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Milí bratia a sestry, dôstojný konvent !
V posledných časoch ma fascinujú príbehy o jednote, spájaní ľudí. Lebo, je to niečo, čo svet, cirkev,
kresťania potrebujú, potrebujeme. A je to tiež niečo, čo potrebujeme aj my v našom prostredí nášho
cirkevného zboru. Asi preto je to mne ako zborovému farárovi v týchto časoch blízke.
Na objasnenie toho na čo myslím, spomeniem tri príbehy o fascinujúcej jednote, ktorú vnímam
v posledných časoch:
1.) V amerických voľbách Barack Obama úžasne zjednotil Američanov jedným slovom – nádej. Často hovoril o nádeji. O nádeji na zmenu. Na nové pomery. Na nový život. To bolo niečo pre ľudí ako magnet
pre železo. Úžasne to borilo bariéry. Tvorilo mosty medzi ľuďmi. Ale nebolo to len slovo nádej. Jeho
výzva pokračovala a to, čo ľudí spájalo, bolo heslo „YES, WE CAN!“ (ÁNO, MY MÔŽEME!). Bolo to
niečo, čo zmobilizovalo úžasný počet ľudí k aktivite, dobrovoľníctvu, sponzorstvu a podpore OBAMU
ako afroamerického černocha. To bolo niečo, okrem iného, čo mu otvorilo cestu do Bieleho domu.
Jednota, zjednotenie a nádej, že to dokážu. Zmeniť veci. Všetky vekové kategórie sa spojili pre jednu
vec. Čas ukáže, či je toto dostatočný motív na trvalé, večné spojenie ľudí. Vybudovanie jedného
povedomia. Spoločenstva. Myslím si, že existuje ešte silnejší motív spojenia ľudí do jednoty Božieho
ľudu.
2.) Na internete existuje sociálna sieť FACEBOOK, ktorá úplne osviežujúcim spôsobom spája ľudí po
celom svete. Už sa hovorí, kto nie je na facebooku, ten nežije. Odvážne tvrdenie, ale blízke pravde.
Každý tam vkladá svoje fotky, komentuje druhých ľudí, píše si statusy, teda aktuálne čo sa deje v jeho
živote. Človek sa tak zrazu pomocou jemného exhibicionizmu dostáva veľmi blízko k ďalším ľuďom.
Pýtajte sa mladých ľudí, či poznajú FACEBOOK. Kliknite si FACEBOOK.COM a uvidíte zaujímavý
web. Je to viac ako email, viac ak chat. A je to celkom dobrá vec. Opäť jedno miesto spájania ľudí.
Rôzneho veku, náboženstva. Spojenia sa do komunity, spoločenstva. Hlavne mladí ľudia po tom túžia.
Túžia byť spolu. Túžia byť zjednotení. Vytvárajú sa tam rôzne skupiny. Aj keď sa tak veľa hovorí
o individualizme, samote, nie je to až celkom tak. Ľudia ak nachádzajú miesta, kde môžu dôverovať,
veriť, tak tam prídu a chcú byť toho účastní. Spojení. Jednoducho povedané. Ľudia túžia po jednote, po
spájaní. Otázka je ako dlho táto móda vydrží?
Kritické pýtanie znie: či opäť je toto dostatočný motív, aby boli ľudia spojení do jednoty.
3.) Keď človek ide na športové podujatia, tak často tam so svojimi fanúšikmi prežíva úžasnú jednotu.
Spolu fandia svojmu tímu, spolu nadávajú na súpera, spolu kričia na rozhodcu. Nedávno sa z obyčajných
majstrovstiev sveta v hádzanej, vykľulo niečo, čo opäť raz vyhnalo mnohých Slovákov do krčiem, pubov,
aby spolu držali slovenskému hádzanárskemu tímu. A pritom naši išli ako outsideri na tieto majstrovstva.
Svojou umnou hrou však dokázali ísť veľmi ďaleko. Bolo to také malé prekvapenie turnaja, ktoré stačilo
na celkové 10 miesto. A zrazu sa na Slovensku niekoľko dní rozprávalo o hádzanej, športe, ktorý nie je na
tak okázalom mieste ako je futbal ,či hokej!
Ale úžasne to spojilo ľudí! Ľudia túžia po spojení! Po spoločenstve. Po blízkosti druhých. Opäť som sa
o tom presvedčil. Na zápasoch MŠK Žilina je to cítiť. Keď ľudia spolu držia svojmu tímu. Aspoň tých 90
minút. Potom to všetko ide do starých koľají. Ale šport, futbal, či hádzaná ľudí spája.
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Tri príklady vecí, ktoré spájajú ľudí do spoločenstva.
Tých ľudí spájali dočasné veci. Veci, ktoré dnes sú tu a zajtra už nemusia byť. Či človek, či futbal, či
FACEBOOK. Čokoľvek, lenže to všetko pominie. O chvíľu si nikto nespomenie na týchto ľudí.
Nás musí spojiť niečo viac. Niečo hlbšie, pevnejšie, trvácnejšie. Nás musí spojiť niečo, čo vydrží, čo nie
je len trendovým, populárnym, dočasným, ale niečo, čo je hlboké, pravdivé, skutočné a úprimné. Čo je
tým magnetom, čo spája? Apoštol Pavol vyznáva, že „láska Kristova spája nás.“ Pozývam Vás k tomu
milé sestry, milí bratia v Žiline. Aby sme boli spojení Kristovou láskou. Aby ona bola tým magnetom,
ktorý nás spája do jedného pevného, trvácneho spoločenstva, ktoré vydrží aj tlaky, zápasy, každodenné
boje. Predchádzajúci rok bol v našom spoločenstve v mnohom požehnaný, ale aj v mnohom
komplikovaný.
Verím, že dnes nastáva nový čas. Doba zmeny. Je čas, aby sme sa nechali spojiť Kristovou láskou. Aby
sme žili v odpustení a odpúšťaní. Aby sme sa povzniesli nad mnohé hriechy a prikryli ich láskou a
odpustením. Pretože ako Písmo vraví: „láska prikrýva množstvo hriechov.“ Láska spája ľudí. Láska je to,
čo dáva nádej, berie strach. Ako Fedor Ruppeldt, významná postava Žilinského zboru, cirkvi
a spoločnosti vyznáva v piesni, ktorú sme spievali pred kázňou „niet bázne tam, niet strachu trápenia, kde
láska Božie je, brat brata miluje: V tom drž nás, Pane, až do skonania.1“ Kde je Božia láska, tam sa ľudia
milujú. Tam sú radi spolu, tam je spojenie. Spojenie. Jednota je niečo, čo potrebujeme aj my v našom
prostredí nášho cirkevného zboru. Zbor je rodina. Miesto, kde sa ľudia majú cítiť dobre, kde ľudia majú
byť prijatí, kde vládne Duch Kristov a nie diablov. Kde ľudia žijú v bázni pred Bohom. Modlím sa
slovami poslednej piesne, ktorá zaznie na SB - viac radosti, viac bázne pred Bohom. Viac smútku nad
hriechom, viac pokory2 každému z nás. Žime v bázni pred Všemohúcim Bohom. Je dôležité si každý deň
uvedomovať aj tu dnes na konvente, ako sme spievali v prvej piesni: „Pán Boh je prítomný, Jeho
zvelebujme. S úctou pred Neho vstupujme.3“
To všetko sa však udeje, keď začneme otvárať v prvom rade srdcia pôsobeniu Božieho Ducha. Kristovej
láske. To je výzva. Začnime čítať Písmo. Začnime pravidelne navštevovať podujatia cirkevného zboru.
Biblické hodiny. Modlitebné stretnutia. Stretnutia mládeže, dorastu. Voďme svoje deti na detské
besiedky, prihlásme ich na vyučovanie náboženstva.
Tento zbor má budúcnosť. Je to Kristov zbor. Kristova nevesta. Začiatkom 20. st. ako som čítal
v niektorých materiáloch, okolie nášho kostola sa nazývalo druhým Jeruzalemom. A to preto, lebo tu boli
v okolí rovné strechy na domoch. Bolo to na kopci. Bol tu zaujímavo architektonicky riešený kostol.
Nádherný obraz. Úplne ma uchvátil. Dnes môže byť náš cirkevný zbor tým pomysleným druhým
Jeruzalemom. Mestom na hore ležiacom. Soľou a svetlom. Miestom spojenia a spájania. Svätou zemou,
kde prebýva a vládne Boh v moci svojho Ducha. Kde ľudia vydávajú svoje srdcia Kristovej láske. Kde
láska je pre nich „žitia zdrojom.“ Jeruzalem bol mestom, ktorý spájal Židov. Židia tam radi chodili, bolo
to miesto, ktoré ich spájalo. Náš kostol, toto prostredie, náš zbor môže byť miestom, ktoré bude spájať do
kopy nás všetkých a tiež mnohých hľadajúcich ľudí z tohto mesta Žilina.
Firma NOKIA má známy reklamný slogan „connecting people.“ Svojimi telefónmi spája ľudí. Nás
nespájajú len telefóny ale najmä láska Kristova. Nech žijeme v tejto láske, spojení v jednom Duchu.
AMEN

1
2
3

Pieseň č.236; evanjelický spevník
Pieseň č.496; evanjelický spevník
Pieseň č.237; evanjelický spevník
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Výročná kňazská správa za rok 2008
Je zložená z viacerých častí, ktoré spolu utvárajú celistvý obraz o živote nášho cirkevného zboru za rok
2008.

1. Bohoslužobný život.
Bohoslužobný život prebiehal v cirkevnom zbore podľa zaužívaných obyčajov.
Rozpis služieb Božích v zbore za rok 2008
Služby Božie počas roka 2008 sa vykonávali v Žiline, Rajci, Bytčici a tiež v Čadci. Služby Božie
vykonávali v prvom polroku brat farára Radoslav Danko, brat diakon Martin Ondráček, študent teológie
Daniel Baláž a bratia farári na dôchodku – Ján Štrbka a Miloslav Blaho. Od príchodu do cirkevného
zboru vykonávali služby Božie aj nový zborový farár Marián Kaňuch a jeho manželka námestná farárka
Oľga Kaňuchová.
Miesto

Čas

Druh

Perióda

Priemerná účasť

200
40
20

Služby Božie
Služby Božie

Každý týždeň
Každý týždeň
Počas pôstu – utorok
a štvrtok zborová sieň
V advente – utorok
a štvrtok zborová sieň
Každý týždeň
Tretia nedeľa v mesiaci

Služby Božie

Tretia nedeľa v mesiaci

12

9:00
18:00
17:00

Služby Božie
Večerné služby Božie
Pôstna večiereň

17:00

Adventná večiereň

Rajec
Čadca

9:30
11:30

Bytčica

15:00

Žilina

20
35
20

Účasť na službách Božích je obrazom života a stavu nášho cirkevného zboru. Stále máme rezervy a
možnosti, aby sme pozývali ľudí do nášho spoločenstva. Služby Božie sú vrcholom bohoslužobného
stretávania v zbore, preto by sme ako kresťania si mali za cieľ klásť účasť na službách Božích s celou
rodinou. Je pre nás výzvou, aby do chrámu prichádzali celé generácie rodín. Chrám a spoločenstvo na
službách Božích je a má byť otvorené pre všetkých.
Ďakujeme všetkým, ktorí či už čítaním biblických textov, modlitbami alebo inou formou prispievali
k požehnanému priebehu služieb Božích.
Okrem týchto pravidelných bohoslužobných podujatí sa počas roka 2008 konal v Žiline adventný
modlitebný týždeň, ktorý trval od 15-20.12.2008. Začínali sme vždy o 17:00 hod. Bolo to vzácne
a požehnané stretnutie naplnené zvesťou slova Božieho z knihy proroka Ámosa.
Adventný modlitebný
týždeň
Účastníci
Rok Počet
(priemer)
2008

1

15

Ku zdarnému priebehu bohoslužobného života a informovanosti bratov a sestier sa vydáva informačný
list, kde sú oznamy a informácie na najbližšie obdobie. Tento informačný list pripravujeme na každé
služby Božie.
Takisto sme začali uverejňovať kázne v mp3 formáte na webovej stránke nášho cirkevného www.ecavza.sk, kde si ich môžete stiahnuť, alebo počúvať. Za nahrávanie kázni ďakujeme bratovi
Petrovi Tvarožekovi. Sme vďační tiež za vytváranie webovej stránky zboru www.ecavza.sk, ktorú
administruje brat diakon Patrik Varmecký.
Ďakujeme aj zborovým kantorom sestre Ľudke Fraňovej a bratovi dozorcovi Jankovi Beňuchovi. Tiež
ďakujeme kantorke Janke Gajdošovej. Sme vďační tiež za pomoc s kantorovaním bratom farárom Jánovi
5
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Štrbkovi a Miloslavovi Blahovi. Bez týchto ochotných bratov a sestier by bol náš bohoslužobný život
citeľne oslabený.
V zbore je potrebná a dôležitá aj služba zborového diakona Martina Ondračeka, ktorý pomáha pri
bohoslužobnom aj pastorálnom živote zboru.

Sviatosti
Evanjelické služby Božie majú dva vrcholy a to slovo Božie a Sviatosti. Preto patria aj do rámca služieb
Božích.

1a.) Krst Svätý
Krst svätý je jeden zo základov duchovnej stavby nášho kresťanského života. Je neoddeliteľnou súčasťou
viery v Pána Ježiša Krista. Je začlenením do Božieho ľudu, ale tiež do tela Kristovho. Krst je dôležitou
súčasťou viery evanjelika.
Noví zboroví farárovci sa pokúšali včleniť Krst Svätý do rámca služieb Božích, lebo tam je jeho miesto.
Krst svätý sa nesmie vyčleňovať mimo rámca služieb Božích. To sa nám žiaľ celkom nedarilo, pretože
zvyk a tradícia v tomto zbore bola iná. Radi by sme boli, keby ste v zbore prijali úlohu a miesto krstu
Svätého v rámci spoločných nedeľných bohoslužobných zhromaždení.
Takto sa môže náš zbor spájať v láske Kristovej, môžeme sa vzájomne obohacovať, posilňovať
a podporovať.
Problémom je tiež, že tí ľudia, ktorí pravidelne navštevujú chrám Boží, zvyčajne nemajú problém krstiť
deti počas služieb Božích. Ostatní, ktorých často v našich chrámoch nevidíme, s tým mali problém
a odsúvali krst mimo rámca služieb Božích. Aspoň, že všetky krsty sväté boli vykonané v nedeľu.
Pred krstom Svätým vykonávame pastorálnu prípravu, zvyčajne v domácnosti, z ktorej dieťa bude
pokrstené. Preto Vás prosíme, aby ste o tomto tiež informovali ľudí, ktorí čakajú dieťatko a chcú ho dať
pokrstiť.
Rok 2008 bol v pomere k roku 2007 v počte krstov značne ochudobnený. Oproti roku 2007 sme mali o 19
krstov menej!
Krst Svätý
2008
Muži
Ženy
Spolu

2007

Deti

Dospelí

Spolu

Deti

Dospelí

Spolu

15
8
23

––––
2
2

15
10
25

20
19
39

1
4
5

21
23
44

1b.)Večera Pánova
V roku 2008 sa konala Večera Pánova v Žiline v prvú nedeľu v mesiaci zvyčajne pred službami Božími
o 8:00 hod. Príchodom nového zborového farára sa Večera Pánova posunula do hlavných služieb Božích
a to vždy v 1. nedeľu v mesiaci o 9:00 hod. Jej miesto je tam. Evanjelické služby Božie majú dva vrcholy
a to slovo Božie a Sviatosti. Večera Pánova je zásadnou bohoslužobnou príležitosťou pre formovanie
našej viery. Jej miesto je v rámci služieb Božích. Preto sme ju tam dali.
Počas prisluhovania večere Pánovej nám pomáhajú s distribúciou brat diakon Patrik Varmecký a študent
teológie Daniel Beňuch.
Do budúcnosti nevylučujeme, že pri distribuovaní darov nám budú pomáhať ďalší členovia cirkevného
zboru a to najmä z radov presbyterov. Pre urýchlenie distribúcie môžeme perspektívne uvažovať aj
s dvoma distribučnými miestami v chráme Božom. Jedno by bolo pri oltári a druhé by bolo na pravej
strane pod kazateľnicou.
Pri Večeri Pánovej nám narástol počet komunikantov o 178, z čoho máme radosť.
Večeru Pánovu sme prisluhovali aj v domácnostiach, nemocniciach a domovoch dôchodcov.
6
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Večera Pánova v roku 2008
nemocnica
Kostol
11
623
51
1126
62
1749

spolu
641
1192
1833

K roku 2007
(+80)
(+98)
(+178)

1c.) Konfirmácia
Slávnosť konfirmácie sa v našom cirkevnom zbore konala dňa 25.5.2008. Vyučovanie prebieha dva
roky zvyčajne v piatok.
Príchodom nových farárovcov vyzerá práca s konfirmandmi nasledovne. Konfirmácia sa vyučuje
spravidla v piatok od 15:30 hod. Najprv je spoločný program pre obidve skupiny tvorený mládežníkmi
cirkevného zboru (najmä Zuzka Svrčková, Marián Lajda, Milotka Beňuchová a iní mladí bratia a sestry
z mládeže a dorastu), ktorý sa skladá z piesni, hier, krátkeho biblického zamyslenia a potom je samotné
vyučovanie konfirmačnej látky pod vedením zborových farárovcov manželov Kaňuchových. Celé
stretnutie trvá asi 60-70 minút. Počas roka sme mali aj stretnutie s rodičmi, ale boli sme prekvapení
nízkou účasťou a záujmom rodičov o stretnutie. V rámci vyučovania mávame aj víkendové sústredenie
s konfirmandmi, kde pomocou rôznych aktivít pripravujeme v spolupráci s mládežníkmi konfirmandov
na samotný akt konfirmácie.
V roku 2009 sa konfirmácia uskutoční ak Pán Boh dá dňa 7.6.2009 o 9:00 hod. v Žilinskom chráme
Božom. Vyučovanie konfirmácie v septembri v roku 2009 chceme začať spoločným víkendovým
sústredením konfirmandov, ktoré bude slúžiť ako začiatok vyučovania a tiež miesto, kde sa konfirmandi
spoznajú a začnú tvoriť spoločenstvo. Rodinu. Takto chceme spájať konfirmandov.
Konfirmácia
2008
Muži
Ženy
Spolu

2007

Deti

Dospelí

Spolu

Deti

Dospelí

Spolu

5
6
11

5
4
9

10
10
20

11
4
15

––––––
1
1

11
5
16

1d.) Sobáše
V roku 2008 sa v cirkevnom zbore konali dva sobáše. To číslo je oproti roku 2007 štvornásobne menšie.
Z nasledujúcej tabuľky vidíme, že počet sobášov nám klesol v roku 2008 na dva! To je na tak veľký zbor
ako je Žilina povážlivé číslo, nútiace nás zamyslieť sa, čo sa to deje! Ako je možné, že ľudia
nevyhľadávajú kresťanské sobáše v našom kostole.
Sobáše
2008
Evanjelické

Krížne

1

1

Požehnanie

2007
Spolu

Evanjelické

Krížne

Požehnanie

Spolu

2

2

4

2

8

Pred sobášmi vykonávame pastorálnu prípravu snúbencov, ktorá pozostáva z 3 stretnutí a technickej
prípravy v kostole. Vyučujeme pomocou knihy „Radostné, ale zodpovedné áno“ od brata farára
Miroslava Kerekrétyho.
Tešíme sa na rok 2009, pretože už máme nahlásených 3 krát viac sobášov ako v roku 2008.
7
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1e.) Pohreby
V roku 2008 sme v našom cirkevnom zbore pochovali 52 bratov a sestier. Priemer je skoro 1 pohreb na
týždeň. To je dosť vysoké číslo.
Smutným javom je, že veľká väčšina pohrebov je pochovávanie ľudí, ktorých sme v spoločenstve
nevídali. Častokrát si ľudia spomínajú, že sú evanjelikmi až v takýchto chvíľach. Pohreby neodopierame,
berieme ich ako určitú príležitosť k misii a osloveniu pozostalých.
V súlade so záväznými úpravami pre cirkevno-zborovú prax žiadame pozostalých, aby vyrovnali
cirkevný príspevok za posledných 5 rokov života nebohého.
Prosíme členov nášho zboru, keď sú účastníkmi pohrebu, aby nosili evanjelický funebrál a podporili
zhromaždenie spevom. Častokrát sa nám stáva, že spolu s farárom na pohrebe spieva ešte kantor
a niekoľko ochotných sestier, ktoré pohreb čo pohreb prichádzajú a aspoň takto pomáhajú pri dôstojných
rozlúčkach s nebohými. Za túto službu im ďakujeme. Našu účasť na pohrebe a priznanie sa ku
evanjelickej viere prosíme podporte nosením funebrálu a aktívnym zapojením sa do spievania piesni a
liturgie.

Muži
Ženy
Spolu

Pohreby v roku 2008
2008
21
31
52

2007
22
25
47

1f.) Biblické hodiny
Biblické hodiny sa konajú v stredu o 17.00 hod. v zborovej sieni počas roka, okrem prázdnin v lete,
adventu a pôstu, kedy namiesto biblických hodín mávame služby Božie. Pred príchodom nových
zborových farárovcov ich viedli bratia farári Radoslav Danko a Ján Štrbka. Preberali sa evanjelia.
Od príchodu nových farárovcov manželov Kaňuchovcov do cirkevného zboru sa začala na biblických
hodinách preberať kniha Nehemiáš. Biblické hodiny sa konali pravidelne v stredu o 17:00 hod.
v zborovej sieni. Zúčastňovalo sa ich približne 17 ľudí. Počas roka sme mali 35 stretnutí.
Naším vnútorným cieľom je, aby sme sa zbavili predstavy, že biblické hodiny sú len pre starších členov
nášho cirkevného zboru. Biblické hodiny sú pre všetkých členov zboru a pre všetky vekové kategórie.
Tešíme sa, že v súčasnosti na ne začínajú, aj keď v menšej miere, prichádzať aj bratia a sestry z mládeže
a ľudia v strednom veku. Ako je nedeľa spoločné stretnutie na službách Božích, tak sú biblické hodiny
spoločným budovaním a rozvíjaním našej viery v Pána Ježiša Krista. Slúžia pre duchovný rast,
posilňovanie sa vo viere. Snažíme sa ich robiť spôsobom, ktorý chce osloviť dnešného človeka. Preto Vás
pozývame, aby ste skúsili spoločenstvo pri slove Božom na biblických hodinách.
Biblické hodiny v roku 2008
Počet za rok

Priemerná účasť

35

17

2. Vnútromisijná práca
2a.) Detská besiedka
Pán Ježiš povedal, nechajte deti prichádzať ku mne4. Sme radi, že tieto slová môžeme napĺňať aj v našom
cirkevnom zbore.

4

Mk 10,14
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Detská besiedka sa v našom zbore vyučovala v Žiline, Rajci a vždy sa konajú počas služieb Božích
v Čadci. V Žiline sme mali dve skupinky detí. Priemerná účasť bola 17 detí. Mladšia sa stretávala na fare
a staršia v zborovej sieni počas služieb Božích. Detské besiedky viedli sestry Ľudka Fraňová, Alenka
Vitkovská, Majka Vitkovská, Barborka Buzeková, Romanka Štrbková a bratia Miško Gondžár a Marián
Lajda. Občas im vypomáhali aj Evka Manišová, Zuzka Kulišková a iné sestry. V Rajci viedla detskú
besiedku sestra Adrika Ondračeková-Töroková. Zúčastňovalo sa jej približne 6 detí. V Čadci viedla
detskú besiedku Katka Svrčková. Besiedku navštevovali približne 3 deti.
Počas roka okrem pravidelných nedeľných stretnutí sa uskutočnil detský tábor vo Veľkom Slávkove (3.9.8.2008, Klobúkova party (20.9.2008) a tiež detská Večernica (22.12.2008).
Po príchode nových farárovcov detské besiedky začínajú v chráme Božom, kde deti počas prvej piesne
dostanú požehnanie a potom odchádzajú na detské besiedky. Týmto spôsobom vedieme deti, aby si
zvykali na prostredie kostola, aby sa im nestalo cudzím a vzdialeným, keď vyrastú z prostredia besiedok
a začnú pravidelne navštevovať služby Božie.
Ďakujeme všetkým ochotným bratom a sestrám, ktorí takto slúžili deťom v našom zbore a tiež ostatným,
ktorí akoukoľvek pomocou alebo darmi podporovali túto službu.

2b.) Mládež a dorast
Článok 2, odstavec 1 a §a ústavy ECAV o poslaní cirkvi hovoria, že poslaním cirkvi je: „šíriť evanjelium
Ježiša Krista, vyznávať vieru v trojjediného Boha, svedčiť o Ňom a vštepovať vieru do vedomia všetkých ľudí, najmä mladej
generácie“ Preto v našom cirkevnom zbore mávame stretnutia mládeže a dorastu. Mládež a dorast sa
stretávali nasledovne: staršia mládež v piatok o 17:00 hod. na fare. Mladšia mládež sa stretávala v sobotu
o 18.00 hod. v zborovej sieni. Stretnutia dorastu sa konali v piatok o 17:00 hod. po konfirmačnom
vyučovaní. Počas roka bežali tieto stretnutia pravidelne s účasťou na mládeží približne 8 ľudí a na doraste
6 ľudí. Tieto čísla sú pre nás výzvou, aby sme hľadali a získavali nových ľudí do našich spoločenstiev.
Mládež a dorast si okrem svojich pravidelných podujatí organizovala aj tábor v Kolaroviciach (1720.4.2008); letný tábor, ktorý sa uskutočnil vo Veľkom Slávkove (25-31.8.2008), boli sme na
evanjelizácií v Martine (17.10.2008); zorganizovali sme aj mládežnícku večernicu (5.12.2008) a tiež
zimný tábor vo Veľkom Slávkove (28-31.12.2008). Počas roka sme privítali medzi seba aj mladých
evanjelikov z cirkevného zboru Bardejov (24-25.10.2008). Na vedení dorastu a mládeže sa podieľali
Miško Gondžár, sestry Vitkovské (Alenka, Majka, Evka); Peter Tvarožek; Lucia Šnajderová, Marián
Lajda, Romanka Štrbková, Zuzka Svrčková, Janko Beňuch, Lenka Moravčíková a ďalší.
V druhej polovici roka 2008 prišla medzi nás aj sestra Janka Hrivňáková z Kukovej, ktorá pracuje
v Žiline a aktívnym spôsobom sa zapája do služby mladým ľuďom v našom cirkevnom zbore.
Mládež a dorast sú kľúčovými zložkami nášho cirkevného zboru, a preto by ich mal cirkevný zbor
podporovať všetkými prostriedkami a vytvárať im prostredie, aby sa tu cítili dobre a prijato.

2c.) Stredné generácie
Stredné generácie si tiež našli svoje pravidelné miesto v živote cirkevného zboru. Stretávajú sa spravidla
raz za dva týždne vo štvrtok o 17:00 hod. V prvom polroku sa preberala Viera všeobecná kresťanská. Od
septembra sme začali preberať témy o manželstve. Toto stretávanie má na zodpovednosti brat Milan
Cisarik. Výkladmi a témami poslúžili zboroví farárovci a tiež ostatní bratia a sestry. Tieto stretnutia sú
miestom spájania ľudí, ktorí sú v manželstve, ale navštevujú ich aj slobodní bratia a sestry.
Srdečne pozývame aj ostatných bratov a sestry do tohto vzácneho spoločenstva.
Stredné generácie – RoS 2008
Počet za rok

priemerná účasť

počet skupiniek buniek

18

11

1
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2d.) Spevokol
Apoštol Pavol v liste kresťanom do Kolos píše: „učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými
piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu5.“ V našom cirkevnom zbore sa tieto slová napĺňajú aj
pomocou dvoch spevokolov, ktoré tu fungujú. Je to spevokol mladších a starších. V týchto spevokoloch
je zhromaždených okolo 32 ochotných bratov a sestier, ktorí svojimi hlasmi oslavujú Pána Boha.
Nácviky sa konajú zvyčajne v pondelok a sobotu. Spevokoly svojimi piesňami slúžia pri rozličných
zborových príležitostiach a na službách Božích. Ďakujeme im za ich ochotnú službu a požehnanie, ktoré
skrze nich prichádza. Spevokoly vedie sestra Ľudka Fraňová. Sme vďační aj za jej ochotu slúžiť.

2e) Modlitebné skupinky
Apoštol Pavol povedal nesmierne dôležité slová „neprestajne sa modlite!6“ Sme veľmi radi, že v našom
cirkevnom zbore sa stretáva niekoľko modlitebných skupiniek. Počet stretnutí počas roka 2008 bol okolo
50. Modlitebných chvíľ sa počas týchto skupiniek zúčastňovalo priemerne 6 ľudí. Skupinky sa
stretávali v nedeľu po detskej besiedke, v nedeľu po večerných službách Božích v zborovej sieni; v stredu
ráno o 6.00 hod. na farskom úrade sa stretávali muži k spoločným modlitbám, ženy sa zvyčajne stretávali
v stredu po biblickej hodine a v Rajci bola modlitebná chvíľka vo štvrtok o 17.00 hod. v modlitebni.
Určite sa viacerí modlili aj v iných priestoroch a po domácnostiach. Táto služba je nesmierne dôležitá
a potrebná pre požehnané napredovanie cirkevného zboru. Ďakujeme všetkým modlitebníkom, že nesú
tento cirkevný zbor na svojich modlitbách.

2f) Hudobné skupiny
V Žalme 150 sa píše. „Chváľte Ho bubnom v chorovode, chváľte Ho strunami a píšťalou...Všetko,
čo dýcha, nech chváli Hospodina7“. Túto výzvu pisateľa 150 Žalmu v našom cirkevnom zbore sa
snaží napĺňať aj naša hudobná skupina. Počas roka 2008 hrali okrem našich bohoslužobných podujatí aj
na Churchfeste (Brozno), Terchová (Cyrilometodejské dni) a staromestské slávnosti (Žilina)
V súčasnosti skupinu tvorí 5 členov. (Peter Tvarožek, Lucia Šnajderová, Jakub Kaprál, Andrej Kaprál,
Karin Loudová, v úvode roka v skupine hrali tiež Romanka Štrbková a Marián Lajda). Nacvičujú
v zborovej sieni. Veríme, že v tomto roku budú hrať na Božiu slávu počas mnohých príležitosti.

3. Vyučovanie náboženstva
Vyučovanie náboženstva v roku 2008 prebiehalo v Žiline a v Rajci. Počet žiakov je na veľkosť nášho
cirkevného zboru a na počet evanjelikov malý. Veríme, že postupne sa bude počet deti zväčšovať.
Náboženstvo v roku 2008 v našom cirkevnom zbore vyučovali Marián Kaňuch a Oľga Kaňuchová
v spolupráci s katechétkou Luciou Liptayovou. V Rajci vyučoval náboženstvo brat diakon Martin
Ondráček. V prvej polovici roka vyučoval brat farár Radoslav Danko, tiež s pomocou ochotných bratov
a sestier z nášho cirkevného zboru.
Názov školy
Gymnázium Varšavská
Gymnázium Veľká Okružná
ZŠ Gaštanová
ZŠ Karpatská
ZŠ Hájik
ZŠ Hliny
Rajec

5
6
7

Vyučovanie náboženstva v roku 2008/2009
Deň a čas
Počet žiakov
Utorok – 13:45
8
Piatok (zborová sieň) - 15:30
2
Streda – 15:00 (1. stupeň)
9
Streda – 15:00 (2. stupeň)
Streda – 13:45
6
Utorok – 14:00
14
Streda – 14:00 (1. stupeň)
8
Pondelok – 14:10 (2. stupeň)
7
Štvrtok – 14:30
5

Vyučujúci
Marián Kaňuch
Oľga Kaňuchová
Oľga Kaňuchová
Marián Kaňuch
Oľga Kaňuchová
Oľga Kaňuchová
Lucia Liptayová
Martin Ondráček

Kol 3,16b
1 Tes 5,17
Žalm 150,4;6
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4. Činnosť presbyterstva a výborov (hospodársky, revízny,
vnútromisijný...)
4a.) Presbyterstvo
Presbyterstvo ku 31.12.2008 malo 26 členov a počas roka 2008 sa uskutočnilo 11 zasadnutí. Presbyteri
okrem úloh, ktoré im vyplývajú z funkcie, aj vykonávajú službu v kostole. Privítavajú ľudí, rozdávajú
informačné listy. Môžete sa na nich obracať s požiadavkami a prosbami. Rozpis služieb presbyterov je
uverejnený kostole. Tak isto presbyteri pred službami Božími sa modlia s farárom za požehnaný priebeh
služieb Božích.
Aktuálny zoznam presbyterov v CZ ECAV Žilina ku 31.12.2008
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Priezvisko

Meno

Bydlisko

Beňuch

Ján

Snežnica

Brtáň

Daniel

Žilina

Buzeková

Darina

Žilina

Cisarik

Milan

Žilina

Durajová

Daniela

Rajec

Fraňová

Ľudmila

Žilina

Jurková

Dagmar

Žilina

Kaňuch

Marián

Žilina

Kriška

Juraj

Žilina

Križan

Jaroslav

Žilina

Kucharik

Dušan

Žilina

Kuchariková

Darina

Žilina

Lajda

Stanislav

Žilina

Mikolka

Eduard

Rajec

Mináriková

Miroslava

Čadca

Novotná

Janka

Žilina

Szovák

Ján

Budatín

Ševčíková

Zuzana

Žilina

Šimko

Ján

Žilina
11
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Thielová

Ida

Žilina

Varmecký

Patrik

Žilina

Vitkovská

Mária

Žilina

Vitkovská

Alena

Žilina

Zacharová

Valéria

Bytčica

Záskalická

Katarína

Žilina

Žilinčík

Ladislav

Rajec

4b.) Výbory a komisie
Revízna a hospodárska komisia sa stretávali podľa potreby a plnili úlohy, ktoré im vyplývajú z ich
poslania. Správa revíznej a hospodárskej komisie bude prednesená na konvente.
V roku 2008 sa začal nanovo schádzať aj vnútromisijný výbor, ktorý chce koordinovať a zastrešovať
všetky misijné podujatia v cirkevnom zbore.
Ďakujeme členom revíznej komisie zloženej z predsedkyne Zuzany Ševčíkovej a členom Jánovi
Beňuchovi (dozorca CZ), Jánovi Šimkovi (poddozorca CZ) a Emílií Šoltésovej (účtovníčke CZ).
Ďakujeme za službu aj hospodárskej komisii zloženej z členov – Brtáň Daniel, Križan Jaroslav
a Grandtner Milan
Ďakujeme aj sestre pokladníčke Oľge Chmelovej za mnohé hodiny, ktoré strávila na farskom úrade a pri
vykonávaní služby zborového pokladníka, tiež ďalším sestrám a bratom, ktorí pomáhali s administratívou
cirkevného zboru

5. Podujatia v cirkevnom zbore
V nasledujúcej tabuľke je prehľad podujatí v cirkevnom zbore za rok 2008.
Podujatia, slávnostné príležitosti konané v zbore a na území cirkevného zboru
v roku 2008

P.Č.

Dátum

1.

18-25.1.2008

2.

10.2.2008

3.

22.2.2008

4.

6.3.2008

5.

16.4.2008

6.

17-20.4.2008

7.

25.5.2008

8.

31.5.2008

Názov podujatia
Ekumenický modlitebný týždeň za
jednotu kresťanov
Výročný zborový konvent
Návšteva lekára a horolezca
Františka Michaličku
Svetový modlitebný deň
Prípravné
stretnutie
ku
organizovaniu
400.
výročia
Žilinskej synody
Tábor
mládeže,
dorastu
a konfirmandov v Kolaroviciach
Slávnosť konfirmácie
Ekumenické modlitby za Žilinu

Miesto

Poznámka

Evanjelický kostol
a kostoly v meste
Kostol
Zborová sieň
Stretnutie
mládeže
Evanjelický kostol
Fara

mladšej

Kolarovice
Kostol
Mariánske
námestie
12
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9.

6.7.2008

10.

13.7.2008

11.

20.7.2008

12.

3.-9.8.2008

13.

25.-31.8.2008

14.

31.8.2008

15.

7.9.2008
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Rozlúčkové služby Božie – kostol
Radoslav Danko
Služby Božie s predstavením sa kostol
manželov Kaňuchovcov
Kostol
Volebný konvent
Detský tábor
Mládežnícky tábor
Privítanie nových farárovcov
Začiatok školského roka

Voľba
nového
zborového farára

Veľký Slavkov
kostol
kostol

16.
17.

20.9.2008

18.

2.10.2008

19.

12.10.2008

20.

12.10.2008

21.

14.15.10.2008

22.
23.

24.25.10.2008
29.101.11.2008

24.

15.11.2008

25.

5.12.2008

26.

28.

7.12.2008
15.1220.12.2008
22.12.2008

29.

23.12.2008

30.

28.31.12.2008

31.

31.12.2008

32.

Nov.-Dec.

33.

Okt.-Dec.

27.

Klobúková party
Návšteva 50 evanjelikov v Poľska
(Ustroň)
Kostol
Koncert Ďatelinky
Kostol
Pamiatka posvätenia chrámu

Kazateľ: Radim Cingeľ,
riaditeľ BU VD

Konferencia
o Fedorovi Stará radnica
Ruppeltdovi
Zborová sieň
Návšteva mládeže z Bardejova
Reformačné dni
Valné zhromaždenie EVS
Mládežnícka večernica
Evanjelizačný koncert
Adventný modlitebný týždeň

Kostol,
zborová Film: Luther
sieň
Zborová sieň
Kostol
Zborová sieň

Detská Večernica
Privítanie Betlehemského svetla

Zborová sieň
Mariánske
námestie
dorastovo-mládežnícky Veľký Slavkov

Zimný
tábor
Zborová sieň
Zborový Silvester
Porady – 400 rokov Žilinskej Fara
synody
Zborová sieň, fara
Porady vedenia SEM-u

6. Pastorálna činnosť
Ako noví farárovci v cirkevnom zbore sme si dali cieľ navštevovať ľudí a navštíviť aj všetkých
funkcionárov a presbyterov v našom cirkevnom zbore. Časť bratov a sestier sme navštívili a časť je ešte
len pred nami. Naším cieľom je pravidelne navštevovať bratov a sestry v cirkevnom zbore.
Tak isto sme vykonali niekoľko pastorálnych návštev v nemocniciach a iných inštitúciách (domovy
dôchodcov, iné...)
Tiež ponúkame možnosť pastorálnych rozhovorov na farskom úrade alebo podľa vzájomnej dohody.
Pastorálne návštevy v roku 2008
Brat farár Radoslav Danko (40), 141
13
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manželia
Kaňuchovci
Martin Ondráček (72)

(39),

Na druhej strane by sme boli veľmi radi, keby sa rozšírila medzi nami návštevná služba. Aby ľudia
z nášho cirkevného zboru navštevovali ďalších bratov a sestry. Farár nedokáže navštíviť všetkých. Túto
službu vykonávali sestry z n.o. Bethezdy (sestry Ida Thielová, Jarmila Matláková, Emília Pospíšilová,
Anna Laciová), ale určite aj ďalší ľudia z prostredia nášho cirkevného zboru. Všetkým za túto službu
ďakujeme.

7. Iné
7a.) Mimozborová činnosť farárov
Aj počas 4 mesiacov, ktoré sme strávili v cirkevnom zbore, bolo niekoľko podujatí mimo územia nášho
zboru, ktorých sme sa zúčastnili, resp. sme boli pozvaní ako účastníci alebo prednášatelia. Boli to
plánované pozvania ešte z nášho pôsobenia v Bardejove a tiež pozvania, ktoré sme prijali počas
pôsobenia v Žiline.

P.Č. Dátum
1.

29.8.2008

2.

14.9.2008

3.

15.9.2008

4.

28.29.9.2008

5.

6.7.10.2008

6.
7.

17.10.2008
25.27.10.2008

8.

29.10.2008

9.

September
November

10.

12.13.11.2008

11.

14.11.2008

12.
13.

15.11.2008
22.11.2008

14.

Sept.-Dec.

Mimozborová činnosť farárov v roku 2008
Názov podujatia
Miesto konania
Kto

Poznámka

Sobáš

Michalovce

sobáš

Vyhodnotenie Campfestu

Kráľova lehota

Seniorátne
stretnutie
mládeže
Tatranského
seniorátu
Pamiatka
posvätenia
chrámu (200 rokov)
Teologická konferencia

Štrba

Zborová evanjelizácia
Rodinná konferencia

Martin
Rožnov pod Radhoštem

EKUZA

Žilina – modlitebňa CB

Duchovné poradenstvo

Kráľova Lehota

Príprava Adventných a
Vianočných kázni

Gerlachov

Pastorálna konferencia
východného dištriktu
Konferencia mládeže
Worship festival
Seniorátne
pastorálne
konferencie

Štrba

Bardejov
Vysoké Tatry

Český Tešín
Prešov
Sučany, Necpaly, Súľov,
Martin-Záriečie

Marián Kaňuch
Oľga Kaňuchová
Marián Kaňuch
Oľga Kaňuchová
Marián Kaňuch

Marián Kaňuch
Oľga Kaňuchová
Marián Kaňuch
Oľga Kaňuchová
Marián Kaňuch
Marián Kaňuch
Oľga Kaňuchová
Marián Kaňuch
Marián Kaňuch
Oľga Kaňuchová
Marián Kaňuch
Oľga Kaňuchová
Marián Kaňuch
Oľga Kaňuchová
Marián Kaňuch
Marián Kaňuch
Marián Kaňuch
Oľga Kaňuchová
Martin Ondráček

Vyhodnotenie
Campfestu
Téma pre mládež

Účasť na slávnosti
Účasť na teologickej
konferencií
organizovanej ECAV
Téma na evanjelizácií
Kázeň na službách
Božích
Ekumenické
spoločenstvo v Žiline
Škola
duchovného
poradenstva
Účasť a príprava kázni
organizovaných
BU
VD
Stretnutie
a porada
s biskupom VD
2 prednášky
Hlavná téma
Účasť
na
konferenciách
pre
farárov

14
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7b.) Zborový časopis
V cirkevnom zbore vydávame časopis, ktorý sa volá Mladý evanjelik. Rozdáva sa na službách Božích
bezplatne. Článkami prispievali doň najmä členovia nášho cirkevného zboru. Tento časopis majú na
zodpovednosti manželia Šimkovci, za čo im ďakujeme.
Zborový časopis mladý evanjelik počas roka 2008 vyšiel v dvoch číslach. Edičný plán na rok 2009 sú 4
čísla. Veríme, že sa nám to podarí naplniť.

7c.) Zborový archív, knižnica, predajňa kníh.
Knižnica zboru. V zbore máme dve knižnice. Jedna je na farskom úrade a druhá je v zborovej sieni.
Pred nami je elektronická katalogizácia kníh. Pri preberaní farského úradu v auguste 2008 sme dostali od
brata seniora Havrilu úlohu urobiť zoznam kníh v knižnici do konca roka 2008. To sa nám zatiaľ
nepodarilo, ale postupne sa na tom pracuje. Veľkou pomocou by nám bolo, keby si niekto vzal za svoju
úlohu vytvoriť a dokončiť zoznam kníh v knižnici, ktorý by sme následne elektronicky spracovali.
Zborový archív je sústredený v zborových priestoroch. Historický archív hlavne po biskupovi
Ruppeldtovi a ostatných farároch je sústredený v zborovej sieni, čiastočne na povale. Momentálne
v zbore hľadáme vhodný priestor na uskladnenie archívu.
Za túto službu ďakujeme najmä sestre Kataríne Záskalickej.
Predajňa kníh. V našom cirkevnom zbore funguje aj predajňa kníh. Ďakujeme ochotným sestrám
(Alenka Vitkovská, Zdenka Bakalárová, Jelka Zvaríková), ktoré neúnavne predávajú knihy na každých
službách Božích. Boli by sme však radi, keby ste viacerí bratia a sestry kupovali knihy a kresťanskú
literatúru, ktorej máme hojne.

7d.) Počet členov zboru
Podľa sčítania v roku 2001 sa ku nášmu cirkevnému zboru v Žiline a okolí hlási 3843 ľudí. V roku 2008
evanjelická cirkev vydala nový schematizmus. Podľa údajov, ktoré obsahuje a ktoré máme my
v cirkevnom zbore, tak za rok 2008 máme podľa schematizmu 2458 členov a podľa našich
najaktuálnejších údajov ku 31.12.2008 je to 2432 členov.

7e.) Zborová diakonia
Pri cirkevnom zbore pôsobí nezisková organizácia BETHEZDA, ktorej poslaním je tiež diakonická
starostlivosť. Bližší popis ich činnosti za rok 2008 zaznie v koncoročnej správe činnosti, ktorá by mala
byť k dispozícií do 31. marca 2009. Riaditeľom n.o. je brat Ján Szovák a predsedkyňou správnej rady je
sestra Zuzana Žilinčíková. Členmi správnej rady sú sestry Jarmila Matláková, Emília Pospíšilová, Anna
Laciová. Za ich službu im ďakujeme.

7f.) Personálne zmeny v zbore
V roku 2008 sa v cirkevnom zbore vystriedali duchovní pastieri. Brat farár Radoslav Danko vymenovaný
za námestného farára do Veľkých Levár. Za zborového farára v cirkevnom zbore Žilina bol zvolený na
konvente, ktorý sa konal 20.7.2008 Marián Kaňuch a jeho manželka Oľga Kaňuchová bola vymenovaná
za námestnú farárku v Žiline. Do Žiliny sme prišli v symbolický dátum pre tento zbor 25.8.2008. Je to
deň, keď v roku 1979 zomrel brat biskup Fedor Ruppeldt. Je to pre nás záväzok, aby sme výnimočne
pôsobili v tomto zbore, tak ako on výnimočne slúžil Bohu v tomto svete a v cirkvi.

7g.) Prijatí do cirkvi, vystúpení z cirkvi
V roku 2008 z našej cirkvi a zároveň z cirkevného zboru vystúpili dve sestry, ktoré odišli do iných
spoločenstiev. Zároveň sme prijali dvoch ľudí do cirkevného zboru. Zo zboru sa nám odhlásili dvaja
členovia, ale na druhej strane sa prihlásili traja.
Hľadanie bratov a sestier a ich pozývanie do nášho stredu zostáva ďalej naším poslaním.

15
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7h.) Organizácie pri cirkevnom zbore
V priestoroch cirkevného zboru, konkrétne na farskom úrade, má svoje sídlo tiež nadácia Jána Ámosa
Komenského. Činnosť a úlohy nadácie JAK sú členom cirkevného zboru známe z mnohých ich aktivít
a podujatí

7i.) Dcérocirkev
Počet evanjelikov v Rajci.
Rajec je dcérocirkvou s najväčším počtom duší v cirkevnom zbore Žilina. V Rajci a v jeho okolí sa hlási
ku evanjelickej viere 114 ľudí, z toho 109 platí CP. Účasť na službách Božích je priemerne 35 ľudí. Teda
to znamená, že tretina evanjelikov prichádza na služby Božie. Je to celkom sympatické číslo na
celocirkevný priemer, ale verím, že existuje potenciál na to, aby bolo viac zapojených do zborového
života..
Bohoslužobný život
Počas roka sa striedali viacerí duchovní pastieri. V prvej polovici roka to bol brat Martin Ondráček,
bývalý brat farár Radoslav Danko. V druhej polovici roka aj nový zborový farár s manželkou Marián
Kaňuch. Občasne vypomáhal ešte brat Mikuš a starší bratia farári zo Žiliny.
Počas roka sa konali aj detské besiedky pod vedením sestry Adriky Ondračekovej a v druhej polovici
roka začala aj modlitebná chvíľka, ktorá bežala počas týždňa pod vedením brata diakona Martina
Ondračeka.
Služby Božie
Sa konali pravidelne vo zvyčajnom čase o 9:30 hod. počas vianočných sviatkov a Silvestra bol čas
posunutý na 16:00 hod. Účasť na službách Božích ako už bolo povedané bola priemerne 35 ľudí.
Miesto
Rajec
Rajec

Čas
Výkon
9:00
Služby Božie
Pôstné služby Božie

Peridiocita
Každý týždeň
3 krát počas pôstu

Priemerná účasť
35
11

Sviatosti
Sviatosti sa konali adekvátne bohoslužobným príležitostiam.
Bolo by veľkým požehnaním a prínosom, keby Večera Pánova mohla byť aj častejšie, nie len dvakrát
počas roka. Počas nedele pokánia, počas iných príležitosti v rámci cirkevného roku.
Sviatosti v roku 2008 v dcérocirkvi Rajec.
Krst Svätý
Počas roka 2008 sa v dcérocirkvi Rajec uskutočnil 1 krst.
Večera Pánova
Počas roka 2008 sa uskutočnila Večera Pánova 2x a to raz pred veľkou Nocou a raz pred Vianocami
počas služieb Božích.
Večera Pánova 2008
Muži
24
Ženy
61
Spolu
85

Sobáš
V roku 2008 sa nekonal ani jeden sobáš v dcérocirkvi.

7j.) Diaspóry
Cirkevný zbor Žilina má dve diaspóry a to Bytčicu a Čadcu. V obidvoch diaspórach sa konali pravidelné
služby Božie raz mesačne. Vždy 3 nedeľa v mesiaci. V Čadci sme sa stretávali v nemocničnej zasadačke
o 11:30 hod. a v Bytčici v kaplnke na evanjelickom cintoríne o 15:00 hod.
16
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8. Hospodársky život zboru
8a.) Informácia o príjmoch a výdajoch finančných prostriedkov k 31.12.2008
A)

PRÍJMY

PRÍJMY
Nájom
Cirkevná daň
Milodary
Ofery
Ostné príjmy (predaj kníh,
vratky energií, úroky)
Cirkevné fondy
ŠR a samospráva
Ostatné
Pôžičky prijaté
SPOLU

predpoklad

skutočnosť
400 000
250 000
490 000
220 000

277 500
229 140
467 088
240 634
99
0
50 000
460 280
0
1 724 741

0
100 000
0
1 460 000

Konštatujeme, že oproti roku 2007 sa znížil príjem z cirkevnej dane o 13 570,– SK, čo predstavuje takmer
5,5%. Príjem z prenájmu priestorov sa zvýšil o 52 773,–, čo predstavuje takmer 23,5 %. Znížili sa ostatné
príjmy, v ktorých sú zahrnuté milodary Kórejského cirkevného zboru za používanie zborovej miestnosti.
Znížil sa príjem z milodarov o 16 874,– Sk, t.j. o 3,5%. Naopak, zvýšil sa príjem z ofier o 19 173,– Sk,
t.j. o 8,7%.
B)

VÝDAVKY

VÝDAVKY
Zdaňované výdavky
Preddavky na daň
Odmeny za prácu
Dane a odvody
Réžia
Cestovné
Opravy a investície
Programové náklady
Finančné výdavky cirkevné
Finančné výdavky ostatné
(daň, popl. banke, poistenie)
Pôžičky poskytnuté a iné
SPOLU

predpoklad

skutočnosť
0
52 000
24 000
0
450 000
60 000
300 000
110 000
105 000

121 157
19 333
26 960
0
494 524
60 127
505 149
97 451
105 028

0
273 000
1 374 000

39 346
85 684
1 554 759

Konštatujeme, že oproti roku 2007 sa zvýšili režijné náklady o 128 565,– Sk, t.j.o 35%. Náklady na
opravy a investície sa znížili o takmer 1,5 mil.– Sk, čo však súvisí s ukončením rekonštrukčných prác na
farskej budove. Cestovné zostalo na rovnakej úrovni ako v roku 2006. Naopak, zvýšili sa programové
náklady o 9 460,– Sk, t.j. o takmer 11% a taktiež sa zvýšili aj finančné cirkevné výdavky o 6 973,– Sk.

Výsledok hospodárenia cirkevného zboru za rok 2008 celkom:
Výsledok hospodárenia
Príjmy - výdaje

predpoklad

skutočnosť
86 000

169 982

Stav finančných prostriedkov na bežnom účte v Slovenskej sporiteľni:
1.1.2008
121 585,99 Sk
31.12.2008
297 256,59 Sk
17
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Stav finančných prostriedkov v pokladnici:
1.1.2008
10 992,– Sk
31.12.2008
5 303,-- Sk

Cirkevný zbor k 31.12.2008 eviduje nesplatené pôžičky vo výške Sk 900 000,–, prijaté od :
- neznámy
300 000,–
- Bethezda
600 000,–
Cirkevný zbor zároveň eviduje k 31.12.2008 neuhradené faktúry vo výške 23 988,90- Sk.
Pôžičky cirkevného zboru sú evidované v rovnakej výške, ako boli k 1.1.2008 vo výške 900 000,– Sk.

8b.) Cirkevný príspevok
Cirkevný príspevok v roku 2008 bol vo výške 150,-Sk. Na rok 2009 sa výška cirkevného príspevku
nemenila. V súčasnosti je 5,-€. Cirkevný príspevok sa platí zvyčajne viacerými spôsobmi. Priamou
platbou na fare, bankovým prevodom alebo šekom. Celková výška príspevku za rok 2008 bola 229 140,Sk. (7606,05 €)

8c.) Milodary
Za rok 2008 sa vyzbieralo na milodaroch 467 088,-Sk (15504,48 €). Ďakujeme všetkým ochotným
darcom.
Ďakujeme všetkým darcom, ktorí prispievali na cirkevný zbor a to zvyčajne trvalým príkazom na účet
zboru s variabilným číslom „333“. Za rok 2008 sa takto vyzbieralo 21.300,-Sk (707,03 €). Je to veľmi
dobrá a správna forma podpory svojho cirkevného zboru. Povzbudzujeme aj Vás milé sestry a bratia,
ktorí chcete podporovať svoj cirkevný zbor aj na túto možnosť podpory. Stačí si dať trvalý príkaz, určiť
sumu a pravidelne prispievať na duchovný život zboru.

8d.) Hospodársky výsledok
Hospodársky výsledok cirkevného zboru je zverejnený v správe o hospodárení cirkevného zboru.
Výsledok hospodárenia cirkevného zboru za rok 2008 celkom:
Výsledok hospodárenia
Príjmy - výdaje

predpoklad

skutočnosť
86 000

169 982

9.) Plány a ciele nášho zboru v roku 2009
Apoštol Pavol píše kresťanom vo Filipách dôležité posolstvo „cieľ mám vždy pred očami a bežím za
odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi8“. Preto aj my sa chceme pozrieť dopredu,
dívať sa na to, čo je pred nami. Nechceme len teoretický rozprávať, ale chceme robiť niečo konkrétne.
Učíme sa od Apoštola Pavla: „Preto ja tak bežím, nie ako na neisto; tak zápasím, nie akoby som vzduch
rozrážal9“. Nebudeme bežať na neisto, iba vzduch rozrážať, ale chceme ísť za konkrétnymi cieľmi.
Čo je teda naším cieľom a poslaním v roku 2009?
1. Najdôležitejším bodom nášho pôsobenia a zároveň výzvou pre rok 2009 je spájanie ľudí láskou
Kristovou v jedno spoločenstvo kresťanov, ktorí sa majú radi, ktorí sa milujú Kristovou láskou;
ktorí si odpúšťajú; ktorí sú ochotní sa obetovať za seba navzájom. Je to však beh na dlhé trate, nie len
8
9

Fil 3,14
1 Kor 9,26
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pre tento rok. Pridajte sa k nám bratia a sestry. To všetko chceme robiť pomocou rôznych aktivít,
návštev, skupiniek, budovaním vzťahov, pastorálnou starostlivosťou, úctou, láskou, trpezlivosťou ale
aj napomínaním, povzbudzovaním ľudí slabých vo viere.
2. Radosť a nadšenie pre budovanie Božieho kráľovstva je niečo, čo potrebujeme rozvíjať v našich
životoch. Viac radosti do spoločenstva. Naše služby Božie majú byť plné nádeje, veď sme ľudia
nádeje. Besiedky, dorasty, mládeže, biblické hodiny plné dobrých správ. Veď máme najlepšiu správu
o Ježišovi Kristovi vo svojich rukách. Všetky naše podujatia, aktivity, ale aj naše osobné životy majú
odrážať Krista. Dobrú správu o Ňom. Existuje jedná verzia evanjelia podľa Matúša, ktorá je
sfilmovaná. Ježiš, ktorý v nej vystupuje, je plný nádeje. Často sa usmieva na učeníkov, vyžaruje
z Neho radosť. Povzbudzujeme Vás k tomu aj v tomto roku. Usmievajte sa na druhých.
Povzbudzujte, inšpirujte. Buďme ľuďmi nádeje.
3. Aktivity v roku 2009. Máme naplánovaných viacero podujatí v roku 2009. V nasledujúcej tabuľke
Vám predkladám ich zoznam.
Plánované podujatia a slávnosti konané v zbore a na území cirkevného zboru
v roku 2009
Pravidelná SPK farárov
Seniorátna pastorálna konferencia Zborová sieň
1.
2.2.2009
TUS
Kostol
Každoročné
modlitebné
Svetový deň modlitieb
2.
1.3.2009
stretnutie
Kostol
Konferencia
misijnej
Misijná konferencia Misia na Níle
organizácie
pôsobiacej
3. 7. marec 2009
v Afrike. Organizuje ju
Misia na Níle
Spomienka na 399 rokov od Kostol a zborová Program:
sieň
• prednášky
a diskusie
28-30. marec Žilinskej synody
4.
2009
počas víkendu
• služby Božie
Jedáleň jazykovej Satelitná evanjelizácia
PRO CHRIST
5. 3-5. apríl 2009
školy
Zasadačka
na Organizuje: evanjelizačné
Misijná konferencia EVS
8-10. máj
6.
2009
mestskom úrade
stredisku pre masmédia.
Kostol
Skúška bude týždeň vopred
Slávnosť konfirmácie
7.
7. 6. 2009
na hlavných službách
Božích.
Natáčať sa však budú
Rozhlasové služby Božie „nedeľa Kostol
8.
28.6.2009
týždeň vopred na SB
rodiny“
(21.6.2009)
19.-25. júl
Detský tábor
9.
2009

10.

25.8.2009

11.

30. výročie úmrtia biskupa Fedora
Ruppeldta
Mládežnícky tábor
Pamiatka posvätenia chrámu
Reformačné dni

Kostol – zborová Spomienka na biskupa
sieň

Kostol
Kostol – zborová Niekoľko
podujatí
26.10 13.
sieň
súvisiacich
s
pamiatkou
1.11.2009
reformácie
Plánové podujatia v roku 2009, ktoré ešte nemajú spresnený dátum uskutočnenia
Raz mesačne v nedeľu, v rámci
Kostol a sieň
Misijné nedele
12.

1.

11.10.2009

večerných
služieb
Božích
evanjelizačné podujatia pre ľudí
zo zboru a okolia. (16:55-19:00)
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Zborový zájazd
Zborová turistika
Zborový deň
KRT (Krátky rodinný tábor)
Návšteva študentov z EBF UK
Sústredenie konfirmandov

Podujatia, ktorých by sme sa radi zúčastnili
Rodinná konferencia v Čechách
1.

Cirkevný zbor
Vzájomné
spoznanie
a začiatok vyučovania.

??? Čechy

sa

Účasť niekoľkých rodín na
konferencií

4. Opravy. Tento rok nás pravdepodobne čaká viacero opráv budov a majetku na území nášho zboru.
Ich prehľad sa dozvieme v návrhu rozpočtu a opráv na rok 2009. To všetko robíme preto, aby sme si
dali veci do poriadku, ale tiež preto, aby sme sa zodpovedne pripravili a zmobilizovali na prípravu
a organizovanie osláv 400. výročia Žilinskej synody. Žilinská synoda je výzva pre každého člena
nášho cirkevného zboru. Postupne počas roka pomocou rôznych podujatí, ale aj brigád sa budeme
pripravovať na túto príležitosť, ktorá sa bude konať v roku 2010 na území nášho zboru.
5. Nový zborový štatút. Začali sme pracovať na novom zborovom štatúte. Uznesením zborového
presbyterstva10 bola zriadená komisia, ktorá ma práve toto na starosti. Komisiu tvoria Marián Kaňuch
(zborový farár), Ján Beňuch (zborový dozorca) a presbyteri Milan Cisarik, Ján Šimko, Patrik
Varmecký a Ľudmila Fraňová. Počas tohto roka 2009 chceme na tomto štatúte pracovať. Doterajší
štatút je už zastaraný, chceme ho upraviť na súčasné podmienky.
6. Administratívny pracovník na fare. Služba v tomto zbore je náročná a je v nej veľa
administratívnej práce. Ako zborový farár sa chcem spolu s manželkou venovať najmä vám ľuďom.
Nie je naším poslaním presedieť pol dňa v kancelárií. Chceme ľudí navštevovať, stretávať sa.
Chceme sa zodpovedne pripravovať na všetky podujatia, pripravovať kázne, témy; vyučovať ľudí...
Súčasný stav, že na farskom úrade sú oficiálne úradné hodiny od 9.00 hod. do 12.00 hod. je
nedostatočný. Sme veľkým mestským zborom. Prichádza sem veľa ľudí, návštev. Chceme, aby tu
nachádzali otvorené dvere aj v popoludňajších hodinách. Z tohto dôvodu vnímame, že je potrebné na
farskom úrade zriadiť miesto pracovníka, ktorý bude pomáhať s administratívou, ktorý poradí
ľuďom, ak tu nebude farár alebo diakon. Preto to má byť človek veriaci, úprimný. Človek, na ktorého
sa bude dať spoľahnúť v mnohých veciach. Človek, ktorý bude mať aj vašu dôveru. Návrh na
zriadenie tohto miesta bude dnes predložený zborovému konventu na schválenie.
7. Misijné zhromaždenia v nedeľu podvečer v rámci večerných služieb Božích. Raz mesačne
o 16:55 hod. by sme chceli organizovať v našom kostole misijné zhromaždenia. Ich cieľom je osloviť
súčasného človeka posolstvom evanjelia pomocou moderných foriem a prostriedkov. Vidíme, že
v našom kostole je pomenej ľudí v strednom a mladšom veku. Chceme ich osloviť a pozvať medzi
nás. Hľadáme formy a spôsoby ako to zodpovedne pripraviť a veríme, že sa pridáte a podporíte túto
službu nášho zboru.

10

I/11-2008
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Záver kňazskej správy
Kázeň slova Božieho som začal som slovami „Láska Kristova totiž spája nás!11“ Zdôraznil som, že práve
táto Božia láska je najsilnejším spojítkom a magnetom pre súčasného človeka, kresťana. Týmito slovami
správu aj končím. Všetky tieto veci, ktoré sme konali, ktoré konáme sú odrazom Božej lásky k nám.
Výsledok Božieho konania medzi nami. Nás všetkých spája láska Pána Ježiša Krista. Nech nás aj
svedectvo tohto konventu a tejto správy spojí do jedného spoločenstva. Do jednej línie Božieho ľudu,
ktorý má cieľ pred očami a tým cieľom je Pán Ježiš Kristus náš Spasiteľ a Vykupiteľ. Nech výzvy, ktoré
nás čakajú v roku 2009 sú pre nás možnosťou na spájanie do vzájomného celku a nie priestorom na
rozdeľovanie vzájomných vzťahov.
Chcem v závere poďakovať bratovi dozorcovi Jánovi Beňuchovi a bratovi poddozorcovi Jánovi Šimkovi
za ich pomoc pri orientácií sa v tomto cirkevnom zbore a za vzájomnú spoluprácu a tiež pravidelné
stretávanie sa a modlitby. Sú našou oporou a pomocou. Ďakujem aj kostolníkovcom manželom
Lazarovcom za ich spoluprácu pri fungovaní cirkevného zboru. Ale aj mnohým ostatným menovaným
i nemenovaným bratom a sestrám z radov cirkevného zboru za prijatie, pomoc a porozumenie pre nás
nových farárovcov. Sme Vám vďační, že ste nás pozvali do cirkevného zboru a prijali za svojich
duchovných pastierov. Výzva, ktorú Boh pred nás položil je veľká ale stále pamätajme, že „všetko
môžeme v Kristu, ktorý nás posilňuje“
Všetci sme jedna veľká Božia rodina spojená láskou Kristovou. A nech táto láska nás spája aj počas roka
2009. Nech je viac ako naše osobné záujmy, priania, túžby.
Pokoj Boží nech je s nami všetkými. AMEN

SOLI DEO GLORIA.

Kňazská správa bude zverejnená aj na Internete12 a k nahliadnutiu je na farskom úrade13.
11
12
13

2 Kor 5,14a
www.ecavza.sk
M. Rázusa 4, 010 01 Žilina
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Záverečná štatistika:
Štatistické dáta 2008
Počet členov

Rok

Krsty

Konfirmácia

Sobáše

Požehnanie

spolu

schem.

kartotéka

sčítanie

deti

dospelí

spolu

deti

dospelí

spolu

evanj.

krížne

evanj.

krížne

2007

2458

2458

3843

39

6

45

15

1

16

1

5

2

0

8

2008

2458

2432

3843

23

2

25

11

9

20

1

1

0

0

2

Pohreby

Do/Zo zboru

Do/Z cirkvi

Presbyterstvo
počet

muži

ženy

deti

spolu

prihl.

odhl.

prist.

výst.

členov

zasad.

22

25

0

47

55

5

2

3

24

6

21

31

0

52

3

2

2

2

26

11

Bohoslužobný život 2008
Večera Pánova

Rok

chrám

Hlavné SB
doma

nemocnica-ústavy

celkom

Nešporné SB

Večerné SB

Stredtýžd.ran.SB

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

spolu

počet
za rok

priemerná
účasť

počet
za rok

priemerná
účasť

počet
za rok

priemerná
účasť

počet
za rok

priemerná
účasť

2007

540

1020

16

59

5

15

1655

143

210

0

0

59

45

0

0

2008

623

1126

11

51

7

15

1833

139

200

0

0

60

40

0

0

Stredtýžd.več.SB

Advent. večierne

Pôstne večierne

Mládežnícke SB

Rodinné SB

počet
za rok

Priemerná
Účasť

počet
za rok

priemerná
účasť

počet
za rok

priemerná
účasť

počet
za rok

priemerná
účasť

počet
za rok

priemerná
účasť

0

0

12

30

16

30

0

0

0

0

0

0

6

20

14

20

0

0

0

0

Biblické hodiny 2008
Deti - DB

Dorast

Mládež - SEM

Dospelí

Ženy - SEŽ

Rodiny - RoS

Rok

počet
za rok

priemerná
účasť

počet
za rok

priemerná
účasť

počet
za rok

priemerná
účasť

počet
za rok

priemerná
účasť

počet
za rok

priemerná
účasť

počet
za
rok

priemerná
účasť

počet
sk.-buniek

2007

79

18

40

15

36

9

32

15

0

0

16

12

1

2008

72

17

44

6

43

8

35

17

0

0

18

11

1

Mod.spol- MoS

Modlitebné
týždne

Iné

Spevokol

Hud.skupiny

počet
skupín
členov

počet
skupín
členov

počet
za rok

Priemerná
Účasť

počet
za rok

priemerná
účasť

počet
za rok

priemerná
účasť

10

4

1

60

0

0

2

32

1

7

50

6

2

40

0

0

2

32

1

5
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