sa aktívne
zapojili do charitatívnej zbierky Saleziánske kilo.
Naša účasť bola nielen v podobe darov v zbierke, ale
aj pri organizácii – zbieraní tovaru. Zo zbierky bolo
podporených aj niekoľko desiatok domácností, ktoré sme
navrhli z nášho zboru. Spolu bolo v apríli odovzdaných
viac ako 5 ton potravín, ktoré boli rozdelené medzi 215
rodín v núdzi a v advente 6 ton potravín, ktoré sa rozdelili
do 240 banánových škatúľ a pomoci sa dočkalo viac ako
220 rodín.
Pred Vianocami sme znovu piekli oplátky, pri distribúcii ktorých sa koná zbierka pre potreby Zborovej
diakonie. Pečenia sa zúčastnilo niekoľko desiatok členov
nášho zboru, aj ľudí mimo nášho zboru. Zažili požehnané
spoločenstvo v pokoji a porozumení, čo priali aj všetkým,
ktorí oplátky na Vianoce mali na svojich stoloch. Aj
v tomto roku sme z týchto prostriedkov podporili deti
na detskom tábore, aj konkrétne rodiny, ktorých ťažkú
situáciu nahlásili členovia presbyterstva. Spolu bolo
z týchto zdrojov darovaných 845.€. Preto patrí srdečné
poďakovanie najmä sestrám, ktoré chodili pravidelne
počas dvoch mesiacov na faru, kde s láskou a ochotou
konali túto službu.

V. Výchovná práca
a) Vyučovanie náboženstva
Vyučovanie náboženstva bolo zabezpečené na
všetkých školách, kde sa na ev. náboženstvo prihlásili
žiaci a študenti. Vyučuje sa podľa platných učebných
plánov určených našou cirkvou. Spolupráca s vedením
škôl je dobrá a napomáha účinnej výchovnej práci.
12 žiakov sa zúčastnilo seniorátneho kola Biblickej
olympiády. Po jeho úspešnom absolvovaní postúpil
na celoslovenské kolo v 4. kategórii Ľuboš Krukár. Na
celoslovenskom kole obsadil ôsme miesto.

Seniorklub Simeon
V januári sme v renovovaných priestoroch Auditória
obnovili činnosť seniorklubu s novým pomenovaním:
Seniorklub Simeon. Do tejto služby sa s ochotou zapojilo
viacero bratov a sestier pod vedením sestry farárky
Velebírovej. Jednotlivé stretnutia otvárala úvaha nad
Božím slovom, potom priniesli nosnú tému doplnenú
o neformálnu diskusiu. Získali si veľkú pozornosť a stali sa
znovu vyhľadávanou časťou služby zboru starším členom.
Tešila nás aktívna spolupráca viacerých služobníkov
z rôznych generácií.
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VI. Činnosť presbyterstva
a konventy
PresbytersvO
Zborové presbyterstvo zasadlo v roku 2019 päťkrát na
riadnom zasadnutí. Zaoberalo sa nasledovnými otázkami:
P1: uzávierka hospodárenia a plán práce na rok 2019,
príprava rozpočtu, príprava konventu.
P2: príprava plánovaných vnútromisijných aktivít na
jar a leto, diskusia na témy z predsedníctva ECAV, výber
CP, oprava Auditória,
P3: ses. kaplánka – nahlásenie pokračovania na MD,
vyhodnotenie VM akcií, príprava podujatí na leto a jeseň,
výber CP, Auditórium, 50. výročie CZ Richvald
P4: zabezpečenie vyučovania v šk. roku, vyhodnotenie
letných podujatí, príprava akcií na jeseň a zimu, výber
CP, Auditórium, príprava volieb biskupa VD, aktuálne
informácie z diania v cirkvi.

VII. Mimoriadne príležitosti
roku 2019
a) Evanjelizačné podujatia
a návštevy v zbore:
Stretnutia viacerých generácií „Pri kávičke“
Sú novým formátom našej VM práce. Prvým impulzom pre ich vznik bola snaha priblížiť rodičom a starým
rodičom spôsob práce na stretnutiach dorastu a mládeže.
Stali sa však plnohodnotným programom s evanjelizačnou
náplňou pre všetky generácie. Svojim formátom oslovujú
členov zboru zo všetkých jeho častí a skutočne aj zo
všetkých generácií. Stretnutí sa zúčastňujú deti od
predškolského veku, cez dorast, mládež, dospelých až
po najstaršiu generáciu dôchodcov. Vládne na nich
priateľská rodinná atmosféra prijatia a otvorenosti.
Pritom je zachovaná aj snaha vyučovať všetky generácie
k myšlienkam, ktoré sú v našej viere dôležité a budujú
našu spolupatričnosť, medzigeneračnú otvorenosť.
Konalo sa päť stretnutí Pri kávičke, z nich jedno letné
spojené so záhradnou grilovacou párty a septembrové
v rámci Zborových dní spojené s guľášom v záhrade.
Stretnutia viacerých generácií organizačne zabezpečuje brat Martin Voľanský Martiček s manželkou Ľubkou,
ktorá má na starosti detský program. K spolupráci si
prizývajú ďalších bratov a sestry. Súčasťou tejto aktivity
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P5: Vyhodnotenie podujatí z jesene, príprava plánu
práce na rok 2020, východiská rozpočtu na rok 2020,
personálne otázky, príprava volieb predstaviteľov CZ,
aktuálne informácie z cirkvi
6. apríla sa konalo stretnutie presbyterov CZ ŠZS
v Podlipníkoch s prednáškou novozvoleného gen. biskupa
I. Eľku o výzvach práce pre neordinovaných.
	Konventy
Dcérocirkevné konventy sa konali:
13. 1. 		 Mokroluh a Rokytov
20. 1. 		 Lukavica a Vyšná a Nižná Voľa
24. 2. 		 Bardejov – výročný zborový konvent
15. 9. 		 Mokroluh – zmena rozpočtu - kúrenie
27. 10.		 Bardejov – zborový volebný konvent – voľba
			 biskupa VD – 1. kolo
24. 11. Bardejov – zborový volebný konvent – voľba
			 biskupa VD – 2. kolo

sú aj stretnutia v nedeľu po službách Božích (tzv. „malá
kávička“). Ich zámerom je vytvoriť pre účastníkov služieb
Božích priestor, kde sa môžu v príjemnom prostredí
Auditória stretnúť, pozhovárať, využiť sviatočný deň
nedele okrem stretnutia s Pánom Bohom aj na stretnutie
s blížnymi. Tieto stretnutia v priebehu roka využilo
500 členov zboru, čo samo o sebe je dôkazom, že to bol
krok správnym smerom. Sme vďační rodine Voľanskej
Martičkovej, že tieto aktivity organizačne zabezpečuje
a motivuje ľudí k stretaniu.
ProChrist Pre Teba 2019
4.-8. apríla sme využili príležitosť sledovať evanjelizáciu z Liptovského Hrádku. Program sme prezentovali
na troch miestach, v Lukavici v kultúrnom dome,
v Mokroluhu v modlitebni a v Bardejove v Auditóriu. Tak
sme mohli priniesť zaujímavú, novú formu zvestovania
evanjelia bližšie k ľuďom. Požehnaný program priniesol mnoho podnetov do života tých, ktorí sa zúčastnili
stretnutí.
Ostatné
7. 6. Otvorenie kúpeľnej sezóny, požehnanie prameňov
v Bard. Kúpeľoch.
8. 6. Seniorálna
Dávidova
harfa
v
Bardejove,
v priestoroch ZŠ B. Krpelca.

14. 9. – sobota
Sobotným hlavným hosťom bol brat farár Jaroslav Petro
z Obišoviec (KES). Poslúžil prednáškou na tému: Milovaní
Kristom. Po hlavnej téme sa venoval bratom na seminári
pre mužov. Ženy sa zhromaždili v Okresnej knižnici D.G.
Tu mala slovo sestra Clara Jones, autorka knihy Milovaná.
Myšlienky z tejto knihy zdieľala so sestrami v naplnenej
čitárni. Tretí seminár viedol brat Marek Ilenin, vedúci
neziskovej organizácie Relevant z Prešova, ktorá pracuje
pri ev. cirkevnom zbore v Prešove s dievčatami, ktoré
na prahu dospelosti opúšťajú brány detských domovov.
Spoločný obed v stánkoch na parkovisku bol príležitosťou
pre osobné stretnutia a rozhovory účastníkov stretnutia.
Popoludňajší program pod moderátorským vedením
br. Stanislava Petriča poskytol priestor pre hry, súťaže
naprieč generáciami.
V priestoroch podkrovia Auditória bola inštalovaná
výstava z tvorby členov cirkevného zboru. Chceli sme
ňou povzbudiť ďalších bratov a sestry, aby každý vo svojej
oblasti rozmnožoval Božie dary, ktorými je obdarovaný.
Vystavené boli diela hudobné, literárne, výtvarné, ručné
práce i samotný zborový časopis, ako priestor kumulovanej
tvorivosti v rôznych oblastiach tvorby. Výstavu pripravil
brat Samuel Foľta so sestrou Miroslavou Pavlusovou
a ďalšími pomocníkmi.
15. 9. – nedeľa
Návšteva CZ Brezová pod Bradlom začala účasťou
hostí na SB v Rokytove s krátkym výkladom o stavbe
kostola, pokračovala návštevou kostola v Bardejove a námestia s prezentáciou vzácnych okamihov minulosti aj
požehnanej práce v zbore v súčasnosti.
b) mimo zboru
18. 5. 		 v Štítniku (GES) – inštalácia sestry Jany Ilčiskovej za zborovú farárku, za účasti viacerých členov CZ
23. - 26. 5. výlet „Po stopách reformácie“ vo Wittenbergu
– 48 účastníkov prevažne z nášho CZ absolvovalo výlet
na trase: Bautzen (Budišín), Drážďany, Wittenberg. Vďaka
sprievodu br. superintendenta R.Pappaia v Budišíne a jeho
spolupracovníka v Drážďanoch sme zažili požehnané
a podnetné chvíle, ktoré pokračovali aj vo Wittenbergu

24. 12. Bardejov – privítanie Betlehemského svetla na
Radničnom námestí
c) Koncerty a kultúrne vystúpenia
8. 2. 		 Zborový ples v Lukavici - druhý ročník zborového plesu vytvoril priestor pre stretnutie ľudí v dobrej
vôli a slušnom prostredí. Je prejavom toho, že aj my,
kresťania, sa vieme radovať zo života a pritom zachovať
dôstojnosť. Účasť 113 prítomných.
23. 6. 		 Svätojánsky koncert - Program Svätojánskeho
výročného koncertu Speváckeho zboru Z. Zarewutia
24. 6. 		 Kultúrne leto Bélu Kélera – koncert v kostole
v Bardejove priniesol veľmi hodnotné vystúpenie opernej
speváčky s koreňmi v Bardejove pani Marianny Pillárovej.
5. 7. 		 Cyrilo-metodské slávnosti ekumenickej jednoty
koncert sa aj v roku 2019 konal na Radničnom námestí
pred bazilikou. V rámci koncertu predniesol Ev. miešaný
spev. Zbor Z. Zarewutia päť skladieb.
30. 7. 		 Kultúrne leto Bélu Kélera – koncert v kostole
v Bardejove – Symfonický orchester Dunakeszi z Maďarska
pod vedením Pála Farkasa.
12. 11. Spomienkový večer v deň 100. výročia narodenia br. farára Jána Mišáka – stretnutie sa konalo
v Okresnej knižnici D. Gutgesela za hojnej účasti nielen
členov CZ. V programe bol predstavený život brata
farára ako kňaza, manžela a otca, ako básnika. Hodnotný
program bol doplnený o výstavu približujúcu v podobe
trojrozmerných exponátov momenty jeho života. Výstava
bola po skončení programu prenesená aj do kostola
k spomienkovým službám Božím, ktoré sa konali v nedeľu
17. 11. v Bardejove
22. 12. V Rokytove – vianočný program v kultúrnom
dome pre občanov obce Rokytov. Spoločné vystúpenie
detí ECAV a Rím. kat. cirkvi. Program pripravili sestry
učiteľky detskej besiedky. V programe vystúpili aj členovia
domácej folklórnej skupiny.

pri

29. 12. Vianočné stretnutie spevokolov CZ Bardejov
a susedných zborov v Richvalde – na pozvanie CZ
Richvald sa obvyklý vianočný koncert konal v Richvalde,
ako záverečná časť programu jubilejného roku 50. výročia
osamostatnenia sa CZ Richvald

V CZ bolo vykonaných 116 pastorálnych návštev
a rozhovorov (z nich 37 s prislúžením VP). (-8)
Okrem často využívanej možnosti pozvať kňaza na
návštevu do nemocnice na povzbudenie trpiacich sme sa
v rámci pastorálnej služby venovali aj vážnym otázkam
problémov v manželských vzťahoch, aj zápasom veriacich
vo vážnych skúškach, útokoch duchovných síl (ako to
spomína Ef 6. kap.). Milou príležitosťou sú stretnutia pri

požehnaní nového domu, bytu a podobných požehnaných
chvíľach v rodine.
Okrem vyššie spomínaných návštev sa pravidelne
konajú pastorálne rozhovory s rodinami pred krstom, s
každým párom snúbencov pred sobášom päť stretnutí, tiež
rozhovory pri príprave pohrebov. To všetko dohromady
je náčrt šírky pastorálnej služby v našom rozsiahlom
zbore. Toto pole činnosti si žiada ešte viac nášho času,
či viac pracovníkov. Prosme Pána žatvy, aby ich povolal
a priviedol.

14. 7. 		 Dištriktuálny deň VD v Poprade – zúčastnila sa
ho veľká skupina členov zboru
25. 8.		 Richvald – slávnostné služby Božie
príležitosti 50. výročia osamostatnenia sa CZ

	Zborové dni
13. 9. – piatok
Piatkový program zborových dní sa konal vo formáte
Stretnutia viacerých generácií „pri kávičke“. Hlavným
hosťom bol brat Mikuláš Lipták z Kežmarku, ktorý
poslúžil témou o spravovaní Božích darov v našom živote.
Hudobným sprievodom poslúžil brat Andrej Velebír
a Vlado Orečný z Hanušoviec nad Topľou. Požehnanú
atmosféru večera zavŕšilo neformálne občerstvenie pri
guľáši v záhrade fary, ktoré pripravil a podával brat Ľuboš
Porubský s tímom spolupracovníkov.
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IX. Iné
a) Mimozborová činnosť duchovných
Ján Velebír
• člen seniorálneho presbyterstva ŠZS
• delegát na Dištriktuálnom konvente VD za ŠZS
• člen výboru Rodinného spoločenstva ECAV
• 4. 3. vypracovanie a prezentovanie kázní na Prvú
a Druhú pôstnu nedeľu na kázňových prípravkách VD
ECAV v Prešove na BÚ VD
• 29. 3.		 prednáška na školení teológov EBF UK
v Liptovskom Trnovci o vyučovaní konfirmácie; téma:
„Škola na fare“.
• 6. 4. koreferát na stretnutí presbyterov ŠZS
v Podlipníkoch
• 22. - 26. 7. organizácia denného detského tábora
v Koceľovciach (Gemerský seniorát)
• 28. 7. služby Božie v Uhorskom a Hradišti (CZ Uhorské,
Novohradský seniorát)
• 25. 8.		 pozdravný príhovor na slávnosti 50. výročia
osamostatnenia sa CZ Richvald
• druhý polrok 2019 - EPST – séria ôsmych článkov –
výklad 2. knihy Mojžišovej, článok k Nežnej revolúcii
a o slávnosti vo Vyšnej Voli
• 30. 9. v klube turistov Bardejova prezentácia slovom
a obrazom zo zájazdu Po stopách reformácie v Budišíne, Drážďanoch a Wittenbergu
• 27. 10. služby Božie pri Pamiatke posvätenia
chrámu v Kysaku - kázeň
• 9. 11.		 prednáška pre regionálne stretnutie Modlitebného spoločenstva: Dávid - Boží priateľ
• 18. 11. – prednáška na Seniorálnej pastorálnej konferencii ZED v Chmeľovci na tému: Za čo môžeme
ďakovať Nežnej revolúcii.
• 21. - 24. 11. – seminár „Ako motivovať ľudí k službe
v zbore“ na Konferencii RoS v Tatranských Matliaroch, vedenie skupinky a moderovanie úvodného večera na KRoS
• príspevky do čítania na každý deň: Tesnou bránou
2020
	Anna Velebírová
• 16. 2.
Oblastné školenie Detskej misie pre učiteľov
detskej besiedky v Bardejove – úvodná pobožnosť.
• 29. 3.
prednáška na školení teológov EBF UK
v Liptovskom Trnovci o vyučovaní konfirmácie; téma:
„Škola na fare“.
• 13. 4. prezentácia židovskej veľkonočnej (sederovej)
večere v Hankovciach (CZ Marhaň)
• 22. - 26. 7. organizácia denného detského tábora
v Koceľovciach (Gemerský seniorát)
• 27. 10. služby Božie pri Pamiatke posvätenia
chrámu v Kysaku - liturgia
• 24. 11. spoluúčinkovanie v rámci služieb Božích na
KRoS
• príspevky do čítania na každý deň: Tesnou bránou
2020
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ivan Havassy
22. - 24. 2. Víkendovka dorastu Gerlachov, organizovaná Detskou misiou
22. 2.		 Program pre deti s Detskou misiou v CZ
Batizovce
8. 6. Seniorálne stretnutie detí Dávidova harfa, časť
Šariš v Bardejove
22. 6.		 Seniorálne stretnutie detí Dávidova harfa,
časť Zemplín v Soli - hlavná téma
8. 5. Seniorátne stretnutie dorastu – Téma pre dorast
14. - 20. 7. Tábor dorastu Tatranská Lomnica –
Detská Misia
7. 4. Článok v Evanjelických novinách: Kým je pre
mňa Kristus
Kázeň k Veľkému piatku do zborového časopisu v
Richvalde
26. - 30. 8. Účasť na zahraničnom školení Mission
and ecumenical week, Neudietendorf, Nemecko

b) Zborový časopis
V roku 2019 sme vydali štyri čísla časopisu Bardejovský
prameň.
BP 1 – materiály k zborovému konventu – Výročná
kňazská správa, zápisnice, hospodárenie, rozpočet.
BP 2 – informácie o aktuálnom živote zboru, svedectvá
o Božej pomoci a povolaní do služby, pozvánky na letné
a jesenné podujatia
BP 3 – letné tábory, Nežná revolúcia, 30 rokov kostola
vo Vyšnej Voli, 50 rokov CZ Richvald, Dôležitosť práce
na Detskej besiedke
BP 4 – aktuality zo života dcérocirkví a diaspory,
pohľad na prácu s mládežou, reportáž zo zborových dní,
100 rokov od narodenia br. farára J. Mišáka a vianočné
články s informáciami o službách Božích.
Naďalej pokračujeme vo vydávaní celofarebne
tlačeného časopisu s novou, odborne robenou grafickou
úpravou. Táto zmena výrazne prospieva kvalite časopisu,
čo oceňuje väčšina jeho čitateľov. Objavili sa aj názory,
že by stačila čiernobiela tlač, aby sme ušetrili výdavky.
Nechceli by sme ísť touto cestou. Považovali by sme takú
zmenu za krok späť.
Zborový časopis vnímame ako jeden z dôležitých
misijných nástrojov. Prostredníctvom neho sa dostávame
do každej domácnosti v zbore, nielen k tým, ktorým na cirkvi
záleží (a tí by možno bez okolkov prijali aj jednoduchšiu
čiernobielu verziu). Chceme sa prostredníctvom časopisu
dostať aj k tým, ktorí nežijú v zbore aktívne. Pre nich
je časopis v podobe, v akej majú k dispozícii časopisy
iného obsahu mostom, ktorým ich chceme priviesť do
spoločenstva. Práve moderná a kvalitná forma časopisu
je pre týchto ľudí na okraji cirkvi signálom, že my, veriaci
nie sme ani staromódni, ani vytrhnutí z tohto sveta.
Žijeme v tomto reálnom svete, snažíme sa v ňom vyznať
a stále máme čo povedať dnešnému človeku. Toto je aj
posolstvom článkov v časopise.
Ak je časopis misijný nástroj, vopred rátame s tým,
že nebude ziskový. Misia nikdy nebola predmetom
obchodu a zisku, ale misia bola vždy obeťou. O to viac by
sme uvítali, keby sme Bardejovský prameň ako misijný
nástroj ešte výdatnejšie podporili milodarmi. Ak by sme
napríklad na prelome rokov vo väčšej miere mysleli na
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jeho vydávanie darmi na jeho vydávanie. Bol by to signál,
že nám záleží na pokračovaní tejto dôležitej činnosti.
V roku 2019 sme na vydávanie časopisu prijali
milodary vo výške 1.738 €. Jeho vydávanie nás stálo
3.667 €. Vopred ďakujeme všetkým darcom, ktorí
podporia jeho vydávanie, tiež všetkým autorom, ktorí
svojimi článkami a postrehmi spestria obsah časopisu
a všetkým ochotným bratom a sestrám, ktorí ho distribuujú do domácností.

starosti pracovníčka chráneného pracoviska sestra
Janka Čičeriová.
Projekt chráneného pracoviska je financovaný v rámci
Národného projektu: Podpora zamestnávania občanov
so zdravotným postihnutím – 3, prostredníctvom Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny.
e) Počet členov zboru

c) Webová stránka
Moderné formy komunikácie sú v dnešnom svete
natoľko dôležité, že im bola venovaná pozornosť aj na
obvyklej odbornej teologickej konferencii v roku 2019,
ktorú naša cirkev pravidelne pripravuje pre svojich
ordinovaných pracovníkov.
Pomerne často a efektívne sme využívali Facebookovú
stránku, na ktorej sa veľmi aktuálne, okamžite po realizácii
podujatia objavovali fotografie a postrehy z jednotlivých
stretnutí. Slúžila aj ako vhodný priestor na propagovanie
a pozývanie širokej verejnosti na naše bohoslužobné,
vnútromisijné aj kultúrne podujatia. Odozvy na tieto
výstupy boli pomerne početné.
Webová stránka funguje doterajším spôsobom.
Poskytuje aktuálne informácie napríklad obvyklé
každotýždenné oznamy, tiež pomerne pestrú zbierku
nahrávok z kázni v roku 2019 v podaní rôznych kazateľov,
ktorí slúžili v našom cirkevnom zborte. Na inovovaní
tejto stránky by sme radi pracovali v najbližšom období.
d) Zborový archív a knižnica
Zborový archív je uložený v nových priestoroch
vo fare. Prebieha jeho spracovávanie, aby bol pružnejšie k dispozícii pre študijné potreby. Práce má na

X. Hospodársky život
zboru
V hospodárení zboru sme pokračovali systematickým
spravovaním tak finančných tokov, ako aj údržbou
a rozvojom našich nehnuteľností.
V cirkevnom zbore vedieme podvojné účtovníctvo.
Účtujeme v deviatich účtovných strediskách (Bardejov,
Lukavica, Mokroluh, Rokytov, V. a N. Voľa, Zborová
diakonia, Vnútromisijný fond, Evanjelický cintorín, Spáva
zboru). Účtovníctvo riešime dodávateľským spôsobom
prostredníctvom firmy.
Účtovníctvo všetkých účtovných stredísk je kontrolované revízormi, ktorí podávajú správy tak na čiastkových konventoch, ako aj na spoločnom zborovom
konvente.
a) Bardejov
Gründlovský dom
Po realizácii opravy strechy v roku 2018 sa v Gründlovskom dome nekonali žiadne zásadné opravy a práce.
V marci bol presadený strom reformácie na miesto
v strede nádvoria, ktoré bolo určené v štúdii úpravy
dvorového objektu a dvora v roku 2010. Vyprataný bol
dvorový objekt. Na dvore sú k dispozícii staré škridle na
paletách za dobrovoľný príspevok resp. za odvoz. Prízemie

je naďalej v prenájme, na poschodí sa stretávalo Rodinné
spoločenstvo.
Kostol
Podstatná časť milodarov v zbore je orientovaná na
opravu Auditória. Aj z toho dôvodu sa opravy v kostole
v roku 2019 nekonali. Prebiehala len bežná údržba.
Pripravujeme kroky na pokračovanie v oprave organu
a oprave vonkajších opadaných omietok. Účelová zbierka
v kostole bola rozhodnutím presbyterstva určená v roku
2020 na opravu organu.
Evanjelický cintorín
Spravovanie cintorína sa dialo doterajším spôsobom.
O jeho udržiavanie v náležitom stave sa zo strany zboru
staral kurátor cintorína, Juraj Voľanský so zborovým
kurátorom Jozefom Voľanským-Martičkom, ktorí
organizovali a viedli tri brigády pri kosení a upratovaní
cintorína.
Správca cintorína, pán Groško, ani v tomto roku nedodal sľúbené grafické spracovanie obsadenosti hrobov na cintoríne. Ku koncu roka poslal informáciu
o odstúpení od zmluvy o spravovaní Evanjelického
cintorína. V zmysle zmluvy ukončí svoj vzťah s CZ ku
29. februáru 2020.
Schválené ceny nájmov:
jednohrob 		 8 €		 dvojhrob 15 € 		 trojhrob 23 €
urnový hrob
5 €		 detský hrob 2 €.
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b) dcérocirkvi
Dcérocirkevné konventy hodnotili svoje hospodárenie
v priebehu januára. Z informácií uvedených v správach na
dedinách je dobré spomenúť nasledovné:
Lukavica: do kostola bol zakúpený nový elektrický
organ. Rozpracovanú majú kompletnú výmenu ozvučenia
v kostole. (Práce realizované v januári 2020).
Mokroluh: na jeseň došlo k zmene spôsobu
vykurovania z elektrických akumulačných pecí na
ústredné kúrenie s elektrickým kotlom (3.565 €). Práce
hradili z vlastných zdrojov finančného majetku a zbierky
vyzbieranej v uplynulom roku.
Rokytov: Vzhľadom na stav relatívne nového kostola
neboli potrebné významné investície. Vymenený bol
bojler na ohrev teplej vody v kostole a vykonané drobné
opravy na kostole.
Vyšná a Nižná Voľa: na Nižnej Voli sme začali
realizovať novú prípojku el. prúdu k zvonici. Dokončená
má byť v roku 2020, po získaní písomného súhlasu
vlastníka s uložením vedenia do zeme.
Na Vyšnej Voli bol pred slávnosťou 30. výročia
posvätenia kostola vymenený plot okolo kostola,
doplnené zadné lavice v kostole a opravené časti chodníka
ku kostolu.

z ďalších zdrojov a v roku 2020 realizovali izoláciu strechy
a výmenu strešnej krytiny. S týmto zámerom pokračovala
zbierka 500 po 100, pri ktorej sme v roku 2019 vyzbierali
10.025 €, v účelovej zbierke v kostole v Bardejove
ďalších 2.434 € a účelových milodaroch 18.412.€.

Vďaka tomu sa nám darí úspešne splácať záväzky
vytvorené pri oprave prvého nadzemného podlažia aj
vytvárať rezervu na pokračovanie opráv v podkroví. Ešte
stále však potrebujeme na celkovú realizáciu zabezpečiť
približne 25.000 €. Časť z nich prisľúbilo poskytnúť mesto
Bardejov.
Zborový dom – nová fara
Stav budovy je z podstatnej miery vyhovujúci.
Stále pretrváva stav, v ktorom zhotoviteľ stavby nebol
ochotný a schopný zabezpečiť odstránenie nedorobkov
a nedostatkov predovšetkým v elektroinštalácii a regulácii
vykurovania.
V priebehu roka došlo k uvoľneniu dvoch kaplánskych
bytov, nakoľko sestra kaplánka V. Šimová Šoltés sa rozhodla pokračovať v ďalšej materskej dovolenke a ubytovanie si riešila vo vlastnej réžii. Do kaplánskeho bytu
na prvom poschodí sa presťahoval brat kaplán I. Havassy.
V súvislosti s plánmi na obsadenie kňazskej stanice
a obsadenie podkrovného farárskeho bytu sa ukazuje
ako nutnosť vybaviť horný byt žalúziami a klimatizačnou
jednotkou.

c) správa zboru
	Auditórium
Prvé nadzemné podlažie a podzemné podlažie
Auditória boli celoročne naplno využívané. To sa
premietlo v reálnej výške spotreby energií.
Cirkevnému zboru sa podarilo získať dotáciu zo
zdrojov PSK (poslanci Prešovského samosprávneho kraja)
vo výške 2.400 € so spoluúčasťou zboru vo výške 400 €.
Za tieto prostriedky boli zakúpené do Auditória projektor, tabuľa, elektrofonický klávesový nástroj a ďalšie
časti zariadenia pre VM činnosť. Z dotácie Vlády SR
poukázanej nám z MF SR po výjazdovom zasadnutí
vlády v Bardejove sme dostali podporu vo výške
15.000 € na opravu strechy. Tieto musia byť preinvestované do konca roka 2020, z čoho nám vyplýva záväzok
urobiť všetko preto, aby sme doplnili tieto prostriedky

Najvýraznejšou zmenou v hospodárení CZ bolo
v roku 2019 zvýšenie cirkevného príspevku (CP) na
15 €. Hlavným dôvodom bolo zvýšenie minimálnej
mzdy a zvýšenie cien energií. Z tohto pohľadu bolo
rozhodnutie o úprave CP správne a prospešné. Vláda však
ďalej pokračuje vo zvyšovaní hranice minimálnej mzdy,
preto musíme v rámci ďalšieho hospodárenia hľadať
rezervy, aby sme na tento trend dokázali reagovať.
14
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Predpokladáme, že práve vďaka zvyšovaniu miezd
aj dôchodkov by zvýšenie CP nemalo spôsobiť členom
zboru závažné existenčné problémy. Ak sa niekto napriek
tomu ocitol v núdzi, môže v zmysle platných predpisov
požiadať o zníženie CP na tri roky o polovicu.
Dôležité je, že sa cirkevnému zboru darí splácať
záväzky a zároveň starať sa o efektívne fungovanie
služby cirkevného zboru. Je to spojené s veľkým úsilím
a hľadaním rôznych možností na zlepšenie finančnej

situácie. Toto je spoločná výzva pre všetkých členov
zboru.
Našou spoločnou výzvou ostáva motivovať našich
vlastných neplatiacich členov,aby cítili spoluzodpovednosť
a morálny záväzok voči spoluveriacim v zbore, ktorí si
svoje povinnosti svedomite plnia. Cirkevný zbor všetkým
poskytuje svoje služby. Preto by všetci členovia zboru
mali cítiť záväzok prispieť na fungovanie zboru. Tieto
prostriedky či v Zbierke na daň z predaja fary, alebo
v CP reálne chýbajú v našom hospodárení a spôsobujú
nám zbytočné starosti. Sme radi, že viacerí z týchto
bratov a sestier pochopili úprimnú snahu o rozvoj zboru
a svoje záväzky si postupne uhrádzajú. Nikoho nechceme
zaťažovať povinnosťami nad rámec bežného fungovania
každého spoločenstva. Boli by sme však radi, aby každý,
kto do cirkvi patrí vyjadril svoju spolupatričnosť aj
plnením finančných záväzkov.

XI. Záver
Rok 2019 nám priniesol niekoľko dôležitých
momentov, ktoré pre nás boli motiváciou k tomu, aby sme
sa zamysleli a prehodnocovali svoje postoje z pohľadu
Božieho slova, z pohľadu nasledovníkov Pána Ježiša
Krista.
V rámci cirkvi šlo o prvý rok, v ktorom cirkev žila pod
novým vedením na generálnej úrovni aj v Západnom
dištrikte. Nové vedenie sa usilovne snažilo konsolidovať
prácu cirkvi a hľadať nové výzvy pre bližšiu aj ďalšiu
budúcnosť.
Druhým dôležitým momentom bolo výročie Nežnej
revolúcie. Bola to vlastne politická a spoločenská zmena,
tá však pred 30 rokmi zásadným spôsobom zmenila
možnosti duchovného života a služby cirkvi. Uvoľnil sa
tlak kontroly štátu, regulovanie a obmedzovanie našej
činnosti, skončili sa nemorálne represie ľudí z dôvodu
ich náboženského vyznania. Za to sme Pánu Bohu
veľmi vďační, čo sme vyjadrili viacerými podujatiami
a programami aj v rámci života zboru.
Tretím dôležitým momentom bola voľba brata Petra
Mihoča za biskupa VD na jeseň roku 2019. Verím, že
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novozvolenému biskupovi VD aj v mene celého zboru
môžeme priať Božie požehnanie a múdrosť do jeho
neľahkej služby. Brat biskup Mihoč je nám známy
z pôsobenia v CZ Bardejov v rokoch 2002 – 2004, kedy
tu bol ustanovený na miesto zborového kaplána. Okrem
toho v posledných rokoch mnohokrát ochotne zastupoval
na službách Božích našich duchovných. Sme vďační za
jeho pracovitosť a ochotu k službe. Veríme, že tieto jeho
dary sú dobrým predpokladom pre to, aby svoje úlohy
v službe biskupa konal s požehnaním pre celý dištrikt,
vrátane nášho zboru. Radi ho privítame aj v novej funkcii
na našich stretnutiach a slávnostiach.
Spoločne sa potrebujeme modliť aj za úspešné
obsadenie všetkých kňazských staníc v našom cirkevnom
zbore, nakoľko o nás v plnej miere platia slová Pána
Ježiša: Žatvy je veľa, ale pracovníkov málo. Proste Pána
žatvy, aby vyslal pracovníkov na žatvu.
Na každý pád, naša budúcnosť nie je ani v rukách
biskupa, kňazov, ani členov zboru, ale v rukách Pána
Ježiša Krista. O to Ho aj stále prosme, aby tak bolo a stále
tak zostalo. Kým budeme v rukách a pod vedením Krista,
naše kroky budú viesť správnym smerom a naše cesty sa
spoločne pretnú v nebeskom domove.
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Poďakovanie
Záverom ešte raz úprimne ďakujem všetkým bratom
a sestrám, ktorí boli menovite alebo prostredníctvom
svojej funkcie a práce menovaní a spomínaní v tejto
výročnej správe. Ďakujem spolupracovníkom z radov
duchovných, svojej manželke, sestre farárke, bratovi
kaplánovi aj sestre kaplánke za ochotu, spoločné nesenie
bremena zodpovednosti za naplnenie všetkých potrieb
našich bratov a sestier.
Ďakujem
bratovi
dozorcovi
za
neúnavnú
a systematickú starostlivosť o všetky záležitosti v zbore,
za to, že venuje svoj čas nielen hospodárskemu, ale aj
duchovnému smerovaniu naše práce.
Ďakujem všetkým ostatným bratom a sestrám
v každej funkcii a každej službe, aj každému z vás, ktorí
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ste sa ochotne zapojili do akejkoľvek brigády, práce či
služby v roku 2019. Ani najmenšia služba pre zbor nie je
zabudnutá našim nebeským Otcom. Verím, že spoločná
práca vám priniesla nielen starosti, ale aj radosť zo
spoločne vykonaného diela.
Ďakujem predstaviteľom iných kresťanských cirkví
v meste, predstaviteľom mesta, obcí, a rôznych štátnych či
spoločenských inštitúcií. Aj na tejto úrovni sa nám darilo
udržiavať veľmi dobré vzťahy, čo prijímame s vďakou
a úctou a vnímame ako výzvu, aby sme v tomto duchu
pokračovali aj naďalej.
Nech sa sám Pán Boh prizná ku každému z nás podľa
svojej veľkej milosti.
Ján Velebír, zborový farár,
v Bardejove 23. februára 2020

Zároveň ďakujeme všetkým členom zboru, ktorí prispeli svojim časom, myšlienkami a článkami. Menovite bratovi Jánovi Pangracovi za
grafické spracovanie a Milanovi Skoncovi za editovanie. Srdečne pozývame do spolupráce aj ďalších. Vaša redakčná rada.
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