CIRKEVNÝ ZBOR ECAV NA SLOVENSKU KEŽMAROK
HVIEZDOSLAVOVA 18, 060 01 KEŽMAROK

SPRÁVA O ŽIVOTE CIRKEVNÉHO ZBORU
ECAV NA SLOVENSKU KEŽMAROK
ZA ROK 2020,

predložená na výročný zborový konvent Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok, ktorý sa konal
2. mája 2021 so začiatkom o 900 hodine v Mestskom kultúrnom stredisku v rámci služieb Božích pod vedením
Ing. Jozefa Horvátha – zborového dozorcu a Mgr. Romana Porubäna – zborového farára

Milosť Vám a pokoj od Boha, nášho Otca a Pána Ježiša Krista. Amen.

Lukáš 6,46-49:
46Prečo

ma oslovujete: Pane, Pane, a nerobíte to, čo hovorím? 47Komu sa podobá ten, kto prichádza ku
mne, počúva moje slová a plní ich? Ukážem vám: 48Podobá sa človeku, ktorý staval dom. Kopal hlboko a základy
položil na skale. Keď prišla povodeň, privalila sa rieka na ten dom, ale nebola schopná ním otriasť, lebo bol dobre
postavený. 49Kto však moje slová počúva a neplní ich, podobá sa človeku, ktorý postavil dom na zemi bez základov.
Keď sa naň privalila rieka, zrútil sa a zostalo z neho iba veľké rumovisko.

Mestské kultúrne stredisko
Kežmarok, 2021
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PROGRAM

BOHOSLUŽIEB:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Oslovenie
Predspev: Kristus Pán vstal z mŕtvych
Konfiteor
Pieseň:
374
Sláva, pozdrav, kolekta
Evanjelium: Lukáš 17,7-10
Apoštolské vyznanie viery
Pieseň:
626
Kázeň, oznamy a milodary
Pieseň:
266
Výročný zborový konvent za rok 2020
Pieseň:
636 / 1. verš
- Antifóna: 68
Buďte verní až do smrti, hovorí Pán.
Aby sme dostali veniec života.
- Kolekta
- Áronovské požehnanie
13. Pieseň:
654
14. Ukončenie s podaním rúk
15. Organová hudba na záver

NÁVRH

PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

VÝROČNÉHO ZB. KONVENTU:

Otvorenie – privítanie, zb. dozorca Ing. J. Horváth
Prečítanie a schválenie programu
Zvolenie overovateľov zápisnice
Schválenie zápisnice z minuloročného konventu
Diskusia ku kňazskej správe, ktorá bola
konventuálom k dispozícii v písomnej podobe
Prijatie jednotlivých správ zborovým konventom
Prijatie plánovaných úloh na rok 2021
Schválenie rozpočtu na rok 2021
Schválenie výšky cirkevného príspevku
Schválenie odpredaja pozemkov.
Voľné návrhy
Záver, poďakovanie

UZNESENÍ

Uznesenie 1/2021/K
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil zápisnicu z výročného konventu CZ ECAV na Slovensku
Kežmarok konaného 9. februára 2020.
Uznesenie 2/2021/K
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil v celosti predloženú správu o živote CZ ECAV na
Slovensku Kežmarok za rok 2020
Uznesenie 3/2021/K
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil návrh plánovaných úloh hospodárenia na rok 2021 tak,
ako boli konventu predložené.
Uznesenie 4/2021/K
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil rozpočet na rok 2021 tak, ako bol konventu predložený.
Uznesenie 5/2021/K
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schvaľuje výšku ročného cirkevného príspevku (tzv. cirkevná daň)
v sume 30,- € dospelá osoba a 15,- € dieťa.
Uznesenie 7/2021/K

Zborový konvent Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok schvaľuje odpredaj pozemku pre Mgr.
Pavla Mikulášika, Priekopa 23, Kežmarok a Ing. Rastislava Džadoňa, Kuzmányho 2, Ľubica a to parcela
KN-C 1070 o výmere 169 m2, druh pozemku - orná pôda, zapísaný na LV 2866 pre katastrálne územie
Kežmarok, vo vlastníctve Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok, Hviezdoslavova 18, IČO
31999239, v podiele 1/1 k celku, za navrhnutú sumu 50,- € / 1m2 ( 10140,- € ) a zároveň zaväzuje
kupujúcich uhradiť všetky poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti.
Uznesenie 8/2021/K

Zborový konvent Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok schvaľuje odpredaj pozemku pre Petra
Štefaňáka, Záhradná 1777/57, Veľká Lomnica a to parcela KN-E 15658/1 o výmere 6268 m2, druh
pozemku - trvalý trávnatý porast, zapísaný na LV 571 pre katastrálne územie Veľká Lomnica, vo vlastníctve
Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok, Hviezdoslavova 18, IČO 31999239, v podiele 1/1 k celku,
za dohodnutú sumu 130.000,- € ( 20,74,- € / 1m2 ) a zároveň zaväzuje kupujúceho uhradiť všetky poplatky
spojené s prevodom nehnuteľnosti.
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Uznesenie 9/2021/K

Zborový konvent Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok schvaľuje odpredaj pozemkov pre Obec
Veľká Lomnica, Tatranská 157/23, Veľká Lomnica, IČO: 00326666 a to parcela KN-E 3559 o výmere
3262 m2, druh pozemku - orná pôda a parcela KN-E 3541 o výmere 2938 m2, druh pozemku - trvalý
trávnatý porast, oba zapísané na LV 571 pre katastrálne územie Veľká Lomnica, vo vlastníctve Cirkevného
zboru ECAV na Slovensku Kežmarok, Hviezdoslavova 18, IČO 31999239, v podiele 1/1 k celku, za
navrhnutú sumu 12,- € / 1m2 ( 74400,- € ) a zároveň zaväzuje kupujúceho uhradiť všetky poplatky
spojené s prevodom nehnuteľnosti.

Úvod
V uplynulom roku sa mi dostala do rúk kniha s názvom: Bláznovstvo poslušnosti od Nik Ripkena, ktorú
vydalo Slovenské evanjelizačné stredisko. Hneď úvodná kapitola začína na prvý pohľad zvláštnymi slovami:
„Upozornenie: táto kniha je náročná.“ A po dvoch vetách autor pokračuje konštatovaním: „Kniha vám obráti život
naruby.“ Takýto radikálny oznam niekoho môže odradiť od čítania, no zároveň u niekoho môže vzbudiť ešte väčší
záujem o jej čítanie. Keď som sa začítal do tejto knihy, tak som pochopil, v čom spočíva jej náročnosť. Autor hneď
v úvode rozoberá otázku, kto je skutočný nasledovník Ježiša Krista a kto je iba člen cirkvi, ktorých on nepovažuje za
Ježišových nasledovníkov. Prečo? Pretože Ježišov nasledovník je ten, kto ku Kristovi privádza ďalších ľudí. V tejto
intencii nezaškodí pravdivo si odpovedať na otázku: Som iba členom cirkevného zboru, alebo nasledovníkom Ježiša
Krista, pretože privádzam ľudí ku Kristovi? Táto otázka je legitímna, ale číta sa nám tiež veľmi ťažko. Ak sme Kristovi
nasledovníci – čiže kresťania, tak by sme mali privádzať ľudí k Ježišovi Kristovi. To by však znamenalo, že náš
cirkevný zbor by mal rásť na počte jeho členov. Samozrejme, že toto nie je výmysel autora tejto knihy, keď
konštatuje, že nasledovník Ježiša Krista je ten, kto privádza ľudí ku Kristovi. Touto činnosťou nás priamo poveruje
sám Pán Ježiš Kristus, keď pred svojím vstúpením na nebesá hovorí: „Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo
všetkých národoch a krstite ich v meno Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám
prikázal.“
Situáciu, v ktorej sa dnes naša cirkev nachádza, krásne vystihuje tá skutočnosť, že sme len členovia
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, ktorej členská základňa sa z roka na rok zmenšuje, a to nie
je jav posledných rokov, ale je to jav, ktorý sledujeme v našej cirkvi už viac ako jedno storočie. Som presvedčený, že
túto skutočnosť nám opäť potvrdí aj sčítanie obyvateľstva, ktoré v našej spoločnosti prebieha od 15. februára do
konca marca. A tak si človek uvedomuje, že nestačí byť iba hrdým členom cirkvi, hrdým luteránom, ale že pre tú
cirkev je potrebné aj niečo urobiť. Ak má táto cirkev rásť a prinášať svoje ovocie v slovenskej spoločnosti, tak okrem
toho, že budeme členmi Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, ktorí sú riadne evidovaní v jej
kartotéke, tak v prvom rade by sme mali byť nasledovníkmi Ježiša Krista, ktorí sa zhostia tej základnej úlohy
Kristovho učeníka, privádzať ľudí ku Kristovi – to znamená získavať ľudí pre Krista a s pomocou Ducha Svätého
zachovávať vo svojom živote to, čomu nás učí Pán Ježiš Kristus.
Prečo pri každom sčítaní ľudu Evanjelická cirkev zaznamenáva pokles svojej členskej základne? Najlepšie
by bolo, keby sme našli vinníka, na ktorého by sme mohli ukázať prstom, ale vinníkmi sme asi všetci. Pán Ježiš nám
na túto otázku odpovedá slovami nášho textu, ktorý som si zvolil k tomuto výročnému konventu. „Prečo ma
oslovujete: Pane, Pane, a nerobíte to, čo hovorím.“ Jednoducho povedané, Pán Ježiš nám ako členom Evanjelickej
cirkvi vyčíta farizejský spôsob života. Nestačí byť len členom cirkvi, nestačí byť len evidovaný v cirkevných
matrikách, nestačí len chodiť do kostola, nestačí byť len pokrstený, konfirmovaný a pravidelne pristupovať k večeri
Pánovej. Nestačí, že som bol sobášený v kostole. To všetko je síce pekné, dobré a potrebné, ale je to veľmi málo,
pretože to nedokáže zabezpečiť ani len zotrvačnosť cirkvi. A práve to je dôvod, kvôli čomu registrujeme pri sčítaní
obyvateľov zakaždým pokles evanjelikov v spoločnosti. Ak tomuto poklesu máme zabrániť, tak my potrebujeme
začať napĺňať Ježišove slová, ktoré sú záväzné pre každého Kristovho nasledovníka – to znamená získavať Mu
učeníkov, zapaľovať ľudí pre pravdu Kristovho evanjelia, ktoré prináša v živote človeka bohaté ovocie viery. Ak to
nerobíme, tak Kristova kritika: „Prečo ma oslovujete: Pane, Pane a nerobíte to, čo hovorím.“ sa oprávnene dotýka aj
nás.
Po týchto slovách nasleduje podobenstvo o dvoch staviteľoch: o múdrom a nerozumnom. Toto podobenstvo
patrí asi medzi podobenstvá, ktoré všetci veľmi dobre poznáme. A Pán Ježiš toto podobenstvo začína otázkou:
„Komu sa podobá ten, kto prichádza ku mne, počúva moje slová a plní ich?“ Ježiš tu začína rozprávať príbeh
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o múdrom staviteľovi, ktorý rešpektuje vo svojom živote Ježiša Krista ako najväčšiu autoritu, ako uholný kameň, na
ktorom postaví svoj dom. A potom môžu prísť nápory vetra, či iné živelné pohromy, ale ten dom pevne stojí. A čo
hovorí Ježiš o tých, ktorý sú iba členmi cirkvi? „Kto však moje slová počúva a neplní ich, podobá sa človeku, ktorý
postavil dom na zemi bez základov. Keď sa naň privalila rieka, zrútil sa a zostalo z neho iba veľké rumovisko.“ Žiaľ,
musíme povedať, a nepíše sa mi to ľahko a ani vám sa to určite ľahko nečíta, že toto je obraz našej cirkvi:
rumovisko. Uvedomme si, že za to nie je zodpovedný ani biskup, ani senior a ani farár, ale že za to sme zodpovední
my všetci a to rovnakou mierou.
Táto skutočnosť nám poukazuje na to, že sme sa stali iba členmi cirkvi. Byť členom cirkvi a mať splnené
všetky náležitosti a povinnosti, ktoré mi ukladá cirkevná ústava, rozhodnutia vyšších cirkevných orgánov, či
rozhodnutia zborových konventov je síce pekné či dokonca chválitebné, ale pre skutočný život cirkvi nepostačujúce.
Ak táto cirkev má žiť a nielen živoriť, tak my potrebujeme, aby sme sa stali nasledovníkmi Ježiša Krista, inak táto
cirkev bude zaznamenávať z roka na rok pokles členov. Ak máme tomuto zabrániť, tak je potrebné si zobrať k srdcu
radu Pána Ježiša Krista, ktorý nám v našom texte hovorí, že je potrebné nielen počúvať Jeho slová, ale aj ich plniť.
Toto podobenstvo zaznamenal aj evanjelista Matúš a tam čítame: „A tak každý, kto počúva tieto moje slová a plní
ich, bude sa podobať múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale (Mt 7,24).“
Vrátim sa opäť ku knihe, ktorú som spomenul v úvode. Jej názov je: Bláznovstvo poslušnosti. Aj
podobenstvo o dvoch staviteľoch je o poslušnosti. Dúfam, že sme všetci zaregistrovali tie Ježišove slová: „Kto
počúva moje slová a plní ich, bude sa podobať múdremu mužovi......... No každý, kto počúva tieto moje slová
a neplní ich, bude sa podobať na hlúpeho muža (Mt 7,24.26).“ Ak počúvame Ježišove slová a plníme ich vo svojom
živote, tak sa stávame Ježišovými nasledovníkmi, ale ak počúvame Ježišove slová a neplníme ich, tak sa stávame
len členmi cirkvi, ktorá svojou zotrvačnosťou sa akosi stále kotúľa, no jedného dňa to skončí. V spomenutej knihe ide
autor ešte hlbšie – až do špiku kosti a kladie otázku: „Sme v skutočnosti len členmi skupiny alebo sme skutoční
Ježišovi nasledovníci a súčasť Jeho tela? Ak máme pred očami obraz tela ako obraz cirkvi, tak ako to napísal
apoštol Pavel v Liste Rímskym (12,4-8) a v 1.liste Korintským (12,12-31), tak to by nás malo navzájom zaväzovať
k čoraz väčšej poslušnosti voči Kristovi, pretože to má dopad na jednotlivé údy tela.
No však bláznovstvo poslušnosti sa v dnešnom svete akosi nenosí. Človek vo svojej slobodnej vôli
a v demokratickej spoločnosti čoraz viacej zlyháva v poslušnosti. Túto skutočnosť sme mohli sledovať aj v uplynulom
roku, ktorý sa nezmazateľne zapíše do dejín ako rok boja s koronavírusom COVID-19. Aj táto epidémia sa dá
zvládnuť vtedy, keď človek bude brať vážne vo svojom živote všetky epidemiologické opatrenia. Aj tu sa vyžaduje
určitá poslušnosť. No položme si otázku: Do akej miery sme ich brali my vážne? Koľko ľudí dnes mohlo žiť, keby
sme boli poslušní a rešpektovali to, čo nám bolo odporúčané autoritami v tejto oblasti. Apel vždy smeroval
k zodpovednosti človeka. I v tomto smere musíme povedať, že sme zlyhali, čo sa potom odzrkadlilo na
epidemiologickej situácii v celej spoločnosti či v celom svete. A tak vidíme, že bláznovstvo poslušnosti má svoj
zmysel a to zvlášť ak hovoríme o poslušnosti vo vzťahu k Ježišovi Kristovi ako najvyššej autorite, ktorá je Pánom
neba a zeme. Ale sme ochotní túto autoritu vo svojom živote rešpektovať? Ak nie, tak sme len členmi cirkvi
a nemôžeme potom ani očakávať rast vo svojej vlastnej cirkvi.
Rok s koronavírusom cirkev postavil do online priestoru. Samozrejme, že to nie je ideálny stav, ale vďaka
Bohu i takýmto spôsobom mohlo k ľuďom zaznievať Božie slovo. Dokonca som presvedčený, že ešte
v intenzívnejšej forme k nám prichádzalo ako v „pokojných“ časoch. V mediálnom priestore si mohol človek vybrať,
čo a koho chce počúvať. Mohol si vybrať spomedzi kvantity online prenosov kvalitu. Osobne si myslím, že mediálny
priestor bol až presýtený duchovným vysielaním a každý, či už len s drobnými znalosťami obsluhy internetu
a počítača sa mohol dostať k rôznym duchovným vysielaniam, záznamom a podobne. Dokonca tento online priestor
poskytoval človeku v tomto smere akúsi slobodu, či sa bohoslužieb zúčastní ráno, na obed alebo večer. Výber zostal
vždy na jednotlivcovi. Samozrejme, že online priestor nikdy nemôže nahradiť spoločenstvo bratov a sestier, nikdy
nemôže nahradiť osobný kontakt s človekom. No i pri týchto všetkých vymoženostiach, ktoré nám dnešná moderná
technika umožňuje, aby sa Božie slovo, slovo Kristovho evanjelia dostalo k poslucháčovi, vždy zostáva otázka: Akí
sme poslucháči? Poslušní alebo neposlušní? Sme múdri stavitelia alebo stavitelia rumovísk?
Hoci nás epidemiologická situácia v mnohých veciach obmedzovala – napriek tomu v cirkevnom zbore
mohol bežať duchovný život. Spočiatku sme si hľadali cesty a spôsoby ako sa dostať k človeku, no vďaka spolupráci
s Kežmarskou televíziou (KTV) sa mnohé veci podarilo uskutočniť tak, aby aj staršia generácia mohla byť účastná
duchovného zaopatrenia v čase zákazu vychádzania či iných epidemiologických opatrení v spoločnosti, ktoré
zasiahli do života cirkvi.
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1. Bohoslužobný život zboru
a) Služby Božie
Keď sme vstupovali do roku 2020, tak nikto z nás ani len netušil, koľko obmedzení nám tento rok prinesie
v bohoslužobnom živote. Spočiatku sme si ani nedokázali predstaviť, aby nedeľa bola bez klasických bohoslužieb,
na ktorých sme sa ako spoločenstvo cirkvi pravidelne stretávali. Už vonkoncom v našich mysliach nebolo prípustné,
aby sme veľkonočné a vianočné sviatky trávili pred obrazovkou televízora bez chrámového spoločenstva, ďakujúc
Pánu Bohu za milosť, ktorej sa nám dostalo v narodení, ukrižovaní a vzkriesení Jeho Syna Pána Ježiša Krista. Ale
i to sa stalo realitou v uplynulom roku 2020. A tak sme najdôležitejšie sviatky roka vďaka epidémii koronavírusu
prežili vo svojich domácnostiach. Niekomu takýto spôsob bohoslužieb vyhovoval, pretože si ich mohol pozrieť
v akomkoľvek čase, vzhľadom na to, že boli umiestnené na YouTube kanáli Kežmarskej televízie. Väčšine z nás
však chýbalo spoločenstvo cirkvi. Chýbali a chýbajú nám vzájomné stretnutia, a to aj z toho dôvodu, pretože človek
bol stvorený, aby mal spoločenstvo s Bohom a spoločenstvo s človekom navzájom.
Pri spätnom pohľade na uplynulý rok, nemôžem sa zbaviť otázky či čas prázdnych a zatvorených kostolov
nie je pre cirkev akýmsi varovným signálom do pomerne blízkej budúcnosti. Keď som otvoril dvere kostola 15. marca
2020 na 3. pôstnu nedeľu a videl prázdny kostol, tak to bol pre mňa zvláštny až skľučujúci pohľad, že v čase, keď sa
stretávalo spoločenstvo cirkvi k Božej oslave, kostolné lavice sú prázdne. Táto situácia trvala do 10. mája 2020 (4.
nedeľa po Veľkej noci), kedy sme sa v obmedzenom režime mohli po 8 týždňoch opäť stretnúť v chráme ako
spoločenstvo cirkvi. V tom čase som si veľmi často kládol otázku: Čomu nás táto pandemická situácia naučila?
Posunulo nás to bližšie k Bohu alebo to spôsobilo presne pravý opak? Chýbalo nám spoločenstvo cirkvi, alebo stačil
nám televízny prenos, či domáce čítané bohoslužby? Sociológ, filozof a katolícky teológ prof. Tomáš Halík túto
situáciu okomentoval takto: „Nevidím šťastné riešenie v tom, že si budeme v čase zákazu verejných bohoslužieb
rýchlo vypomáhať umelými náhradami typu televíznych prenosov omší. Obrat k virtuálnej zbožnosti, k hostine na
diaľku a ku kľakaniu pred obrazovkou je skutočne čudná vec.“
Pandemická situácia s koronavírusom nastala v čase, keď sme to ako Evanjelická cirkev najmenej
potrebovali, pretože vo vnútri cirkvi sa prijímali veľmi dôležité rozhodnutia ohľadom financovania cirkvi. Vzhľadom na
túto situáciu a obmedzenie pohybu, nebol v cirkvi vytvorený dostatočný priestor na to, aby sme dôkladne a do
dôsledkov predebatovali zložitú otázku financovania cirkvi, pred ktorou stála 10. októbra 2020 Synoda ECAV
v Ružomberku, ktorá prijala model financovania cirkvi, keďže štátny transfer nám nestačí pokryť náklady spojené so
základnou prevádzkou cirkvi. Žiaľ, že túto situáciu na svoju propagáciu zneužívala a stále zneužíva tzv. Asociácia
slobodných zborov ECAV na Slovensku, ktorá vydáva časopis Lutherus, kde sú zverejnené mnohé lži a polopravdy,
destabilizujúce Evanjelickú cirkev v slovenskej spoločnosti, vrhajúce na ňu nie dobré svetlo. To samozrejme
neprispieva k duchovnému rastu a ani budovaniu spoločenstva cirkvi. Ale asi to ako protestanti máme v krvi, aj keď
nie vždy protestujeme preto, aby sme hájili záujmy cirkvi, ale žiaľ častokrát záujmy svojho urazeného ega.
Na jeseň koronavírus udrel ešte väčšou silou a opäť sa zatvárali kostoly. Kým sme si na jar v čase pôstu
a Veľkej noci mysleli, že táto epidémia spôsobí akýsi krátkodobý blackout, krátkodobé zatemnenie, poruchu
obvyklého chodu spoločnosti, ktorú nejako prečkáme a potom sa všetko čoskoro zas vráti do starých koľají, tak
musíme povedať, že sme sa mýlili. Nevrátili sme sa. A keby sme sa o to aj pokúsili, tak by to bolo zlé. Po tejto
globálnej skúsenosti svet nebude a zrejme ani nemá byť taký, aký bol pred ňou.
Je prirodzené, že v čase rôznych katastrof sa ľudia starali najprv o materiálne statky, aby vôbec prežili. To
sme mohli na jar vidieť aj v našich supermarketoch, kde regály s múkou a inými dôležitými potravinami zívali
prázdnotou. Ale Pán Ježiš nám jasne hovorí: „Človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza
z Božích úst (Mt 4,4).“ Po týchto nájazdoch v supermarketoch nastal čas vidieť aj širšie súvislosti otrasu istôt tohto
sveta. Ale videli sme ich? Možno mnohí áno, ale mnohí sa vôbec v tejto situácii nad podobnými otázkami
nepozastavili, a to možno až do času, kým ich osobne nezastihla bieda koronavírusu. V tom čase mi jedna
spolusestra z cirkevného zboru poslala pieseň, ktorú spieva otec so synom (Jiří Zmožek a Marcel Zmožek)
s názvom: Otče můj. Slová tejto piesne krásne mapovali situáciu mnohých z nás – mnohých, ktorí sa dostali do
ťažkej situácie vďaka koronavírusu. V piesni ide o rozhovor človeka s Bohom. Dovoľte, aby som vám ich napísal
a samotnú skladbu si môžete vypočuť na YouTube: Marcel Zmožek - Jiří Zmožek - OTČE MŮJ - YouTube
Otče můj, proč volám do nebe,
jenom když mě smůla provází, jen tehdy myslím na Tebe.
Co se to stalo, Bože můj, volám, když jsem v nesnázích
a proč Tě hledám, Bože můj, jenom když mě smůla provází.
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Synu můj, takhle to všichni dělají,
nemají jiné řešení, protože pravdu neznají,
potom jsou často zděšeni a východisko nemají
a někde v koutku potají, všichni pak ke mně volají.
Otče můj, ještě si myslím o sobě,
že mezi lidmi právě já, jsem nezávislý na Tobě,
že jenom vlastním úsilím, vyhnu se bídě a chudobě
a můj úspěch a vítězství, že nezáleží na Tobě.
Synu můj, tohle mi ale říkají,
jenom ti, synu můj, kteří mou lásku neznají.
Neví, že když se zmítají, ve svých problémech a potížích,
že o nich dávno všechno vím, že na ne s láskou pohlížím.
Otče můj, ještě chtěl bych Ti teď říct,
to co mě mrzí, Otče můj, to co mě mrzí ještě víc,
že spoustu věcí správně nevidím, na spoustu věcí pořád naříkám
a lidem často závidím a často pravdu neříkám.
Synu můj, vidím tvé slzy na skráních,
synu můj, to spraví jenom pokání,
Chci abys věděl, synu můj, až zase budeš v potížích,
že za to Ježíš, Boží Syn, zaplatil na kríži.
Chci abys věděl, synu můj, až zase budeš v potížích,
že za to Ježíš, Boží Syn, vylil krev svou na kríži.
Chci abys věděl, synu můj, až zase budeš v potížích,
že za to Ježíš, Boží Syn, zaplatil na kríži.
Po predminuloročnej sérii kázní na starozmluvnú postavu praotca Jákoba, rozhodol som sa minulého roku,
že sa opäť pustím do akéhosi systematickejšieho celku (niektorí vtipne poznamenali: Telenovely), na ktorý napíšem
sériu kázní. Do oka mi padol list Jakuba, o ktorom Martin Luther napísal, že je slamenou epištolou.
Jakubov list bol v histórii jednou z najťažšie chápaných biblických kníh. Rímskokatolícky teológ Johann Eck
ju počas lipskej debaty v roku 1519 použil na spochybnenie Lutherovho chápania ospravedlnenia z viery a chcel
pomocou nej ukázať, že na spasenie sú potrebné aj naše skutky. Lutherov predhovor k Jakubovmu listu je veľmi
kritický. V ňom hovorí, že pri Jakubovom liste mu chýba prirodzenosť evanjelia. A hoci list nevypustil z biblického
kánonu, oddelil ho od ostatných kníh, ktoré považoval za základ kánonu.
Čo vlastne vieme o Jakubovi? Bol zákonníkom bojujúcim proti Pavlovmu učeniu o ospravedlnení z viery tým,
že presadzoval ospravedlnenie zo skutkov? Alebo toto učenie jednoducho jemne odlíšil, podobne ako keď Ježiš
v evanjeliách poukazoval na rovnakú vec z rôznych uhlov pohľadu? Odpoveď sa zdá byť jasná – správna možnosť je
tá druhá. Nie všetci reformátori súhlasili s Lutherovým podcenením Jakubovho listu. Dokonca aj Lutherov blízky
spolupracovník Filip Melanchton veril tomu, že Pavlove listy nie sú v protiklade s Jakubovým listom. Jakub sa
stretával s Ježišom, mal teda nesprostredkované informácie priamo od Neho.
Jakubov list je jeden z najstarších kresťanských listov, čo nás vedie k tomu, že môže veľmi dobre vystihovať
Ježišovo učenie. Podobne ako evanjeliá, aj Jakubov list sa venuje podobenstvám z poľnohospodárskeho prostredia
a zo sveta financií. Nájdeme v ňom aj dôležité témy, ako sú múdrosť, modlitba a viera. Jakubov list je jedinečný aj
tým, že odhaľuje problémy, s ktorými sa museli stretávať veriaci v prvokresťanskom spoločenstve. Do zborov sa
dostávali závisť, žiarlivosť a nenápadne sa vkrádajúce svetáctvo, ktoré stavalo bohatších kresťanov proti
chudobnejším. V liste môžeme sledovať aj veľký spor dobra a zla v Jakubovom boji proti napodobeninám múdrosti
a viery. Tieto témy ma zaujali, a to aj z toho dôvodu, pretože ich môžeme vnímať v našom každodennom živote,
v našom kresťanstve, v našom spoločenstve cirkevného zboru v Kežmarku, kde žijeme. A tak som na Jakubov list
napísal 14 kázní, ktoré v našom cirkevnom zbore zazneli od 2. nedele po Sv. Trojici (21. 06. 2020) až po 20. nedeľu
po Sv. Trojici (25. 10. 2020). Verím, že aj tieto kázne boli pre naše spoločenstvo cirkevného zboru prínosom
a odhaľovali mnohé skutočnosti, ktoré je potrebné z nášho života odstrániť, aby sme sa čoraz viacej podobali obrazu
Božiemu, a aby naša viera nebola iba akousi slovnou deklaráciou, ale predovšetkým žitá v praktickom živote. Vtedy
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naše kresťanstvo bude presvedčivé. Verím, že sme sa presvedčili aj o tom, že to nie je len slamená epištola, ako to
konštatoval Luther v čase zápasu s rímskokatolíckou cirkvou, čo na tú dobu je pochopiteľné, ale že sme
v Jakubových slovách mohli nájsť skutočné Kristovo evanjelium, ktoré je potrebné realizovať v každodennom živote,
aby sme mohli duchovne rásť, a tak budovať spoločenstvo cirkvi, ktoré bude kompaktné a spoločne oslavujúce Boha
ako svojho Stvoriteľa
KEŽMAROK:
Služby Božie v Kežmarku sa konali pravidelne každú nedeľu a každý cirkevný sviatok, a to aj napriek
epidemiologickej situácii, ktorá nastala pre koronavírus COVID-19. Bohoslužby počas núdzového stavu boli
pripravované spočiatku čítanou formou, ktorá bola zverejnená na webovej stránke cirkevného zboru. Ku každej
piesni bol pripravený organový sprievod, ktorý zhotovil náš kantor Roman Uhlár. Neskoršie v spolupráci
s Kežmarskou televíziou sme prešli na videozáznamy, ktoré boli odvysielané na Kežmarskej televízii (KTV) v nedeľu
o 900 h. a v nedeľu popoludní o 1400 h. alebo o 1500 h. Uvoľnenie epidemiologických opatrení na jeseň nastalo pred
1. adventnou nedeľou. V tom čase fungovali bohoslužby aj v chráme a do 3. adventnej nedele aj na Kežmarskej
televízii, vzhľadom na to, že sme ich mali nahraté skôr, ako sme sa dozvedeli o uvoľnení epidemiologických opatrení.
Napriek tomu, že bohoslužby boli paralelne uskutočnené (aj v chráme, aj na KTV), myslím si, že určite poslúžili
staršej generácii, ktorá v tomto čase neprichádzala do chrámu.
Počas epidemiologickej situácie sa jednalo o nasledovné nedele a sviatky, ktoré boli zabezpečené buď
čítanou formou alebo prostredníctvom televízie či YouTube kanálu KTV:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Dátum

Bohoslužobná
príležitosť

Spôsob uskutočnenia bohoslužieb

Kazateľ

15. 03. 2020
22. 03. 2020
29. 03. 2020
05. 04. 2020
10. 04. 2020
12. 04. 2020
13. 04.2020
19. 04. 2020
26. 04. 2020
03. 05. 2020
18. 10. 2020
25. 10. 2020
31. 10. 2020
01. 11. 2020
02. 11. 2020
08. 11. 2020
15. 11. 2020
22. 11. 2020
29. 11. 2020
06. 12. 2020
13. 12. 2020
24. 12. 2020
25. 12. 2020
26. 12. 2020
27. 12. 2020
31. 12. 2020

3. pôstna nedeľa
4. pôstna nedeľa
5. pôstna nedeľa
6. pôstna nedeľa
Veľký piatok
Veľkonočná nedeľa
Veľkonočný pondelok
1. nedeľa po Veľkej noci
2. nedeľa po Veľkej noci
3. nedeľa po Veľkej noci
19. nedeľa po Sv. Trojici
20. nedeľa po Sv. Trojici
Pamiatka reformácie
21. nedeľa po Sv. Trojici
Pamiatka zosnulých
22. nedeľa po Sv. Trojici
Predposledná nedeľa CR
Posledná nedeľa CR
1. nedeľa adventná
2. nedeľa adventná
3. nedeľa adventná
Štedrý večer
1. sviatok vianočný
2. sviatok vianočný
Nedeľa po Vianociach
Silvester

Čítané bohoslužby
Čítané bohoslužby
Vysielané na KTV + YouTube kanáli KTV
Vysielané na KTV + YouTube kanáli KTV
Vysielané na RTVS
Vysielané na KTV + YouTube kanáli KTV
Vysielané na TA3
Čítané bohoslužby
Čítané bohoslužby
Čítané bohoslužby
Čítané bohoslužby
Vysielané na KTV + YouTube kanáli KTV
Vysielané na RTVS
Vysielané na KTV + YouTube kanáli KTV
Vysielané na KTV + YouTube kanáli KTV
Vysielané na KTV + YouTube kanáli KTV
Vysielané na KTV + YouTube kanáli KTV
Vysielané na KTV + YouTube kanáli KTV
Vysielané na KTV + YouTube kanáli KTV
Vysielané na KTV + YouTube kanáli KTV
Vysielané na KTV + YouTube kanáli KTV
Vysielané na KTV + YouTube kanáli KTV
Vysielané na RTVS
Vysielané na KTV + YouTube kanáli KTV
Vysielané na TA3
Vysielané na KTV + YouTube kanáli KTV

R. Porubän
R. Porubän
R. Porubän
P. Mihoč
I. Eľko
R. Porubän
R. Porubän
R. Porubän
R. Porubän
R. Porubän
R. Porubän
P. Mihoč
M. Zaťko
T. Molnár
J. Maťová
E. Germanová
J. Matys
Ľ. Sobanská
V. Zaťková
M. Maťo
R. Porubän
R. Porubän
V. Zaťková

Počet
videní/klikov
829
1344
822
4827
--1455
--620
415
293
376
1031
--662
594
695
556
807
799
697
376
996
--595
--526

S prípravou televíznych bohoslužieb sú však spojené aj finančné náklady. Som rád, že niekoľko pár členov
z cirkevného zboru si uvedomovalo aj túto skutočnosť a výzvu k zasielaniu ofier na účet cirkevného zboru, vzhľadom
na to, že od tohto príjmu sme boli značnej miery odstrihnutí, si zobralo k srdcu. Náklady s prípravou bohoslužieb
a ich vysielaním ďaleko prevyšovali bežnú nedeľnú oferu. Trocha ma mrzí, že si túto skutočnosť nevieme uvedomiť
viacerí a vysielanie prostredníctvom KTV berieme ako samozrejmosť. I touto cestou sa chcem poďakovať skutočne
pár jednotlivcom, ktorí posielali nedeľné ofery na účet cirkevného zboru.
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Na službách Božích sme sa stretávali od Nového roka po 3. nedeľu po Zjavení (26. 01. 2020) v Novom
kostole, od 4. nedele po Zjavení (02. 02. 2020) po Predpôstnu nedeľu (23. 02. 2020) sme sa stretávali v auditóriu
lýcea a od 1. nedele pôstnej (01. 03. 2020) po 2. nedeľu pôstnu ( 08. 03. 2020) sme sa stretávali v Novom kostole.
Od 3. nedele pôstnej vzhľadom k šíreniu sa novej nákazy koronavírusu Covid-19 boli kostoly do 3. nedele po Veľkej
noci (03. 05. 2020) zatvorené. Od 4. nedele po Veľkej noci (10. 05. 2020) kostoly fungovali v obmedzenom režime.
Účastníci bohoslužieb museli sedieť v každej druhej lavici s rozostupom dvoch metrov. Od sviatku Cyrila a Metoda
(05. 07. 2020) do Poďakovania za úrody zeme – 18. nedeľa po Sv. Trojici (11. 10. 2020) sme sa stretávali
k počúvaniu Božieho slova v Drevenom artikulárnom kostole. Od 19. nedele po Sv. Trojici (18. 10. 2020) po
Predposlednú nedeľu cirkevného roka (15. 11. 2020) boli opäť kostoly z epidemiologických dôvodov zatvorené. Do
Nového kostola sme sa vrátili na Poslednú nedeľu cirkevného roka (15. 11. 2020) a bohoslužby sme tu vykonávali
do 4. adventnej nedele (20. 12. 2020). Počas Vianočných sviatkov z epidemiologických dôvodov sa bohoslužby do
konca roka v chráme Božom nekonali.
Čas nedeľných bohoslužieb v našom kostole je stanovený zborový štatútom na 900 h. V tomto čase boli
vysielané bohoslužby aj na KTV počas epidemiologických opatrení, keď kostoly boli zatvorené. Ak niektorý
z cirkevných sviatkov pripadol na pracovný deň, tak sme bohoslužby slávili večer o 1800 h. V uplynulom roku sme sa
na všetkých bohoslužbách nedeľných i večerných, okrem pôstnych a adventných večierní, k počúvaniu Božieho
slova stretli v Kežmarku v kostole 43-krát, čo je o 22krát menej ako v roku 2019, a to z dôvodu epidemiologických
opatrení. Čítané bohoslužby na webovej stránke aj s organovým sprievodom boli pripravené 6krát. Bohoslužby
vysielané kežmarskou televíziou boli pripravené 15krát. Na RTVS alebo TA3 sme mohli sledovať bohoslužby 5krát.
Služby Božie sa v Kežmarku nekonali 13. septembra 2020 na 14. nedeľu po Sv. Trojici. V tomto čase sme sa ako
cirkevný zbor so spevokolom zúčastnili stretnutia artikulárnych chrámov v Levoči, kde zvesťou slova Božieho nám
poslúžila sestra farárka Alena Ďurčíková z Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Istebné.
Počas roka bol som zastupovaný na hlavných bohoslužbách trikrát, a to z dôvodu čerpania dovolenky
a účasti na inštalácii biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku. Jedenkrát bol som zastupovaný na
adventnej večierni z dôvodu konania Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku v Bratislave. Počas mojej
neprítomnosti ma zastupovali nasledovní bratia farári a sestry farárky:
1.
2.
3.
4.

Dátum
05. 01. 2020
06. 01. 2020
02. 02. 2020
03. 12. 2020

Nedeľa
Nedeľa po Novom roku
Zjavenie Krista Pána
4. nedeľa po Zjavení
Adventná večiereň

Zastupujúci
Viktor Sabo – vojenský duchovný
Viktor Sabo – vojenský duchovný
čítané bohoslužby (Ciriaková, Neumannová)
Vierka Zaťková – farárka v CZ Švábovce

V uplynulom roku v našom cirkevnom zbore poslúžil zvesťou slova Božieho brat farár Miroslav Erdinger
z Českobratskej cirkvi evanjelickej, a to na Predpôstnu nedeľu (23. 02. 2020) a potom na 10. nedeľu po Sv. Trojici
(16. 08. 2020). V tom čase bol brat farár na dovolenke aj s bratom zástupcom kurátora (zástupca dozorcu CZ
Mělník) Honzom Karnoltom. Brat biskup Východného dištriktu Mgr. Peter Mihoč nám poslúžil zvesťou slova Božieho
prostredníctvom KTV na 6. pôstnu nedeľu (05. 04. 2020) a na Pamiatku reformácie (31. 10. 2020), keď sme si
v ECAV na Slovensku pripomínali 500. výročie od prečítania Lutherových 95. výpovedí na území Slovenska, čo sa
odohralo v našej filiálke Ľubica.
Tohto roku sa nekonali nemecké ekumenické bohoslužby vzhľadom na epidemiologickú situáciu
v spoločnosti, keďže sa nekonali ani Karpatsko-nemecké dni.
Priemerná účasť na všetkých bohoslužbách počas roka – to znamená na nedeľných bohoslužbách
a sviatkoch, ktoré pripadajú na pracovný deň v roku 2020 – bola 91 ľudí. Oproti minulému roku je to pokles o 18 ľudí.
Samozrejme, že tento stav môžeme odôvodniť a zároveň ospravedlniť epidémiou koronavírusu, no i napriek tomu,
mali by sme sa zamyslieť, akou súčasťou nášho života sú nedeľné bohoslužby. Priemerná účasť na bežných
nedeľných bohoslužbách bola 99 ľudí, čo je pokles o 5 ľudí. Merateľné ukazovatele pri televíznom vysielaní
bohoslužieb sa nedajú celkom presne zistiť. Z YouTube kanálu KTV však vieme vyčítať počet klikov na dané video
bohoslužieb, ktoré sú uvedené v predchádzajúcej tabuľke. Či tieto bohoslužby ľudia aj reálne videli, alebo na ne iba
klikli, to z týchto čísel sa nedá zistiť. Ale tiež nám slúžia ako určité štatistické dáta, poukazujúce na sledovanosť
bohoslužieb takýmto spôsobom. Osobne človeka potešilo, keď sa mi ozvali ľudia zo Žiliny, Martina, či rôznych iných
miest stredného a východného Slovenska s konštatovaním: „My pozeráme vaše bohoslužby z Kežmarku.“ To
samozrejme človeka poteší i povzbudí v danej práci, pretože v tú chvíľu si uvedomí, že to, čo robí, má zmysel.
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Pán Ježiš podobenstvo O dvoch staviteľoch povedal na záver Kázne na hore. Dojem z týchto rečí bol veľmi
mohutný a nezvyčajne hlboký. Zástupy, ktoré nasledovali Ježiša, boli celkom bez seba. Ich srdcia niečo zasiahlo,
niečo sa ich dotklo, otvorilo im to oči a oni odrazu začali inak chápať Božie veci. Mohli by sme si povedať: Aké je to
krásne, aké je to úžasné, keď sa života človeka dotýkajú Ježišove slová. Neraz veľmi hlboko cítime až vnútorné
dojatie a pritom si povieme: Teraz už musím zmeniť svoj život.
Presne to isté sa stáva i nám – ľuďom 21. storočia. Aký úžasný niekedy máme dojem z kázne, ktorá sa nás
bytostne dotkla. Neraz možno žasneme nad tým, ako Boh k nám hovorí a vzápätí si aj uvedomujeme, čo všetko je
potrebné zmeniť v našom živote. No žiaľ, že to dôjde len do tohto bodu. A preto Pán Ježiš na záver svojho kázania
hovorí podobenstvo o dvoch staviteľoch, ktoré začína otázkou? „Komu sa podobá ten, kto prichádza ku mne, počúva
moje slová a plní ich?“ Odpoveď na to je, že taký človek sa podobá múdremu staviteľovi. Je to aj náš prípad? Sme
vo svojom živote múdri stavitelia? Vieme počuté slovo pretaviť do každodennej reality? Ježiš v tejto otázke kladie
dôraz na slová: „plní ich“. Nestačí iba počúvať Ježišovo slovo v chráme, na biblickej hodine, náboženstve,
konfirmácii, doraste či mládeži. To je síce pekné a všeličo z toho, čo počujeme nás môže nadchnúť, osloviť. No
škoda, že častokrát to zostáva iba pritom. Ježiš nám hovorí, aby to čo nás nadchlo, čo nás oslovilo, aby sme to
uskutočňovali aj vo svojom praktickom živote kresťana. Iba vtedy sa budeme podobať múdremu staviteľovi.
Kto tak nerobí, komu sa podobá? V závere Ježišovho podobenstva prichádza už len suché konštatovanie:
„Kto však moje slová počúva a neplní ich, podobá sa človeku, ktorý postavil dom na zemi bez základov. Keď sa naň
privalila rieka, zrútil sa a zostalo z neho iba veľké rumovisko.“ Pod slovom rumovisko sa mi pred očami vždy objaví
jedna situácia, ktorú som zažil ako malé štvorročné dieťa. Bol som u starých rodičov Bačíkovcov a odrazu sa spustil
obrovský lejak sprevádzaný hroznými bleskami. Obloha bola úplne čierna. So starou mamou sme boli v kuchyni
a pozerali sa z okna ako padá obrovský dážď, ako keby sa vrece na oblohe roztrhlo. Báli sme sa, pretože blesky
udierali každú chvíľu a mohutné dunenie hromu naháňalo strach. Oproti oknu v kuchyni stál jeden dom, do ktorého
udrel blesk. Dom začal horieť a po nejakom čase sa úplne zrútil. Zostala z neho len hŕba kamenia – rumovisko, na
ktoré sme sa pozerali ešte dlhé roky z kuchynského okna.
Počúvať Ježišove slová a neplniť ich v živote, tak taký život sa podobá rumovisku. Verím, že nechceme, aby
náš život dopadol ako jedno rumovisko. Služby Božie, na ktoré prichádzame a Božie slovo, ktoré tam počúvame, má
nás budovať. No k tomu je potrebné počuté aj realizovať vo svojom živote. Vtedy môžeme prijímať mnohé
požehnanie do svojho života a zároveň byť aj požehnaním pre druhých.
Priemerná účasť na všetkých bohoslužobných príležitostiach, teda bežných nedeľných, slávnostných a iných
službách Božích v roku 2020 vrátane fílií bola 140 poslucháčov, čo je o dvoch menej ako v roku 2019 a z počtu
členov 785 to predstavuje 17,88%.
Texty k zvesti slova Božieho som si vyberal podľa vlastného uváženia. Minulého roku, ako som to už spomínal,
venoval som sa v 14 kázňach Jakubovmu listu. Verím, že jednotlivé kázne nám priniesli požehnaný úžitok v duchovnom
živote. Kázať sériovo na biblické texty nie je jednoduchá vec. Človek si nevyberá dané témy, ale vyberá mu ich nasledujúci
text danej knihy, evanjelia, epištoly. Keď idem do sériového kázania, tak vždy mám pred tým rešpekt, pretože si
uvedomujem možné riziká textu, s ktorým si nie vždy aj skúsený teológ vie poradiť. Musím sa priznať, že niekedy sa
človek poriadne potrápi s napísaním sériových kázní a témami, ktoré nám daný text prináša. Možno si niekto myslí, že
napísať takúto kázeň je záležitosť jednej-dvoch hodín. Môžete si to vyskúšať. Niekedy je to záležitosť dvoch či troch
pracovných dní. Inokedy môže mať poslucháč pocit, že farár káže cielene na niekoho alebo na niečo. Pri sériových
kázňach tému vždy prináša daný text a účelom kázne nikdy nie je kázať o niekom, ale vynášať z hĺbky textu Božiu pravdu
pre život človeka. To, že sa v kázni niekedy nájdeme a pritom máme pocit, akoby farár kázal o nás, o živote cirkevného
zboru, tak to je len dokladom toho, že Božie slovo je i dnes živé, mocné a trefné. Odhaľuje naše nedostatky a okresáva
nás, aby sme sa čoraz viacej podobali múdremu staviteľovi, ktorý svoj dom stavia na skale, na pevnom základe.
Na starozmluvné texty zaznela kázeň 10x, na evanjeliové 20x a na epištolické 27x. Čítané a spievané liturgické
texty boli vyberané podľa Chrámovej agendy, v ktorej na každú nedeľu je určený poriadok čítania biblických textov. Služby
Božie počas celého roka sa konali v súlade s Chrámovou agendou okrem niekoľkých výnimiek, ktoré sa uskutočnili podľa
charakteru nedele:
Predpôstna nedeľa (09. 02. 2020) – uskutočnil sa výročný zborový konvent za rok 2019; 11. nedeľa po Sv. Trojici
(06. 09. 2020) – začiatok školského roka 2020/2021; 31. októbra 2020 boli vysielané počas epidemiologických opatrení
reformačné služby Božie z chrámu Božieho v Ľubici, vzhľadom na to, že sme si pripomínali v rámci celej ECAV 500.
výročie od 1. prečítania 95 výpovedí Dr. Martina Luthera na Slovensku.
Večerné pôstne a adventné služby Božie sa konali vo štvrtok o 18 00 hodine v auditóriu lýcea. Pôstnu
večiereň sme mali iba jednu s účasťou 33 poslucháčov. Na ďalší týždeň vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa
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kostoly zatvárali. Na adventných večierňach sme sa stretli 3krát s priemernou účasťou 23 poslucháčov. Priemerná
účasť na pôstnych a adventných večierňach bola spolu 26 ľudí, čo je o 5 poslucháčov menej ako v roku 2019.
Služby Božie v zariadení pre seniorov sa konali tiež v obmedzenom režime kvôli koronavírusu. V rámci roka
2020 sme sa na bohoslužbách stretli 5krát. Priemerná účasť na týchto bohoslužbách bola 13 ľudí, čo je o 3 ľudí
menej ako v roku 2019. Týchto služieb Božích sa zúčastňujú obyvatelia domova dôchodcov v priemere 10 ľudí a 3
poslucháči – sú naše sestry zo zborovej diakonie. V rámci týchto služieb Božích tu bola prislúžená jedenkrát Večera
Pánova na začiatku pôstneho obdobia.
Organovým sprievodom počas celého roka i na všetkých televíznych nahrávkach nás sprevádzal Roman
Uhlár. I touto cestou sa mu chcem poďakovať za jeho obetavosť v službe kantora, ktorú zodpovedne koná v našom
cirkevnom zbore.
K bohoslužobnej činnosti neodmysliteľne patrí i služba kostolníčky, ktorú v cirkevnom zbore vykonáva 16
rokov sestra Božena Ferencová. Pán Boh nech ju i naďalej v tejto službe sprevádza a dáva jej dostatok sily a zdravia
potrebnej ku kostolníckej službe.
K Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kežmarok patrí 8 fílií, a to:
VEĽKÁ LOMNICA:
V roku 2020 sa v tejto fílii konali služby Božie pravidelne každú druhú nedeľu o 1030 h. s priemernou účasťou 13
poslucháčov, čo je o jedného človeka viacej ako v roku 2019. Tento nárast nastal však vďaka tomu, že počas
epidemiologickej situácie, aby sme rozložili sily, tak bohoslužieb v tomto chráme sa zúčastňovali aj cirkevníci z Kežmarku
a Ľubice. Aj napriek koronavírusu a zatvoreným kostolom sme sa na bohoslužbách v tejto filiálke stretli 17-krát. Na
bohoslužbách sme sa spoločne stretli 20-krát. V rámci služieb Božích bola prislúžená Večera Pánova 1krát, čo je
o dvakrát menej ako v roku 2019, a to z pochopiteľných dôvodov. Dary milosti pri stole Pánovom prijalo 21 ľudí (6M +
25Ž), čo je o 5 ľudí menej ako v roku 2019.
Srdečne sa chcem poďakovať manželom Wenczelovcom za kostolnícku službu, ktorá si tiež vyžaduje obetavosť
týkajúcu sa nielen otvárania a zatvárania dverí kostola, ale aj kosenia kostolnej záhrady a udržiavania poriadku.
Organovým sprievodom vo Veľkej Lomnici nám poslúžil počas celého roka Roman Uhlár.
HUNCOVCE:
Služby Božie v tejto filiálke sa v uplynulom roku nekonali. V celom kostole prebiehali rozsiahle rekonštrukčné
práce. Interiér kostola bol vymaľovaný. Rovnako i jeho mobiliár (oltár, kazateľnica, krstiteľnica) prešiel
rekonštrukčnými prácami. Ján Zummer z Vrbova uskutočnil na organe generálnu opravu. 9. decembra sme
zorganizovali brigádu pri jeho upratovaní. Chcem sa poďakovať všetkým osloveným a zúčastneným sestrám a
bratom, že prišli pomôcť vypratať kostol po všetkých rekonštrukčných prácach, aby mohol slúžiť k bohoslužbám.
Rovnako sa chcem poďakovať aj bratovi presbyterovi Máriovi Hozzovi za vytvorenie príjemného prostredia v jeho
súkromí v čase obeda, kde sme mohli spoločne zasadnúť k pripravenému obedu. Do budúcnosti sa v tomto kostole
budú vykonávať bohoslužby raz do mesiaca o 1030 h.
STRÁNE POD TATRAMI:
V minulom roku sa v tejto filiálke konali bohoslužby päťkrát, čo je o trikrát menej ako v roku 2019 z dôvodu
epidemiologickej situácie. K počúvaniu Božieho slova sme sa stretli na: Nedeľu Deviatnik (09. 02. 2020), 1. nedeľu po Sv.
Trojici (14. 06. 2020), 7. nedeľu po Sv. Trojici (26. 07. 2020), 14. nedeľu po Sv. Trojici (20. 09. 2020) a na 18. nedeľu po
Sv. Trojici (13. 10. 2019), keď sme poďakovali Pánu Bohu za tohtoročné úrody zeme. V priemere sa týchto bohoslužieb
zúčastnilo 14 ľudí, čo je o jedného človeka menej ako v roku 2019. Večera Pánova sa v tomto roku neprisluhovala na tejto
filiálke ani raz.
Za prípravu kostola srdečne ďakujem Ottovi Wildnerovi a Monike Krišákovej a rodine Mrozekovej. Organovým
sprievodom nám na tejto filiálke poslúžil brat Roman Uhlár.
RAKÚSY:
Vo filiálke Rakúsy sa služby Božie v minulom roku nekonali.
ĽUBICA:

Vo filiálke Ľubica sa v uplynulom roku konali služby Božie pravidelne každé dva týždne a vo všetky cirkevné
sviatky pokiaľ to dovoľovala epidemiologická situácia v spoločnosti. K počúvaniu Božieho slova sme sa stretávali
o 1030 h. V uplynulom roku pri počúvaní Božieho slova sme sa v ľubickom chráme Božom stretli 22- krát, čo je
o 14krát menej ako v roku 2019 – opäť z pochopiteľných dôvodov koronakrízy. Priemerná účasť na nedeľných
službách Božích v Ľubici bola 26 ľudí, čo je o jedného menej ako v roku 2019. Vzhľadom na covidové obmedzenia,
a predpísanú maximálnu účasť ľudí na bohoslužbách k pomeru veľkosti kostola, očakával by som väčšiu účasť na
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nedeľných bohoslužbách, keďže sa ich zúčastňovali aj niektorí Kežmarčania. Táto skutočnosť poukazuje na to, že
počet Ľubičanov na bohoslužbách reálne v roku 2020 klesol. Priemerná účasť na všetkých bohoslužbách nedeľných
i sviatočných bola 29 ľudí, čo je o 6 ľudí menej ako v roku 2019.
V uplynulom roku sa filiálka Ľubica veľmi zodpovedne postavila k významnému výročiu života Evanjelickej
cirkvi a. v. na Slovensku. Pred 500 rokmi boli k rímskokatolíckom kostole sv. Ducha prečítané Tomášom Preisnerom
po prvýkrát Lutherove výpovede. Tento záznam od Kristiána Genersicha sa doposiaľ považuje za najstarší na
Slovensku, a tak Ľubica si drží akési prvenstvo v prečítaní 95 výpovedí proti odpustkom. Od začiatku roka sa aktívne
zaujímali o zabezpečenie a prípravu celého priebehu osláv, ktoré však narušila koronakríza a služby Božie, ktoré sa
mali v plnej paráde konať na Pamiatku reformácie v priamom prenose RTVS s odhalením Pamätnej tabule na
kostole, sa nakoniec uskutočnili len za účasti bratov farárov a sestier faráriek a brata biskupa Východného dištriktu
Mgr. Petra Mihoča.
Od samého začiatku si sami všetko financovali, k čomu sa každý mesiac skladali na rodinu alebo člena po
10,- €, aby výška nákladov spojená so slávnosťou bola pokrytá z ich vlastných zdrojov. Práve túto obetavosť chcem
v cirkevnom zbore vyzdvihnúť, ktorá sa v Ľubici nestala po prvýkrát, ale už aj predošlé oslavy pamiatky posvätenia
chrámu (230. výročie) boli zabezpečené presne takýmto istým spôsobom. Je to príklad hodný nasledovania. Ak
cirkev chce aj v ekonomickej oblasti prežiť, tak to prežije jedine vtedy, keď s láskou otvoríme svoje peňaženky.
Uvedomujem si, že peniaze sú vždy chúlostivá téma, hlavne keď o nich hovorí farár. Ale ak nám cirkev za
niečo stojí, tak potom nemáme problém pre ňu obetovať nejaký peniaz, a to bez zbytočných komentárov, ktoré
častokrát počujeme, že cirkev má dosť peňazí. Žiaľ, nemá. Pozývam vás na jeden mesiac na farský úrad, aby ste sa
oboznámili s ekonomikou nášho cirkevného zboru. Napriek tomu, že z roka na rok predkladáme konventu dosť
podrobné správy aj z hospodárskej oblasti, mám dojem, akoby sme tým číslam v pomere k majetku, ktorý
spravujeme vôbec nerozumeli a keď vidíme 6 ciferné číslo zostatku na účte, tak si myslíme, akí sme bohatí. Ale to
vôbec nie je pravda. Zodpovedne môžem povedať, že v hospodárskej oblasti žijeme na úkor našich predkov a naša
generácia nedokáže vytvoriť podobné hodnoty, ako ich vytvorili naši predkovia.
Prečo takýto stav zaznamenávame a to nielen v Kežmarku? Tento postoj odzrkadľuje stav našej mysle,
nášho srdca v celej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. On je závislý od toho, do akej miery dovolíme, aby nás
Kristovo slovo formovalo. Ak nedovolíme, žiaľ staviame na piesku a nedokážeme vytvoriť hodnoty pre generácie,
ktoré prídu po nás. Ale ak dovolíme, aby nás Kristovo slovo menilo, tak to znamená, že nielen ho počúvame, ale
v praktickom živote podľa neho aj robíme. Potom staviame cirkevný zbor na skale a začíname vytvárať hodnoty,
z ktorých budú mať profit naše deti a prichádzajúce generácie po nás, tak ako my máme profit z dedičstva našich
predkov. Nebuďme generáciou, po ktorej zostane len rumovisko, na ktoré poukazuje Pán Ježiš Kristus vo svojom
podobenstve, keď zostaneme iba tými, ktorí Jeho slovo iba počúvajú.
V rámci služieb Božích bola prislúžená 5x Večera Pánova, čo je o 3-krát menej ako v roku 2019. Dary milosti
prijalo 127 ľudí (47M + 80Ž), čo je oproti roku 2019 o 121 ľudí menej.
Kostolnícku službu v tejto fílii vykonávajú manželia Jendrušákovci, za čo im srdečne ďakujem, ktorí sa
aktívne zapájajú aj do iných misijných podujatí. Kto počúva Božie slovo a zachováva ho vo svojom srdci, ten stavia
dom na skale. Jeho základy hoci nevidno sú hlboké, pevné a stabilné aj napriek mnohým turbulenciám, cez ktoré
prechádza. Naučme sa stavať dom na pevnom základe, aby sme sa stali požehnaním pre cirkev a predovšetkým
požehnaním pre bratov a sestry, s ktorými žijeme v jednom cirkevnom zbore.
Kto prichádza k prameňu živej vody prúdiacej k večnému životu, toho potom aj služba napĺňa a nestáva sa preň
bremenom, ale radostnou povinnosťou. Prajem im, aby aj naďalej prichádzali k tomuto prameňu a boli ako pre
rodinu, tak i ostatných členov Cirkevného zboru dobrým príkladom ako hľadať svoje miesto služby v cirkevnom zbore
a odovzdať sa do služby Pánovi, ktorý má pre nás živú vodu.
Pokladníckou službou nám slúžia dlhé roky sestry Janka a Vierka Siskové, za čom im tiež patria úprimné
slová vďaky. Nech im Pán Boh naďalej dáva dostatok sily a múdrosti k spravovaniu finančných milodarov, ktoré sa
v tejto filiálke vyzbierajú.
Organovým sprievodom počas minulého roku tu poslúžil Roman Uhlár.
VRBOV:

V minulom roku sa v tejto filiálke nekonali služby Božie.

TVAROŽNÁ:
V minulom roku sa v tejto filiálke nekonali služby Božie.
ŽAKOVCE:
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V minulom roku sa tu nekonali služby Božie. Od konca roka 2009 evanjelický kostol prešiel kúpnopredajnou
zmluvou do vlastníctva Gréckokatolíckej cirkvi farnosť Žakovce.
b) Biblické hodiny:
Na biblických hodinách sa stretávame pravidelne každý štvrtok o 1800h. okrem pôstneho obdobia, letných
prázdnin a adventu. V roku 2020 sme pokračovali v rozoberaní najstaršieho evanjelia – Markovho. Začali sme od
9,38-41, keď učeníci prichádzajú za Ježišom Kristom a pýtajú sa Ho, že videli kohosi, kto vyháňa démonov v Jeho
mene. Pán Ježiš im však hovorí, aby mu nebránili. Počas 12 biblických hodín sme prebrali biblický text po 11,12-19:
Prekliatie figovníka. Oproti roku 2020 sme sa stretli na biblických hodinách o 8krát menej, a to z dôvodu zákazu
vychádzania a zhromažďovania sa vzhľadom na zlú epidemiologickú situáciu v spoločnosti. Jedenkrát na biblickej
hodine sme si pozreli DVD o manželoch Rusových, ktorí patria do Cirkevného zboru ČCE na Mělníku. Ich svedectvo
viery sprostredkované prostredníctvom videofilmu bolo povzbudením pre nás všetkých. Jedenkrát biblickú hodinu
v roku 2020 viedol brat farár Miroslav Erdinger z Cirkevného zboru ČCE na Mělníku. Priemerná účasť na biblických
hodinách v roku 2020 bola 18 poslucháčov, čo je o jedného menej ako v roku 2019.
Biblické hodiny nám dávajú príležitosť, aby sme Božie slovo počúvali, nad ním spoločne uvažovali, ale
zároveň rozprávali aj o tom, ako toto slovo sa dotýka súčasného života kresťana. Zároveň tu je priestor, kde sa
môžeme navzájom v jednotlivých zápasoch viery povzbudzovať, aby sme počuté slovo, dokázali pretaviť do toho
praktického života kresťana, pretože ak len prichádzame na biblické hodiny, vypočujeme si Božie slovo a ďalej ho
neaplikujeme v praxi, tak staviame dom na piesku, z ktorého už je alebo sa môže stať jedno veľké rumovisko. Podľa
slov Pána Ježiša Krista, múdrym staviteľom je ten, kto Božie slovo počúva a plní ho vo svojom živote (Mt 7,24).
c) Krst Svätý
V súvislosti so sviatosťami si čoraz viacej uvedomujem, ako k nim formálne pristupujeme, a tak rovnako aj
na nás sa vzťahujú Ježišove slová: „Prečo ma oslovujete: Pane, Pane, a nerobíte to, čo hovorím?“ Tieto slová sú
vlastne otázkou, ktorú by sme dnes mohli preformulovať: Prečo dnes prinášate deti ku Krstu Svätému a potom ich
ďalej nevychovávate vo viere? Prečo to robíte, nie je to nezmysel? A podobné otázky by sme si mohli klásť aj
v súvislosti s Večerou Pánovou. Keď prichádzajú mladí rodičia na farský úrad s požiadavkou Krstu Svätého, tak
zvyknem vždy im pripomenúť pri preberaní poriadku Krstu Svätého, že posledná otázka, ktorú im položím:
„Sľubujete, že budete vychovávať dieťa v tejto kresťanskej viere“, na ktorú odpovedajú: „Sľubujeme.“ Ich zaväzuje
nie k formálnemu prístupu života viery, ale k aktívnemu. To znamená, že vychovávať dieťa vo viere neskončilo
Krstom Svätým. No častokrát tieto slová ako keby padali na kraj cesty, kde prídu vtáci a pozobú ich. Samozrejme, že
pri krstných rozhovoroch, každý všetko vníma, ale dostať to do praxe je zložité. A tak si niekedy rodičia ani
neuvedomujú, že sú to v konečnom dôsledku oni, ktorí učili deti stavať dom na piesku – na nestabilných základoch.
A keď príde prvá skúška, všetko sa rúti a zo života zostáva akési rumovisko. A tak v tejto veci chcem apelovať
predovšetkým na rodičov. Nestačí dieťa priniesť iba ku Krstu Svätému. Nestačí sa ku Kristovi priznávať len
vonkajšími obradmi cirkvi. Nestačí iba hovoriť: Pane, Pane a nekonať to, čo nám Pán Ježiš hovorí. Potom sa
nečudujme, že neraz život detí, ale i samotných rodičov, je len jedným veľkým rumoviskom.
Aký je význam Krstu Svätého? Ten starý hriešny Adam, ktorý sa nachádza v nás, má byť skrze každodennú
ľútosť a pokánie potopený a usmrtený so všetkými hriechmi a zlými žiadosťami. Nový človek sa má každý deň
vynárať a povstávať k spravodlivému životu s Bohom. Apoštol Pavel o tejto skutočnosti v Liste Rímskym hovorí:
„Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych Kristus,
aj my kráčali v novote života.“ Starý Adam je zvrátená a zlá prirodzenosť, ktorú sme všetci zdedili po Adamovom
páde do hriechu. Ale tento starý Adam môže byť utopený každodennou ľútosťou a pokáním, prostredníctvom ktorého
sa staviame na odpor zlu a zlým žiadostiam, a tak ich v živote premáhame. Pán Ježiš nám jasne hovorí: „Ak niekto
chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma (L 9,23).“ A apoštol Pavel
k tomu dodáva: „Tí, čo patria Ježišovi Kristovi, ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami (G 5,24).“
To znamená, že nielen hovoriť: Pane, Pane, nielen dieťa priniesť ku Krstu Svätému, ale aj ďalej ho viesť
a vychovávať vo viere, aby od malička vnímalo tú skutočnosť, ako je potrebné starého Adama každého dňa utápať,
aby tak v nás mohol povstať nový Adam – Ježiš Kristus, ktorý nás vedie síce po úzkej ceste, ale ceste spravodlivosti,
ktorá má zasľúbenie pre nový život tu v časnosti, a potom raz vo večnosti.
V uplynulom roku sme pokrstili 13 detí. Do matriky cirkevného zboru s poradovým číslom však bolo
zapísaných 12 detí, vzhľadom na to, že jedno dieťa bolo pokrstené manželom Stromkovcom, ktorí patria do CZ
ECAV na Slovensku Mengusovce. Títo manželia boli sobášení v Kežmarku a kvôli tomu chceli pokrstiť aj dieťa na

12

mieste, kde sa uskutočnil aj ich sobáš. Krst sa uskutočnil s vedomím a súhlasom brata farára Tibora Molnára.
Z dvanástich detí boli 4. chlapci a 8 dievčat.
d) Konfirmácia
Konfirmácia sa v roku 2020 nekonala vzhľadom na epidemiologickú situáciu s koronavírusom COVID-19
v spoločnosti a štvormesačný výpadok prezenčnej konfirmačnej prípravy. Slávnosť konfirmácie sme z toho dôvodu
odložili na budúci – čiže tento rok. No i v tejto chvíli sa veľmi ťažko dá povedať, kedy sa vôbec uskutoční konfirmácia
v našom cirkevnom zbore, keď aj tohto roku sa nekonala konfirmačná príprava už 5 mesiacov klasickým prezenčným
spôsobom. Pravdepodobne konfirmácia sa uskutoční niekedy začiatkom letných prázdnin, keď by sa už mali uvoľniť
epidemiologické opatrenia v slovenskej spoločnosti.
e) Večera Pánova
V daroch Večere Pánovej sa nám sprítomňuje živý Kristus. Slovo sa stáva telom (J 1,14). Pri tomto stolovaní
môžeme prežívať Jeho blízkosť, pokiaľ tiež k Večeri Pánovej nepristupujeme formálne a opäť k nám nezaznieva
Ježišova otázka: „Prečo ma oslovujete: Pane, Pane, a nerobíte to, čo hovorím?“ Ak k stolu Pánovmu pristupujeme
s čistým, úprimným a pokorným srdcom, tak to je ten najlepší spôsob, ako budovať svoj duchovný dom, duchovný
život na pevnom základe.
Čo je to Večera Pánova? Je to pravé telo a pravá krv nášho Pána Ježiša Krista, ktorá sa nám podáva pod
posväteným chlebom a vínom, ustanovená samotným Ježišom Kristom, keď poslednýkrát stoloval so svojimi
učeníkmi a jedol hod veľkonočného baránka. V tejto sviatosti nám Pán Ježiš Kristus dáva svoje telo a svoju krv na
opustenie hriechov. Hlavným požehnaním pristupovania k sviatosti Večere Pánovej je teda odpustenie hriechov,
život a spasenie. Tam, kde nastáva odpustenie hriechov, tam môže existovať život i spasenie.
Ako môže telesné jedenie a pitie týchto svätých darov spôsobiť také veľké veci? Samozrejme, že nie iba
jedenie a pitie týchto darov ich robí svätými. Svätými ich robí slovo, ktoré zaznieva pri nich. Chlieb sám o sebe a tak
isto i víno sú ničím. Ale keď sa k nim pridá Kristovo slovo, tak vtedy sa z týchto vecí stávajú sväté. Kristove slová
zasľúbenia robia z telesných darov dary nebeské, ktoré človek prijíma vierou.
Odpustenie, život a spasenie sú ponúkané každému, kto je telo Kristovo a pije Jeho krv. No však iba skrze
vieru môžeme obdržať požehnanie, ktoré je nám cez ne ponúknuté. Pôst a telesná príprava sú samozrejme krásnym
vonkajším znakom pred prijímaním sviatosti Večere Pánovej, no však človek je pripravený až vtedy k Večeri
Pánovej, keď verí Kristovmu slovu, že Jeho telo je za neho ukrižované a Jeho krv za neho vyliata na odpustenie
hriechov. Ak neveríme týmto slovám, alebo o nich pochybujeme, tak nehodne jeme a pijeme telo a krv Pána Ježiša
Krista, ako nás na to upozorňuje apoštol Pavel: „Lebo kedykoľvek by ste jedli tento chlieb a pili z kalicha, zvestujete
smrť Pánovu, kým nepríde! Preto ktokoľvek by nehodne jedol chlieb alebo pil z kalicha Pánovho, previní sa proti telu
a krvi Pánovej. Skúmaj sa teda, človeče, a tak jedz z chleba a pi z kalicha; lebo kto nehodne je a pije, odsúdenie si je
a pije, lebo nerozoznáva telo Pánovo (1K 11,26-29).“
Večera Pánova v cirkevnom zbore v Kežmarku spolu s filiálkami sa v roku 2020 prisluhovala 14-krát, čo je
o 11-krát menej než v roku 2019. Tento pokles bol samozrejme daný vyhlásením epidemiologickej situácie
v spoločnosti a zatvorením kostolov. V rámci služieb Božích v Kežmarku to bolo 7-krát (o 2-krát menej), 1-krát (o 2krát menej) dary Večere Pánovej prijali obyvatelia zariadenia pre seniorov. Keďže sa v uplynulom roku nekonali
stretnutia dôchodcov, tak sa nemala ani kde prisluhovať sviatosť Večere Pánovej (o 3-krát menej). Vo Veľkej Lomnici
v rámci Služieb Božích bola prislúžená Večera Pánova 1-krát (o 2- krát menej), a v Ľubici 5-krát (o 3-krát menej).
Dary milosti v roku 2020 aj s filiálkami prijalo spolu 686 hodovníkov (čo je o 389 hodovníkov menej než
v roku 2019), a to 249 mužov (o 115 menej než v roku 2019) a 437 žien (o 214 menej než v roku 2019). Verím, že si
uvedomujeme potrebu Večere Pánovej pre svoj osobný život i život spoločenstva cirkevného zboru a budeme
využívať každú príležitosť, aby sme mohli v živote budovať na pevnom základe. Večera Pánova iste patrí k tomuto
základu života kresťana.

2. Pastorácia
a) Pastorálne návštevy
Za uplynulý rok som urobil 76 (o 16 viac) pastoračných návštev v domácnostiach, o ktorých si vediem
v bohoslužobnej knihe záznamy. Tieto návštevy sa uskutočňujú podľa potreby. Väčšinou sa s rodinou stretávam pri
pohrebe, krstoch, konfirmácii, sobášoch, životných jubileách alebo pri rôznych iných rodinných príležitostiach.
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b) Zborová diakonia
V prvých mesiacoch roka 2020 prebiehali zvyčajné aktivity zborovej diakonie – utorkové služby Božie
v Domove dôchodcov Náruč a návštevy cirkevníkov v domácnostiach. Po sprísnení pandemických opatrení sme už
do domácností nechodili, ale ak mal niekto záujem, kontaktovali sme sa telefonicky. Keď opatrenia trošku poľavili,
19.augusta sme navštívili jednu sestru a v ďalších mesiacoch naša služba opäť prebiehala len telefonicky.
Veríme, že v roku 2021 budeme môcť bratom a sestrám viac poslúžiť vzájomnými stretnutiami.
Vyúčtovanie financií:
Zostatok k 31.12.2019:
Príjem za rok 2020:
Výdaj za rok 2020:
Zostatok k 31.12.2020

€
575,75
0,00
33,64
542,11

Správu vypracovala: Mária Kitová, vedúca Zborovej diakonie v Kežmarku.

3. Práca misijná
a) Aktivity zboru
01. 02. 2020

07. 02. 2020

09. 02. 2020

16. 02. 2020
21. 02. 2020

24. 04. 2020

Náš cirkevný zbor navštívil Michael Hübner, Generálny sekretár Martin-Luther-Bundu a Dr. Carsten
Rentzing, biskup Evanjelickej krajinskej cirkvi v Sasku so sídlom v Drážďanoch. Prezreli si našu
historickú knižnicu i obidva kostoly a zoznámili sa s históriou cirkevného zboru i s príchodom
nemeckého obyvateľstva na územie Spiša.
po 128 rokoch od vydania knihy Samuela Webera Geschichte der Stadt Béla vyšiel, s finančnou
podporou mesta Spišská Belá, jej slovenský preklad História mesta Spišská Belá. Pôvodná
publikácia je doplnená o súčasné poznatky z histórie mesta, taktiež o fotografie, pohľadnice či mapy.
Slávnostné uvedenie knihy sa za prítomnosti primátora mesta Jozefa Kunu uskutočnilo v piatok 7.
februára 2020 v Evanjelickom kostole v Spišskej Belej, kde Samuel Weber ako evanjelický farár
pôsobil 47 rokov. Atmosféru udalosti umocňovalo hudobné vystúpenie spevokolu Cirkevného zboru
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku z Kežmarku a inštrumentálno-spevácke
vystúpenie Laury Kollegovej s Petrom Pavličkom. Na podujatí brat farár Roman Porubän vyšiel na
kazateľnicu a predniesol kázeň, ktorou sa predstavil Samuel Weber pri nástupe do funkcie farára v
Banskej Štiavnici v roku 1861.
v cirkevnom zbore zasadal Výročný zborový konvent za rok 2019, ktorý vyhodnotil všetky duchovné
a hospodárske aktivity, prijal Správu o živote cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok.
Zároveň prijal Memorandum o spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom o výstavbe novej
školy umeleckého priemyslu a revitalizácii Gymnázia P. O. Hviezdoslava. Okrem toho prijal Návrh
strategických cieľov pre CZ na roky 2020-2025.
v priestoroch zborovej miestnosti za účasti predstaviteľov VÚC Prešov a projektantov sme predstavili
evanjelickej verejnosti projekt revitalizácie Gymnázia P. O. Hviezdoslava a stavby Školy umeleckého
priemyslu.
v reštaurácii Severka sa uskutočnil XI. ročník Plesu kežmarských evanjelikov, ktorého sa zúčastnil aj
brat farár Miroslav Erdinger s manželkou z ČCE na Mělníku. Domáci brat farár prítomných privítal na
plese na základe slov so Žalmu 36,10: „Lebo u Teba je prameň života a v Tvojom svetle svetlo
vidíme.“ Prípitkom poslúžil brat farár Erdinger. Hodnotný kultúrny program zanechal v zúčastnených
hlboký dojem. Vystúpilo husľovo-klavírne duo, tvorené huslistkou Zuzanou Oráčovou a klaviristom
a spevákom Andym Belejom pod názvom IL DUETTO. Program bol zložený z piesní svetovej, ale aj
českej a slovenskej hudobnej scény.
počas epidemiologickej situácie spôsobenej koronavírusom sa naše deti zapojili do projektu nakresliť
dúhu – veľkú a farebnú a ozdobili ňou svoje okná. Veľmi krásnu reportáž z tohto projektu pripravila aj
Kežmarská televízia v spolupráci s našou prváčkou Sárkou Slodičákovou, ktorá v príspevku
zarecitovala báseň o dúhe.
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08. 05. 2020

11. 06. 2020

19. 07. 2020
01. 08. 2020

v Novom evanjelickom kostole sa uskutočnilo natáčanie organového koncertu, ktorý pravidelne
organizujeme na Bielu sobotu aj s duchovným slovom domáceho zborového farára Romana
Porubäna. Jednotlivé duchovné diela autorov, ktoré súviseli s Ježišovým utrpením, ukrižovaním
a následným vzkriesením boli premosťované duchovnými zamysleniami. Tento koncert v podaní
Marty Gáborovej a Terézie Janekovej bol odvysielaný na Bielu sobotu Kežmarkou televíziou. Okrem
toho bol zavesený na YouTube kanáli KTV, ktorého link prevzala aj webová stránka ECAV na
Slovensku.
uskutočnila sa rozlúčka s rímskokatolíckym dekanom ThDr. Jánom Kubošom, PhD., ktorého pápež
František vymenoval za pomocného biskupa Spišskej diecézy. Pápež mu pridelil titulárne sídlo
Quiza. Tejto slávnostnej rozlúčky sa zúčastnil za Evanjelickú cirkev aj náš brat farár Roman
Porubän, ktorý pomocnému biskupovi poprial všetko najlepšie v novom úrade, do ktorého bol
menovaný.
v Drevenom artikulárnom kostole sa uskutočnil koncert Mirky Partlovej a Jána Slezáka, ktorí nám
predstavili rôzne muzikálové melódie.
sa v Drevenom artikulárnom kostole uskutočnil organový koncert z príležitosti 300. výročia
postavenia organu. Na koncerte prítomných privítal domáci brat farár Roman Porubän. Hrou na
organe a spevom sa nám predstavila Musia Tempóris

12. 08. 2020

sa uskutočnilo na fare stretnutie spevokolu, ktoré sa stáva akousi tradíciou. Tohto roku to boli
liptovské kapustové hody – jedlá pripravené z domácej kvasenej kapusty.
12. – 16. 08. 2020
sa uskutočnila tzv. pánska jazda na Slovensku. K bratovi farárovi prišli brat farár Miroslav
Erdinger, Honza Karnolt – zástupca kurátora CZ Mělník a Honza Hon z CZ Praha-Kobylisy. Počas
pobytu si prezreli krásy okolia starej Ľubovne a Gemera. V 10. nedeľu po Svätej Trojici nám poslúžili
na bohoslužbách ako v Kežmarku, tak aj v Ľubici, a to nielen zvesťou slova Božieho, ktorú sme
počuli z úst brata farára Erdingera, ale aj zaspievaním dvoch piesní
22. 08. 2020 sa v našom cirkevnom zbore uskutočnil Zborový deň pri príležitosti 500. výročia od prvého prečítania
95. výpovedí Dr. Martina Luthera na Slovensku, ktoré v katolíckom kostole Svätého Ducha prečítal
Tomáš Preisner. Vzhľadom na to, že tieto udalosti sa odohrali v našej filiálke Ľubica, aj zborový deň
sme orientovali do priestorov ľubického kostola a kostolnej záhrady. V rámci tohto krásneho
podujatia nás prišiel pozdraviť aj brat biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku Mgr. Peter
Mihoč. Prednáškou nám poslúžila riaditeľka štátneho archívu v Spišskej sobote PhDr. Božena
Malovcová, ktorá nás oboznámila s príchodom reformácie do Ľubice a s farármi, ktorí v tomto
prostredí ďalej pôsobili a prijali reformačné myšlienky Dr. Martina Luthera. Paralelne s programom
dospelých prebiehal v kostolnej záhrade aj program pre deti. Týmto sa chcem poďakovať všetkým
spolupracovníkom za jeho prípravu a obetavú službu pre deti, ktoré sa mohli hravou formou
dozvedieť rôzne biblické pravdy. Po zaspievaní piesne: Sadáme ku stolu s vďačnosťou, Pane.....
naši kuchári Oskar Jaduš a Ján Scholcz nám pripravili chutný kotlíkový guláš, ktorým sme sa
posilnili. Okrem toho na stoloch boli pripravené rôzne zákusky a sladké pečivo.
06. 09. 2020 aj v tento nový školský rok 2020/2021 sme začali slávnostnými službami Božími, do ktorých sa
aktívne zapojili deti i konfirmandi prečítaním modlitieb, biblických textov a svojím programom
v podobe rôznych básničiek na začiatok školského roka a zaspievaním dvoch piesní. Brat farár vo
svojom príhovore na text z Matúšovho evanjelia 7,24-27 O dvoch staviteľoch.
13. 09. 2020 sa uskutočnilo už deviate stretnutie artikulárnych zborov, a to Kežmarku, Svätého Kríža, Leštín,
Istebného a Hronseka. Tohto roku sme sa stretli v slobodnom kráľovskom meste Levoča, ktoré
v minulosti bolo tiež artikulárnym miestom, hoci sa do dnešného dňa nezachoval artikulárny kostol,
iba nejaké pozostatky, ktoré sa podarilo zachrániť skôr, ako zhorel.
24. 09. 2020 A predsa sa uskutočnil! Jubilejný 55. ročník Literárneho Kežmarku (LK) mal veľké šťastie na rozdiel
napr. od Európskeho ľudového remesla a iných jarných, letných či jesenných akcií, ktoré sa kvôli
koronavírusu nemohli uskutočniť. Aj v tomto prípade síce pôvodný termín 17. – 19. 6. 2020 padol
a namiesto troch dní mohol trvať LK len dva dni, ale napokon sa toto literárne podujatie uskutočnilo
24. – 25. septembra, doslova v poslednej chvíli pred vyhlásením ďalšej celoštátnej karantény.
31. 10. 2020 na Pamiatku reformácie sa uskutočnili v priamom prenose RTVS služby Božie z filiálky Ľubica, kde
zvesťou slova Božieho poslúžil brat biskup VD ECAV na Slovensku Peter Mihoč. Tieto služby Božie
sa uskutočnili pri príležitosti 500. výročia od 1. prečítania 95 výpovedí Dr. Martina Luthera na
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01. 11. 2020

29. 11. 2020

Slovensku Tomášom Preisnerom. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a obmedzený počet ľudí na
bohoslužbách, do programu sa zapojili bratia a sestra farárka z Tatranského seniorátu stvárnením
pásma o Tomášovi Preisnerovi, ktoré napísala Nora Baráthová. Básňou televíznych divákov
pozdravila sestra Anna Beťková a spevom Dvořákových biblických písní poslúžil Marián Lukáč
v klavírnom sprievode Júlie Grejtákovej. V rámci bohoslužieb bola na kostole odhalená aj pamätná
tabuľa, ktorú posvätil brat senior TAS Jaroslav Matys.
na starom cintoríne sa uskutočnila za prísnych epidemiologických opatrení ekumenická pobožnosť
pri príležitosti Pamiatky zosnulých. Zúčastnili sa jej Roman Porubän – evanjelický farár, František
Trstenský – rímskokatolícky dekan, Marián Sterančák – gréckokatolícky farár a Ján Ferenčák –
primátor mesta Kežmarok. Táto ekumenická pobožnosť bola Kežmarčanom sprostredkovaná
prostredníctvom KTV.
v parku za radnicou na Hlavnom námestí sa uskutočnilo ekumenické stretnutie pri zapaľovaní 1.
adventnej sviečky za účasti bratov farárov, primátora mesta Kežmarok a niekoľkých pár prítomných.
I toto ekumenické stretnutie vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu priniesla občanom
mesta Kežmarok Kežmarská televízia.

b) Moje aktivity, návštevy a rokovania.
Počas minulého roka som sa pravidelne zúčastňoval kňazských porád, ktoré sa konali v našom senioráte
a zasadnutí seniorálneho presbyterstva Tatranského seniorátu. Rovnako som sa zúčastňoval aj pastorálnych konferencií
Združenia evanjelických duchovných (ZED) Tatranského seniorátu. V regióne Spiš som členom Spišského dejepisného
spolku.
Na biskupskom úrade VD ECAV na Slovensku som člen Muzeálnej rady VD, presbyter VD. Na ďalšie šesťročné
funkčné obdobie bol som 10. októbra 2020 v Ružomberku na zasadnutí Synody ECAV zvolený za generálneho
presbytera. Okrem toho zastávam funkciu predsedu komisie pre chátrajúce a málo používané kostoly. Na konvente TAS
10. júna 2017 bol som zvolený do funkcie predsedu revíznej komisie TAS. V roku 2019 bol som zvolený ako zástupca
zriaďovateľa (Východný dištrikt) za člena Školskej rady prešovského kolegiálneho gymnázia. 4. decembra 2020 bol som
zvolený na generálnom presbyterstve za člena bohoslužobného výboru.
05. 01. 2020
23. 01. 2020
31. 01. 2020
02. 02. 2020
06. 02. 2020
12. 02. 2020
12. 02. 2020
14. 02. 2020
10. 03. 2020
10. 03. 2020
20. 03. 2020
16. 03. 2020
20. 03. 2020
23. 03. 2020
31. 03. 2020

v rámci čerpania dovolenky som navštívil náš partnerský cirkevný zbor Českobratrské církve
evangelické na Mělníku, kde som v nedeľu po Novom roku poslúžil zvesťou slova Božieho.
zúčastnil som sa stretnutia organizačného výboru Literárneho Kežmarku, ktorý pripravoval jubilejný
55. ročník.
Prešov - zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku v priestoroch farského úradu
CZ ECAV na Slovensku Prešov.
Prešov – zúčastnil som sa inštalácie biskupa VD ECAV na Slovensku, ktorá bola vysielaná aj
v priamom prenos RTVS.
Prešov – zasadnutie rady Evanjelickej spojenej školy.
Prešov – podpísanie Memoranda o spolupráci s VÚC Prešov
Liptovský Mikuláš – zasadnutie predstavenstva a. s. Tranoscius
Prešov – zasadnutie Dištriktuálneho presbyterstva, ktoré sa konalo v malej zasadačke biskupského
úradu VD ECAV na Slovensku.
Poprad – stretnutie s architektom Ing. Radoslavom Ivanom ohľadom projektu rekonštrukcie bývalého
internátu na hradnom námestí.
Prešov – stretnutie s predstaviteľmi VÚC ohľadom projektu revitalizácie Gymnázia p. O.
Hviezdoslava a výstavby Školy umeleckého priemyslu.
Vrútky – preberanie zreštaurovaných kníh a odovzdanie nových kníh na reštaurovanie z nemeckého
grantového systému Hermann-Niermann-Stiftung z Düsseldorftu.
Liptovský Mikuláš – zúčastnil som sa rokovania predstavenstva a. s. Tranoscius, ktoré sa
uskutočnilo v sídle spoločnosti.
zúčastnil som sa stretnutia organizačného výboru Literárneho Kežmarku, ktorý pripravoval jubilejný
55. ročník.
zúčastnil som sa rokovania predstavenstva a. s. Tranoscius, ktoré sa uskutočnilo online
prostredníctvom ZOOM aplikácie.
zúčastnil som sa rokovania predstavenstva a. s. Tranoscius, ktoré sa uskutočnilo online
prostredníctvom ZOOM aplikácie.
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07. 04. 2020

zúčastnil som sa rokovania predstavenstva a. s. Tranoscius, ktoré sa uskutočnilo online
prostredníctvom ZOOM aplikácie.
08. 04.2020
zúčastnil som sa rokovania Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku, ktoré sa uskutočnilo
online prostredníctvom ZOOM aplikácie.
21. 04. 2020 zúčastnil som sa rokovania predstavenstva a. s. Tranoscius, ktoré sa uskutočnilo online
prostredníctvom ZOOM aplikácie.
23. 04. 2020 zúčastnil som sa rokovania Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku, ktoré sa uskutočnilo
online prostredníctvom ZOOM aplikácie.
29. 04. 2020 zúčastnil som sa rokovania Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku, ktoré sa uskutočnilo
online prostredníctvom ZOOM aplikácie.
30. 04. 2020 ako štatutár a. s. Tranoscius uskutočnil som pohovor so zamestnancami v sídle spoločnosti
vzhľadom na dusnú atmosféru, ktorá sa vytvárala medzi zamestnancami a riaditeľom spoločnosti.
05. 05. 2020 zúčastnil som sa rokovania vrcholných predstaviteľov našej cirkvi (Ivan Eľko, generálny biskup; Peter
Mihoč, biskup VD a Ján Hroboň, biskup ZD) s primátorom mesta Kežmarok Jánom Ferenčákom
ohľadom prípravy Evanjelického festivalu 3. – 6. júla 2021 v Kežmarku
07. 05. 2020 zúčastnil som sa porady s biskupmi ohľadom ďalšieho postupu voči Asociácii slobodných zborov
ECAV na Slovensku, ktorá sústavne atakuje cirkev rôznymi klamstvami a polopravdami vydávanými
v časopise Lutherus.
13. 05. 2020 zúčastnil som sa rokovania Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku, ktoré sa uskutočnilo
online prostredníctvom ZOOM aplikácie.
15. 05. 2020 Prešov – zúčastnil som sa zasadnutia Dištriktuálneho presbyterstva ECAV na Slovensku, ktoré sa
uskutočnilo v malej zasadačke biskupského úradu.
20. 05. 2020 zúčastnil som sa rokovania predstavenstva a. s. Tranoscius, ktoré sa uskutočnilo online
prostredníctvom ZOOM aplikácie.
22. 05. 2020 Zvolen – zúčastnil som sa zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku, ktoré sa
uskutočnilo v sídle biskupského úradu ZD.
15. 06. 2020 Vrútky – reštaurátorské ateliéry. Riešenie problému okolo zhotovenia faximilie postinkunábuly z roku
1506 . V tejto veci neskoršie predsedníctvo cirkevného zboru podalo trestné oznámenie na
neznámeho páchateľa. Vec je v šetrení kriminálnej polície.
25. 06. 2020 Zvolen – zúčastnil som sa zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku, ktoré sa
uskutočnilo v sídle biskupského úradu ZD.
25. 06. 2020 Kežmarok – zúčastnil som sa inštalácie nového kežmarského rímskokatolíckeho dekana prof. ThDr.
PhDr. Františka Trstenského, PhD, ktorú vykonal pomocný biskup Spišskej diecézy ThDr. Ján
Kuboš, PhD.
25. 06. 2020 Liptovský Hrádok, Janoškov dom – uskutočnilo sa prvé stretnutie k príprave Evanjelického festivalu
v Kežmarku v roku 2021 so všetkými zainteresovanými stranami.
26. 06. 2020 Liptovský Mikuláš – ako člen predstavenstva a. s. Tranoscius, ale zároveň aj ako zástupca akcionára
CZ ECAV na Slovensku Kežmarok, zúčastnil som sa Valného zhromaždenia a. s. Tranoscius.
28. 06. 2020 Poprad – Predsedníctvo CZ ECAV na Slovensku Kežmarok spolu s delegátmi CZ ECAV na
Slovensku Kežmarok sa zúčastnilo rokovania konventu Tatranského seniorátu.
04. 07. 2020 Prešov – zúčastnil som sa rokovania Dištriktuálneho konventu VD ECAV na Slovensku Kežmarok,
ktoré sa uskutočnilo v dvorane biskupského úradu.
08.07. 2020
Prešov – ako predsedníctvo CZ sme sa zúčastnili slávnostného podpísania zmluvy medzi PSK a CZ
ECAV na Slovensku Kežmarok, ktorej súčasťou je nielen dlhodobé nájomné na 50 rokov, ale aj
revitalizácia Gymnázia P. O. Hviezdoslava a výstavba Školy umeleckého priemyslu v hodnote viac
ako 6 miliónov eur.
10. 07. 2020 rokovanie s mestom Kežmarok ohľadom revitalizácie Gymnázia P. O. Hviezdoslava a výstavby
Školy umeleckého priemyslu.
07. 09. 2020 Liptovský Ján – zúčastnil som sa Valného zhromaždenia Združenia evanjelických duchovných
a následne prípravného výboru Evanjelického festivalu, ktorý sa má uskutočniť v Kežmarku.
24.-25. 09. 2020 ako člen revíznej komisie Evanjelickej diakonie zúčastnil som sa hĺbkovej kontroly ústredia
Evanjelickej diakonie.
13. 10. 2020 zúčastnil som sa rokovania predstavenstva a. s. Tranoscius, ktoré sa uskutočnilo online
prostredníctvom ZOOM aplikácie.
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23. 10. 2020
26. 11. 2020
04. 12. 2020

Bratislava – zúčastnil som sa rokovania ako štatutár a vydavateľ a. s. Tranoscius s Výborom
cirkevnej hudby ohľadom vydania nového Evanjelického spevníka a zriadenia novej spevníkovej
komisie.
Prešov – zúčastnil som sa zasadnutia Dištriktuálneho presbyterstva VD ECAV na Slovensku, ktoré
sa konalo v zasadačke biskupského úradu.
Bratislava – zúčastnil som sa rokovania generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku, ktoré sa
uskutočnilo v zasadačke biskupského úradu.

c) Plánované aktivity na rok 2021
20. 01. 2021

22. 01. 2021

25. 01. 2021

27. 02. 2021
28. 03. 2021
03. 04. 2021
28. – 30. 05. 2021
05. 06. 2021
06. 2021
04. 07. 2021
06. – 09. 07. 2021
07. 2021
01. 08. 2021
08. 08. 2021
21. 08. 2021
08. 2021
08. 2021
05. 09. 2021
12. 09. 2021
15. 09. 2021
19. 09. 2021
09. 2021
10. 2020
01. 11. 2021
11. 2021
11. – 13. 11. 2021
20. 11. 2021
12. 2020
28. 11. 2021
29. – 03. 12. 2021
05. 12. 2021
05. 12. 2021
11. 12. 2021
12. 12. 2021
18. 12. 2021
18. 12. 2021

Bazilika sv. Kríža – Modlitebný týždeň za jednotu kresťanov, ktorý viedol brat farár Roman Porubän
z ECAV na Slovensku. Prostredníctvom Kežmarskej televízie bolo toto ekumenické stretnutie
prenášané do domácností
Bazilika sv. Kríža – Modlitebný týždeň za jednotu kresťanov, ktorý viedol brat farár Marián Sterančák
z Gréckokatolíckej cirkvi. Prostredníctvom Kežmarskej televízie bolo toto ekumenické stretnutie
prenášané do domácností
Bazilika sv. Kríža – Modlitebný týždeň za jednotu kresťanov, ktorý viedol brat farár Marián Sterančák
z Gréckokatolíckej cirkvi. Prostredníctvom Kežmarskej televízie bolo toto ekumenické stretnutie
prenášané do domácností
Online – spoločná mládež https://www.youtube.com/watch?v=BBr2Di3x_gA&authuser=0
Stretnutie dôchodcov aj s prislúžením Večere Pánovej
Biela sobota – organový koncert v Novom kostole Konfivíkendovka
Výlet na Deň detí
Seniorátna kvapka krvi – transfúzna stanica Poprad
Konfirmácia - Ľubica
Denný detský tábor
Mládežnícky výlet
Organový koncert
Stretnutie dôchodcov – Kajúca nedeľa, aj s prislúžením Večere Pánovej
Zborový deň – venovaný osobnosti Konráda Kordátusa (Mgr. Daniela Faklová-Hroncová)
Misijné dni Východného dištriktu – Ľubovnianske kúpele
Operné Gala, charitatívny koncert
Začiatok školského roku
Stretnutie artikulárnych zborov
Deň Tatranského seniorátu
Dištriktuálny deň – Poprad Aréna
Medzinárodný organový festival Ivana Sokola
KonfiDeň TAS,
Ekumenická pobožnosť na pamiatku zosnulých
Školenie presbyterov TAS, Kežmarok
Konfivíkendovka v Liptovskej Kokave
Palacinkové popoludnie s deťmi.
Adventné duchovné koncerty
Ekumenické stretnutie pri adventnom venci
Adventný modlitebný týždeň
Stretnutie dôchodcov aj s prislúžením Večere Pánovej (2. nedeľa adventná)
Adventný koncert – auditórium lýcea.
Spišské Vianoce
Adventný ekumenický koncert v Ľubici
Vianočná besiedka s programom detí, auditórium lýcea
Vystúpenie detí s vianočným programom v Domove dôchodcov
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d) Strategické ciele cirkevného zboru ECAV Kežmarok na obdobie 2020 – 2025
Oblasť duchovného života a misijné aktivity zboru.
1) Udržiavať širokospektrálne aktivity zboru v oblasti misijnej práce , diakonie a duchovného rastu zboru.
Hľadať formy a nástroje na aktívnejšie zapojenie mladej generácie v produktívnom veku do
vnútromisijného diania v zbore.
2) Aktivizovať málo početné stavy veriacich v jednotlivých filiálkach zboru prostredníctvom aktivít
zameraných na filiálku zboru a v konečnom dôsledku docieliť postupný nárast členov zboru do roku
2025 o 5 % v porovnaní s rokom 2019.
II. Sakrálne objekty, umelecké pamiatky, kultúno-historické dedičstvo
1) Postupne do roku 2025 dosiahnuť želateľný technický štandard stavebných objektov vrátane mobiliára.
(8 kostolov funkčných, 1 kostol nefunkčný). Strešné plášte, vonkajšie teréne úpravy
a hydroizolácia, sčasti sanácia omietok, revízia a rekonštrukcia elektroinštalácie, etapovitá výmena okien
v Červenom kostole – do roku 2025.
2) Dokončiť stavebné a technické prestavby budovy lýcea a knižnice. Realizovať odborné nasvietenie
exponátov. V spolupráci s externým dodávateľom spracovať filmový náučný dokument o knižnici
v rôznych jazykových mutáciách
III. Hospodárske aktivity, správa majetku.
1) Etapovite do roku 2023 realizovať prestavbu objektu internát na plne funkčný a využívaný objekt.
Základná sanácia (strecha, stabilizácia, prípojky, odvodnenie ) – rok 2020 z vlastných zdrojov. Ideové
riešenie účelu a spôsobu realizácie, projektová dokumentácia a spôsob financovania – rok 2020.
Realizácia do roku 2023.
2) Zmluvne zaistiť zámery memoranda uzavretého s PSK Prešov pre areál gymnázia. Realizácia zámeru
do roku 2025.
3) Ideovo vyjasniť a zmluvne zaistiť perspektívu Hotelovej akadémie v spolupráci so zriaďovateľom PSK
Prešov. Cieľové riešenie môže predstavovať aj odpredaj objektu.
I.

Spracoval: Ing. Jozef Horváth, zborový dozorca
e) Modlitebné spoločenstvo
Som nášmu nebeskému Otcovi vďačný, že nám dal možnosť sa s Ním rozprávať v modlitbe. On ku nám
hovorí vo Svojom Slove a my Jemu zase môžeme odpovedať modlitbou. Teším sa, že nás On má tak veľmi rád, že
nás stále vidí aj počuje, keď sa ku Nemu ozveme. A som Mu vďačný aj za to, že nás tak rád vypočuje a dáva nám to,
čo skutočne potrebujeme – a to v pravej miere a v pravý čas. Veci sa jednoducho nevyvíjajú rovnako, či sa modlíme,
alebo nie.
Pán Boh berie vážne Svoje prikázania aj zasľúbenia, ktoré sú až neuveriteľne jasné – napríklad to známe
(Matúš 7,7-11): Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené. Lebo každý, kto prosí,
dostane; a kto hľadá, nájde; a kto klope, tomu bude otvorené. Alebo či je medzi vami človek, ktorý by dal
synovi kameň, keď si prosí chleba? A keď si prosí rybu, či mu podá hada? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete
dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá dobré veci váš Otec nebeský tým, čo Ho prosia!
Som tak isto rád, že stále viac ľudí aj v našom zbore vidí dôležitosť modlitby – aspoň sa mi zdá, že stále viac
ľudí u nás prichádza na modlitebné týždne – v pôste a v advente.
Väčšinou sa dva až trikrát do roka stretávame aj na seniorátnom stretnutí Modlitebného spoločenstva.
V minulom roku sa to kvôli obmedzeniam koronakrízy nekonalo.
Raz do roka sa obvykle ešte môžeme stretnúť aj na celoslovenskej konferencii, ktorá býva okolo Veľkej Noci
– striedavo na východe a na západe Slovenska. Aj to sa však kvôli obmedzeniam muselo odložiť.
Už niekoľko rokov sa každý druhý piatok od 19:00 stretávame ku spoločným kresťanským modlitbám. Minulý
rok sme podľa rozpisu striedali tri miesta stretnutia – okrem našej zborovej miestnosti to bol grécko-katolícky kostol
oproti a priestory charity pri rímsko-katolíckom kostole. V prípade potreby sme sa niekedy stretávali aj každý piatok.
V tomto roku 2021 nám vyšlo v ústrety naše Mestské kultúrne a spoločenské stredisko a uvoľnilo nám vhodný
priestor pre naše spoločné modlitby. Takže sa tam po uvoľnení zákazu vychádzania budeme môcť stretávať každý
párny piatok. Tieto stretnutia sú veľmi zaujímavé, lebo môžeme zažiť aj iné typy modlitieb a zbožnosti, než na aké
sme zvyknutí. Vďaka Bohu, ktorý sa teší z našej jednoty, sa máme radi – aj napriek našim rozdielom, a tak nás aj tie
vzájomne obohacujú. Teraz, keď sa nemôžeme stretávať osobne, tak na to využívame možnosti počítačovej
komunikácie – aplikáciu ZOOM.
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Teším sa, že sme sa (do marca 2020 každú nedeľu ráno pred bohoslužbami o 8.15 – ako to mávame v
oznamoch) stretávali ku modlitbám v lýceu. Väčšinou sme sa stretávali vo vydavateľstve ViViT. Prečítali sme si
z Božieho Slova text podľa Tesnej brány a jeho výklad, a potom sme sa modlili za aktuálne záležitosti v zbore,
prípadne v našich rodinách. Sme vďační, že nás Pán Boh tak rád vypočuje, a preto sa budeme veľmi tešiť, ak sa
k nám pridajú aj ďalší.
Správu pripravil: Mikuláš Lipták
f) Zborový list
V uplynulom roku 2020 sme vydali Zborový list jedenkrát. Na augustovom zasadnutí zborového
presbyterstva, brat farár zaradil do programu bod rokovania: Ďalšia existencia Zborového listu. Pri tomto bude
zhodnotil doterajšiu existenciu Zborového listu a pripomenul, že Zborový list v Cirkevnom zbore sa začal vydávať
s tým úmyslom, že si uvedomíme aj jeho finančné náklady a budeme sa na nich aktívne a dobrovoľne v rámci
kalendárneho roka podieľať prostredníctvom kasičky, ktorá je umiestnená pri dverách kostola. No za posledné roky
naša spoluúčasť na financovaní zborového časopisu je nulová. Zborový list prijímame ako samozrejmosť, ale
vonkoncom sa nepodieľame na jeho finančných nákladoch. Brat farár poukázal na dosť veľké náklady, ktoré sú
spojené s vydávaním Zborového listu a navrhol, aby sa do budúcnosti Zborový list vydával len v digitálnej podobe
a čitateľ by si ho stiahol a prečítal na webovej stránke Cirkevného zboru. Pre archív by sa vydalo niekoľko kusov.
Zborové presbyterstvo však rozhodlo, že sa bude v tlačovej podobe vydávať jedenkrát do roka a to na Vianoce. Aj
tak finančné náklady spojené s vydaním Zborového listu predstavujú viac 3.000,- €.
Chcem sa poďakovať celej redakčnej rade, ktorá sa podieľa na tvorbe Zborového listu, a to menovite:
Mikulášovi Liptákovi, Nore Baráthovej, Oľge Kormanovej. Tohto roku sme medzi seba prijali aj sestru Vlastu
Okoličányovú. Okrem toho sa chcem poďakovať Katke Slavíčkovej za pomoc pri korektúrach a Jaroslavovi
Šlebodovi za grafickú úpravu a dodanie Zborového listu. Táto práca určite nie je márna, hoci sa jej dostáva uznania
oveľa viacej od cudzích ľudí než domácich.
g) Cirkevná tlač
V cirkevnom zbore sa odoberá nasledovná cirkevná tlač:
1. Evanjelický posol spod Tatier – do zboru prichádzal v počte 11 ks. 1 ks archivujeme a ostatné sú na voľný predaj
v kostole. Neraz si kladiem otázku, že čím to je, že nemáme záujem o cirkevnú tlač, pretože nám vždy zostáva niekoľko
kusov EPST. Neuvedomujeme si, že tým, že ani nečítame, tak ani nemôžeme vedieť, čo sa deje v našej cirkvi. Myslím si,
že EPST prináša množstvo dobrých článkov, ktoré by nás ako spoločenstvo cirkevného zboru mohli budovať a posúvať
dopredu. Aj cez toto periodikum k nám prúdi Božie slovo, ktoré máme počúvať a vo svojom živote uskutočňovať, aby sme
sa podobali múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
2. Cirkevné listy – z Tranoscia a. s. ich dostávame v počte 1 ks na farský úrad, ktorý sa archivuje.
3. Evanjelický východ – ten do cirkevného zboru prichádza priamo na adresy predplatiteľov, ktorí si ho vyzdvihnú pri
východe z kostola. Jeden kus sa archivuje v archíve cirkevného zboru. Chcel by som povzbudiť mnohé ďalšie rodiny
k odoberaniu tohto mesačníka, pretože kvalitou písaných článkov je skutočne na veľmi vysokej úrovni a pre čitateľa
prináša veľa duchovného požehnania pre život viery. Kto by mal záujem odoberať tento časopis, môže sa prihlásiť na
farskom úrade.
4. Cestou svetla – na adresu farského úradu prichádza 10 ks, ktoré sú na voľný predaj. Žiaľ, záujem je minimálny alebo
skoro žiadny. Dokonca ani zadarmo si ho nikto nezoberie.
5. Rozmer - cirkevný zbor odoberá jeden kus, ktorý je k dispozícii na farskom úrade, potom sa archivuje.
h) www stránka (www.ecavkk.sk)
Počas roku 2020 bolo zaznamenaných 37 765 návštev (v priemere 103/deň). V porovnaní s
predchádzajúcim rokom (52 599) je to o 14 834 návštev menej, čo predstavuje pokles o 28,2%. Stránku si za rok
2020 pozrelo 8676 užívateľov, čo je naopak oproti roku 2019 nárast o 816 návštevníkov.
Pokles návštevnosti a atraktívnosti stránky bol spôsobený hlavne výpadkom príspevkov obsahovo
súvisiacich s turizmom, kultúrnymi, a zborovými aktivitami, ktoré sa vplyvom protipandemických opatrení v našom
zbore aj celej ECAV takmer nekonali.
Naopak zvýšený záujem o webovú stránku bol zaznamenaný práve v čase zverejňovania online bohoslužieb
- na jar, na jeseň a v období Vianoc, čo bol v podstate aj jej primárny účel počas minulého roka 2020.
Správu pripravil: Roman Uhlár
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i) Spevokol
Zborový spevokol sa v roku 2020 stretával pravidelne každú stredu o 1800 h v auditóriu lýcea pod vedením
brata farára Romana Porubäna pokiaľ to situácia v spoločnosti dovoľovala a nebol vyhlásený núdzový stav vďaka
pandemickej situácii s koronavírusom. Na skúškach spevokolu sa stretávame v auditóriu lýcea. Skúšky začínajú
krátkym zamyslením nad Božím slovom a modlitbou, ktorú si pripravuje Mikuláš Lipták, alebo niektorí členovia
zborového spevokolu, ktorých on osloví v čase svojej neprítomnosti. Potom pokračujeme hlasovou rozcvičkou,
opakovaním starých a nácvikom nových piesní.
Počas roka 2020 spevokol svoju prácu prezentoval 2-krát, čo je o 16-krát menej než v roku 2019. Tento stav
bol zapríčinený pandemickou situáciou s koronavírusom COVID-19. Počas prázdnin sa spevokol pripravoval aj na
televízny prenos reformačných bohoslužieb, ku ktorým sme pozvali spevokol Cirkevného zboru ECAV na Slovensku
Poprad. No však v polovici októbra bola opäť v spoločnosti vyhlásená výnimočná situácia a kostoly zatvorené. Z toho
dôvodu spevokol nemohol poslúžiť pri rôznych misijných príležitostiach v cirkevnom zbore.
Už tradične sme sa stretli na večernom posedení 12. augusta 2020 na farskej záhrade pri segedínskom
guláši a kabáčiku s kapustou. Jednoducho kapustové hody. Počet aktívnych členov spevokolu je stabilný, i keď by
sme potrebovali posilniť každý jeden so štyroch hlasov.
Všetkým členom spevokolu patria úprimné slová vďaky za dlhoročnú službu, ktorou môžeme prispieť
k duchovnému rastu nášho spoločenstva.
TABUĽKA
Počas bohoslužieb v Kežmarku:

AKTIVÍT ZBOROVÉHO SPEVOKOLU

Iné príležitosti:
07. 02. 2020
13. 09. 2020

128 výročie od vydania knihy
Samuela Webera Geschichte der
Stadt Bela
Stretnutie artikulárnych zborov
v CZ ECAV Levoča.

i) Cvičenie pre ženy
Ženy na svojom cvičení sa stretávali v telocvični gymnázia každý utorok o 18.00 hod. Začíname krátkou
modlitbou s poďakovaním, prosbou o vedenie do ďalších dní. Cvičenia sa zúčastňuje v priemere 8 žien.
Po cvičení nám dobre padne chutný čajík, pri ktorom si vymeníme skúsenosti, navzájom sa poradíme či pomôžeme
riešiť rôzne problémy. Pandemia koronavírusu zasiahla aj cvičenie žien nášho cirkevného zboru. Tak sme museli
naše cvičenie prerušiť. Verím, že keď sa situácia zmení a my sa opäť budeme môcť stretávať, tak využijeme túto
možnosť. Prajem všetkým veľa zdravia, trpezlivosti a teším sa, keď sa zase stretneme na spoločnom cvičení.
Pán Boh nech nás všetkých ochraňuje.
Správu pripravila: Justína Sutorová
j) Kresťanský klub dôchodcov
Aj v roku 2020 sme sa stretávali pravidelne každú stredu o 1400 h. pokiaľ to dovoľovala epidemiologická
situácia v spoločnosti. Stretnutie začíname piesňou a modlitbou. Nasleduje rozprávanie o radostiach a starostiach,
ktoré sme zažili v priebehu týždňa. Potom nastupujú hry, káva, čaj a aj nejaký koláčik na prilepšenie. Vždy je
príjemná nálada a smiech medzi nami tiež nechýba. Pozývame všetkých seniorov medzi nás. Ak nás bude viac,
bude nám veselšie.
Správu pripravila: Božena Ferencová
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4. Práca výchovná
a) Náboženská výchova
Deti na vyučovanie náboženstva aj v minulom roku časti školského roka 2020/2021 chodili do lýcea. 1. a 2.
ročník sa stretával vo štvrtok o 1415 h. a viedol ho brat farár Roman Porubän a 3. až 4. ročník sa stretával vo štvrtok
o 1500 h. v zborovej miestnosti a viedol ho tiež brat farár Roman Porubän. Na prvom stupni sme pri vyučovaní
náboženskej výchovy postupovali podľa učebných plánov, ktoré nám zasielajú z biskupského úradu. Tieto učebné
plány sa dajú stiahnuť z webovej stránky Východného dištriktu ECAV na Slovensku. 1. a 2. ročník postupuje podľa
knižky: Chlebík, ktorá je určená pre žiakov 2. ročníka a 3. a 4. ročník postupuje podľa knižky: Chlieb z neba, ktorá je
určená pre žiakov 3. ročníka.
5. a 6. ročník sa stretával v stredu o 1430 h. Na hodinách náboženstva postupujeme podľa knihy: Život
a viera, ktorá je určená pre 5. ročník. 7., 8. a 9. ročník sa stretával v stredu o 1515 h a postupovali sme podľa
učebnice: Žiť a veriť vo svete, ktorá je určená pre 9. ročník. Vyučovanie viedol Roman Porubän, zborový farár.
Náboženská výchova v školskom roku 2019/2020 pre stredné školy prebiehala na Gymnáziu P. O.
Hviezdoslava. Vyučovanie viedol zborový farár Roman Porubän. V školskom roku 2020/2021 náboženskú výchovu
na stredných školách navštevuje 5 žiakov, jedna žiačka z Gymnázia P. O. Hviezdoslava a 4 žiaci z Hotelovej
akadémie Otta Brucknera.
V Ľubici náboženská výchova prebieha v rámci vyučovania na základnej škole. Pravidelne, už niekoľko
rokov, sa stretávame v utorok – momentálne v počítačovej učebni, čo nám veľmi pomáha pri vyučovacom procese,
pretože v učebni sa nachádza interaktívna tabuľa, ktorú používame skoro na každej hodine. Rozdelení sme na dve
skupiny: I. stupeň a II. stupeň. Prvý stupeň má vyučovanie o 1135 h. a zúčastňujú sa ho traja žiaci. Učivo preberáme
podľa učebnice: Chlebíček, ktorá je určená pre 1. ročník ZŠ a II. stupeň má vyučovanie o 1350 h. a zúčastňujú sa ho
traja žiaci. Učivo preberáme podľa učebnice: Žiť a veriť vo svete, ktorá je určená pre 9. ročník.
V školskom roku 2019/2020 a 2020/2021 vzhľadom na epidemiologickú situáciu prebiehalo vyučovanie
dištančnou formou. Žiaci dostávali zadania prostredníctvom webovej stránky cirkevného zboru. Domáce úlohy bolo
potrebné zasielať na e-mail zborového farára.
b) Detské Služby Božie
Detské služby Božie (nedeľná besiedka) v roku 2020 sa začali konať každú nedeľu podľa vopred
pripraveného rozpisu až do začiatku pandémie ochorenia COVID-19 v mesiaci marec. Po uvoľnení opatrení Úradu
verejného zdravotníctva sa DSB konali v mesiaci jún a po letných prázdninách v mesiaci september a október, kedy
sa pandemická situácia opäť zhoršila. DSB z Božej milosti prebiehali počas hlavných služieb Božích v zborovej
miestnosti budovy lýcea, a to 11krát. DSB počas roka viedla Eva Ciriaková.
Podľa evidencie dochádzky sa DSB zúčastnilo aspoň raz v roku 34 detí, z toho v predškolskom veku 12 detí
a v školskom veku 22 detí. Priemerný počet detí bol 8.
V roku 2020 sa pri vyučovaní detí na DSB preberali príbehy z Novej Zmluvy. Boli pokračovaním témy
z minulého roku, a to tzv. Autoškola. Školský rok 2020/2021 začal témou Cirkev – Božia škola. Ako každá škola,
ktorá sa zameriava na telesné a duševné potreby človeka, Božia škola ponúka duchovné vzdelávanie. Potrebné
základy abecedy „besiedkára“ sú základy poznania Božieho slova, poznania viery. Základom vyučovacích tém bolo
vždy Božie slovo, zvesť evanjelia Ježiša Krista v biblickom príbehu, ktorý je deťom sprostredkovaný im primeraným
spôsobom. Skrze jeho obsah sú deti vyučované nebeským Učiteľom k skutočným hodnotám, s ktorými obstoja nielen
v časnom, ale i večnom živote.
Biblické lekcie boli spojené so spevom detských piesní a modlitbami. Pravidelnou súčasťou boli rôzne tvorivé
aktivity prispôsobené veku detí, hlavne kreslenie, vystrihovanie, lepenie obrázkov. Pri vyučovaní detí boli použité
materiály určené pre detské besiedky z Detskej misie, z Biskupského úradu VD ECAV a flanelografy.
V čase pandémie vírusu COVID-19 z dôvodu ochrany zdravia ľudí a predchádzaniu ich prípadnému úmrtiu
ÚVZ SR zakázal bohoslužobné zhromaždenia za účasti veriacich. Všetky pravidelné stretnutia veriacich, vnútromisijné aktivity, vyučovanie či bohoslužby boli zrušené. Služby Božie boli presunuté do virtuálneho priestoru
a vysielané prostredníctvom káblovej televízie KTV. Taktiež webová stránka www.ecavkk a www.ecav ponúkla
zoznam cirkevných zborov, ktoré pravidelne pripravovali internetové online prenosy prostredníctvom sociálnych sietí
Facebook a YouTube zo služieb Božích, duchovných zamyslení, pobožností a aj detských besiedok. Internetové
sociálne siete s ich nekonečnými možnosťami však nemôžu úplne nahradiť interaktívnu komunikáciu, typickú pre
detskú besiedku a prácu s deťmi.
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S vďakou voči Pánu Bohu, aj napriek trvajúcim obmedzeniam, stále máme rôzne príležitosti aj možnosti
počúvať Božie slovo a sprostredkovávať ho aj našim deťom. Výber má každý vo vlastných rukách. V nádeji na
osobné stretnutia v spoločenstve cirkevného zboru nech nás dovtedy uisťuje Písmo sväté: „A my vieme, že milujúcim
Boha, povolaným podľa rady Božej, všetky veci slúžia na dobro.“ (R 8, 28)
Správu pripravila Eva Ciriaková

Hospodárenie cirkevného zboru za rok 2020
Každý hospodár, aby sa mohol rozvíjať, potrebuje počas svojho hospodárenia fungovať v zdravej ekonomike
a za vhodných podmienok. A keďže i my sme považovaný za akéhosi hospodára, aj my potrebujeme k svojmu
rozvoju zdravú ekonomiku. Položme si teda otázku, bola ekonomika počas roku 2020 zdravá? Určite nie, nebola.
Vplyv súčasnej pandémie a s tým zavedené opatrenia sa dotkli v podstate aj nás. Určité obavy zo zavedených
opatrní mali skoro počas celého roka dopady aj na realizáciu nami stanovených projektov a tiež uvedené opatrenia
mali vplyv na príjmovú časť zboru. Obmedzená komunikácia s úradmi mala za následok pomalšie získavanie
potvrdení, povolení, alebo vybavovania dokumentov a projektovej dokumentácie, tým aj realizácia jednotlivých prác
musela byť prehodnocovaná a práce sa neraz posúvali na iný termín. Ako dôsledok nižšieho príjmu môžeme
považovať zníženie príjmu z turistického ruchu ( návštevy kostolov, lyceálnej knižnice ), nižší počet realizovaných
akcií v zbore ( koncerty, zborové akcie ), obmedzený počet bohoslužieb ( ofery, milodary ), či žiadosti nájomcov
o zníženie nájmu, hlavne podnikateľských subjektov v čase pandémie. To všetko sa prejavilo aj na tohtoročnom
hospodárskom výsledku, ktorého celkový výsledok je záporný, hospodárili sme so stratou. Tá bola krytá z finančnej
rezervy vytvorenej v predchádzajúcich rokoch. A tak, aj akokoľvek dobre zostavený rozpočet sa niekedy nemusí
naplniť. Napriek týmto prekážkam a opatreniam sme určite zrealizovali dostatok prác, ktoré boli plánované, alebo sa
o ich realizácií rozhodlo v priebehu roka. Všetko to, čo sa zrealizovalo je podrobne rozpísané v tejto správe.
Po neskutočne dlhých rokoch sa nám konečne podarilo s mestom doriešiť vstup do dvorovej časti areálu Hradná 32 ( internát ) z ulice Priekopa a to tým, že na základe Zámennej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného
bremena číslo 204/2020 podpísanej 25.8.2020 a ktorej vklad bol povolený 6.10.2020, sme získali časť pozemku za
dvorom objektu a nadobudli právo prejazdu k objektu formou vecného bremena v rozsahu vyhotoveného
geometrického plánu č. 100/2019 zo dňa 25.10.2019 úradne overeného OÚ Kežmarok – odbor katastrálny, dňa
13.12.2019 G1 863/19. Náš pozemok ( chodník okolo nového kostola ) parcela E - KN číslo 6583/2 bol zamenený za
časť pozemku mesta, odčleneného od parcely C - KN 450/1, čím vznikla nová parcela C - KN číslo 452/29, ktorá
prešla do nášho vlastníctva a je súčasťou dvorného areálu objektu. Táto zámena bola bezodplatná.
Druhou podstatnou vecou ktorá sa ukončila, bolo taktiež dlhoročné vedenie polemiky ohľadne budovy školy
gymnázia. Po zmene vedenia na PSK Prešov a jeho definitívnom rozhodnutí o zrušení výstavby študentského
mestečka v priestoroch bývalých kasárni a alternatívnej možnosti výstavby novej školy na pozemku terajšieho
internátu poľnohospodárskej školy, padol po stretnutí predsedníctva zboru a vedenia PSK Prešov návrh na
prestavbu terajšej budovy gymnázia s prístavbou školy umeleckého priemyslu. Následne po tom, veci začali naberať
reálne kontúry. Vypracované bolo Memorandum o spolupráci medzi PSK Prešov a cirkevným zborom, ku ktorému
sme sa mohli vyjadriť aj na minuloročnom konvente a po dopracovaní pripomienok z oboch strán bolo toto
memorandum 12. februára 2020 v Prešove podpísané. Týmto aktom sa začal proces ohľadom spolupráce na
realizácií stavby s názvom „ Škola umeleckého priemyslu v Kežmarku a revitalizácia Gymnázia P.O. Hviezdoslava
v Kežmarku “. Vypracovaná bola štúdia celej stavby, ku ktorej sa vyjadrovali príslušné inštitúcie a taktiež sme sa
mohli my, členovia zboru oboznámiť s touto štúdiou a vyjadriť sa k tejto štúdii, klásť otázky, a to na stretnutí, ktoré
bolo vopred zvolané na 16.2.2020 v zborovej miestnosti za účasti zástupcu PSK Prešov a autora štúdie. A tak sa
začalo pracovať aj na novej nájomnej zmluve, ktorá by upravila z dlhodobého hľadiska vzťahy medzi oboma
zúčastnenými stranami. Kvôli závažnosti spracovania takejto zmluvy, k spolupráci sme si objednali aj právne služby.
Výsledkom nakoniec bolo podpísanie nájomnej zmluvy dňa 8.7.2020 v Prešove na obdobie 50 rokov, pričom počas
celej doby nájmu predmet nájmu si musí zachovať charakter vzdelávacej inštitúcie, pričom výška ročného nájmu je
stanovená na 25.000,- € s tým, že nájomca sa zaviazal vykonať revitalizáciu budovy s predpokladaným nákladom
1,9 mil. € a aby v areáli na pozemkoch prenajímateľa bola postavená stavba, a to: „ Škola umeleckého priemyslu
v Kežmarku “, vo vlastníctve nájomcu. Dňom účinnosti zmluvy prešli na nájomcu aj všetky povinnosti spojené so
správou, údržbou a prevádzkou budov a s tým spojených aj všetkých nákladov spojených s prevádzkou školy.
Všetky ostatné práva a povinnosti zmluvných strán sú uvedené v nájomnej zmluve.
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KEŽMAROK
Hotelová akadémia
- Vedenie školy nás požiadalo o výmenu starých kovových a nefunkčných pivničných okienok. Ku výmene
sme pristúpili v mesiaci október. Po zadaní zákazky a ich dodaní z výroby boli staré okná vybúrané a nahradené
novými plastovými. Po úprave omietok boli na okná ešte namontované ochranné sieťky. Celkom bolo vymenených 7
kusov okienok.
Hradná 32
- Z plánovaného zámeru na výstavbu školskej kuchyne pre Hradnú školu v časti nášho objektu mesto
odstúpilo, a tak sme sa začali zaoberať s myšlienkou kompletného využitia celého objektu zmysluplným potrebám.
Zaslaním materiálov 16.3.2020 prostredníctvom elektronickej komunikácie všetkým presbyterom ohľadom
zasadnutia zborového presbyterstva, ktoré sa konalo per rolam, sa každý presbyter mohol vyjadriť aj k bodu využitia
uvedeného objektu, kde k uvedenej téme mohol každý zaslať svoje pripomienky. Výsledkom tohto zasadnutia bolo
prijatie uznesenia, v ktorom zborové presbyterstvo jednohlasne prijalo stanovisko s využitím objektu na vytvorenie
apartmánov hotelového ubytovania, vytvorenie bytových jednotiek k prenájmu, ako aj prenájom priestorov na
komerčnú podnikateľskú činnosť. Na základe tejto skutočnosti bola zadaná objednávka firme ARCHTSTUDIO spol.
s.r.o., architektonický ateliér so sídlom v Poprade na vypracovanie dispozično – architektonickej štúdie stavby
s názvom „ Rekonštrukcia budovy ECAV na námestí v Kežmarku – apartmánový dom“.
Po demontáži južného krídla objektu bolo potrebné urobiť v zbúranej dĺžke oporný základový múrik
a následne pristúpiť k oprave odkrytého múru po búracích prácach. Zastabilizovaním múru pomocou opier sa
následne a postupne vykopával základ, ktorý sa za pomoci oceľovej výstuže zalieval betónom. Nadzemná časť bola
zhotovená z betónových prefabrikátov spevňovaných oceľou, zalievaných betónom. Po zaschnutí bolo okolo steny
postavené lešenie a nasledovalo doplňovanie vypadaného muriva. Vyrovnaný múr bol obložený polystyrénom, ktorý
po ukotvení bol povrchovo upravovaný pomocou lepidla a sieťky. Po zaschnutí lepidla a natretí penetračným
roztokom boli steny upravené farebnou škrabanou omietkou.
Po neskutočne dlhých rokoch došlo k dohode medzi nami a mestom na tom, že na základe zámennej
zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena číslo 204/2020 podpísanej 25.8.2020 a ktorej vklad bol povolený
6.10.2020 sme získali časť pozemku za dvorom objektu a nadobudli právo prejazdu k objektu formou vecného
bremena v rozsahu vyhotoveného geometrického plánu č. 100/2019 zo dňa 25.10.2019 úradne overeného OÚ
Kežmarok – odbor katastrálny, dňa 13.12.2019 G1 863/19.
Po rozhodnutí o účele využitia objektu sme pristúpili aj k prehodnoteniu stavu jednotlivých inžinierskych sietí.
Nakoľko stav plynovej prípojky a kanalizačnej prípojky nespĺňali technické podmienky nového využitia objektu, bola
potrebná ich rekonštrukcia. Zadaná bola objednávka na zhotovenie projektovej dokumentácie a vymeranie výšok
terénu. Samotnému zhotoveniu projektov bolo potrebné najprv získať súhlasné stanoviská Krajského pamiatkového
úradu Prešov, plynárskej spoločnosti SPP - distribúcia, vodárenskej a kanalizačne spoločnosti Veolia, ako aj súhlas
mesta na uloženie sietí formou zmluvy o zriadení vecného bremena na ich uloženie, keďže prípojky mohli byť
uložené len na pozemku mesta. Po získaní jednotlivých stanovísk boli vypracované geometrické plány, ktoré opäť
prešli schvaľovacími procesmi. Táto činnosť s prípravnými prácami trvala od marca do novembra. Samotná
realizácia kanalizačnej a plynovej prípojky bola realizovaná v mesiaci november. Vybudovaná bola kanalizačná
prípojka od budovy až na ulicu Priekopa. V trase boli vybudované dve betónové prejazdové kontrolné šachty a dve
PVC napájacie šachty s odbočkami na pripojenie. Plynová prípojka bola vybudovaná taktiež z ulice Priekopa
a ukončená bola na hranici pozemkov dvorovej časti. Po zasypaní prípojok bol terén opätovne upravený a urovnaný
drveným kamenivom. Potrebné je ešte zameranie prípojok do projektu a urobiť tak následne zápis pre zriadenie
vecného bremena pre uloženie sietí. Taktiež je potrebné odstrániť starú regulačnú skriňu s celým príslušenstvom
z dvora školy, ktorá je naším majetkom.
Začiatkom decembra sme urobili v objekte ešte demontáž starých rozvodov ústredného kúrenia a rozobratá
bola aj komplet celá kotolňa.
Počas roka boli robené aj práce spojené s realizáciou projektovej dokumentácie.
Drevený kostol
- Vypracovaný bol Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie organu. Pravidelná revízia
zabezpečovacieho systému, elektrickej požiarnej signalizácie a hasiacich prístrojov, bleskozvodu.
Lýceum
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- Začiatkom marca sa začalo s opravou omietok a elektroinštalácie na vrchnej chodbe budovy a oboch
schodiskách. Po demontáži svietidiel, bannerov zo stien a dreveného zábradlia boli odstránené poškodené omietky
na stenách. Po týchto prácach bola robená nová elektroinštalácia. Nasledovalo doplňovanie hrubých omietok
a nanášanie jemnej omietky. Po bokoch stien a schodiska bol nalepený keramický sokel, nasledovalo maľovanie
stien a montáž nových svietidiel. Opätovne po vyčistení priestorov sa namontovali bannery a obnovené drevené
zábradlia. Počas týchto prác boli súčasne vymenené svietidlá a časti elektroinštalácie v expozičných miestnostiach
knižnice na 1. poschodí, stropné svietidlá knižničných priestorov, stropné a bočné svietidlá auditória vrátane
vypínačov a doplnení zásuviek. V knižničných priestoroch na 2. poschodí boli vymaľované stropy. Taktiež sa začalo
s opravou priestorov po firme Vivit, ktorá ukončila nájom.
- V auditóriu lýcea boli na krídle hudobného nástroja opravené nohy, doplnené novými kolieskami ako aj
nové závesy pedálov.
- Pravidelná revízia zabezpečovacieho systému, elektrickej požiarnej signalizácie a hasiacich prístrojov.
Nový kostol
- Po výmene zvyšných okien v sakristii, boli okolo okien urobená nové omietky vrátane maľovky.
- Pravidelná revízia zabezpečovacieho systému a hasiacich prístrojov.
ĽUBICA
Kostol
- Na prelome mesiacov júl - august bola na celej lodi kostola natretá strecha. Po očistení plechu od nečistôt
a hrdze, pomocou závesného lešenia bola táto strecha natretá dvojitým syntetickým náterom sivej farby. Ostala
nenatretá strecha nad sakristiou a to z dôvodu opravy fasády. Z poskytnutej dotácie obce na opravu fasády a časti
vlastných prostriedkov sme pokračovali v jej oprave na JV strane. Taktiež boli vymenené sklá na okne v opravovanej
časti fasády, jedno veľké okno a okno sakristie. Pri oprave strechy boli taktiež opravené klampiarske prvky strechy
a fasády.
Pred slávnosťou 500. výročia reformácie bol naladený organ a vyrobená pamätná tabuľa, ktorá bola
osadená vľavo pri vstupe do kostola z hlavnej cesty.
Bytové jednotky 252/135
- Revíziou plynového kotla v byte č. 3 technikom bola zistená porucha expanznej nádoby, ktorá sa následne
vymenila. V byte č. 7 bola vymenená poškodená umývadlová skrinka v kúpeľni, výmenu hradil predchádzajúci
nájomca, keďže škodu sám spôsobil. Na vchodových dverách bolo vymenené obvodové kovanie zámku.
STRÁNE POD TATRAMI
Kostol
- Po minuloročnom rozhodnutí o generálnej oprave strechy a následnom zakúpení potrebného materiálu,
v tomto roku sa uskutočnila samotná realizácia. Pred opravou bolo potrebné vybaviť povolenia na úrade životného
prostredia a úrade verejného zdravotníctva, nakoľko stará azbestovo-cementová krytina sa považuje za nebezpečný
materiál a nakladanie s ním bez povolenia nie je možné. Keďže získanie povolenia trvalo pomerne dlho, s prácami
sme začali až v jesenných mesiacoch. Po navození materiálu sa začalo s opravou. Demontáž tejto krytiny, jej
balenie do igelitových vriec a transport do kontajnera si vyžadoval dlhší čas z dôvodu požadovanej manipulácie.
Vyvezením krytiny na bezpečnú skládku oprávnenou firmou skladovať tento druh odpadu začala montáž novej
krytiny. Po montáži fólie a kontra lát, celá strecha bola odebnená pomocou dosák, ako podklad pre montáž plechovej
LP Klip krytiny s lapačmi snehu a dvoma strešnými okienkami. Z dôvodu premenlivosti a nepriazni počasia práce
trvali pomerne dlho, až do príchodu zimy. Pri oprave sa zistilo, že odkvapový systém je tiež značne skorodovaný a
preteká, preto sme sa rozhodli pre jeho výmenu. Nakoľko sa jedná o netypický rozmer žľabov a tie sa musia vyrobiť
na mieru, ich dodanie sa uskutočnilo, no nepriazeň počasia nedovolila ich výmenu, tá sa uskutoční začiatkom roka,
ak nastane lepšie počasie.
VEĽKÁ LOMNICA
Kostol
- Štvrtou, predposlednou etapou sme pokračovali v oprave strechy na JV strane. Obdobne ako predtým,
najprv sa muselo postaviť lešenie, ktoré je potrebné na bezpečnú montáž a presun materiálu. Po demontáži bola
krytina ukladaná do kontajnera a odvezená na skládku k bezpečnej likvidácii. Nasledovala demontáž latovania,
úprava úžľabia, vyrovnávala sa konštrukcia nosných častí krovu, doplnené boli krokvy a poškodené časti krovu. Po
ukončení týchto prác bola montovaná pare - priepustná fólia, kontra laty, laty, plechové odkvapové hrany a následne
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montáž plechovej krytiny LP Klip 320 s lapačmi snehu a odkvapový systém. Takto už je pokrytá strecha v troch
štvrtinách. Finančne opäť prispelo na opravu MK SR z dotačného systému na obnovu kultúrnych pamiatok. Práce
boli realizované v mesiaci august, september a október. Ostáva nám opraviť poslednú štvrtinu strechy na JZ strane.
TVAROŽNÁ
Objekt s. č. 20
- Dokončovacie práce spojené s vytvorením modlitebnej miestnosti.
VRBOV
Kostol
- Nakoľko interiér kostola bol v minulosti niekoľkokrát narušený cudzími osobami, na základe toho bolo
jednohlasne prijaté uznesenie zborového presbyterstva, a potom zaslaná žiadosť Krajskému pamiatkovému úradu
Prešov o premiestnenie národnej kultúrnej pamiatky, a to konkrétne oltárneho obrazu na bezpečné miesto, do
budovy lýcea, ktorý má potrebné zabezpečenie prostredníctvom ochrany objektu políciou. Krajský pamiatkový úrad
k tomuto návrhu vydal aj súhlasné stanovisko. Po premiestnení obrazu bolo potrebné tento obraz nahradiť iným
obrazom. Na tento účel bol použitý obraz z kostola zo Žakoviec, ktorý sa nachádzal v sakristii kostola vo Veľkej
Lomnici. Keďže tento obraz nemal rám, bol zhotovený nový, ktorý nám dodala firma Stolárstvo Babič - Ľubica
v hodnote 1000,- €. Povrch obrazu bol upravený pozlátením, ktoré zakúpil brat dozorca Jozef Horváth. Samotný
obraz bol predtým zreštaurovaný. Po osadení obrazu do rámu sa tento namontoval na oltár, no pred montážou bolo
potrebné upraviť plochu oltára, nakoľko rozmery obrazov boli rozdielne. Rodina E. Fassingera zabezpečila a
financovala opravu ohrádky pred oltárom a zakúpila nové oltárne rúcho a nechal očalúniť oltárny priestor. Taktiež
bola zreštaurovaná krstiteľnica. Okrem toho dozorca cirkevného zboru z vlastných prostriedkov a svojpomocne
opravil časť podlahy a zrenovoval dvojkrídlové vchodové dvere.
HUNCOVCE
Kostol
V jarných mesiacoch po oteplení a vytvorení vhodnej klímy, pokračovali sme maľovaním interiéru kostola.
Niekoľkokrát bolo potrebné prestavať lešenie, keďže maľovanie sa robilo po etapách, a tak ako bolo plánované,
práce boli ukončené v mesiaci jún. Jednotlivé práce však boli vyfinancované v predošlom roku. Po týchto prácach
bolo potrebné ešte postaviť lešenie okolo oltára, opraviť poškodené omietky a taktiež ho vymaľovať. Nakoľko na
oltári chýbal pôvodný oltárny obraz, dali sme namaľovať nový Michalovi Fricovi z Popradu. Rám k obrazu sponzorsky
poskytla firma Stolárstvo Babič z Ľubice. V mesiacoch august - september bol generálne opravený organ. Kompletne
boli vyčistené a opravené píšťaly, celá skriňa a hrací stôl. Osadený bol elektrický motor pre tvorbu vzduchu
k vzdušniciam, ktoré boli taktiež novo vytvorené vrátane ich ovládania. Súčasťou bola aj nová elektroinštalácia
organa. Zreštaurované a doplnené boli aj ozdobné prvky hracej skrine a výzdoby organa. Koncom apríla boli robené
práce v exteriéri, zamerané hlavne na zbavenie sa vlhkosti soklovej časti. Po odstránení zvetraných omietok na troch
stenách boli po celom obvode odstránené betónové kocky, ktoré bránili odvetrávaniu základov. Po odkopaní celej
stavby a vyvezení zeminy, bola namontovaná po obvode izolačná fólia a následne výkop bol obsypaný drobným
kamenivom. Väčšina prác bola robená v spolupráci s Obecným úradom v Huncovciach, ktorý nám zabezpečil na
výkopové práce a úpravu terénu pracovníkov na aktivačnej činnosti. Úhrada materiálu a časť odborných prác bola
hradená rodinou Otta Fassingera zo Spišskej Novej Vsi v sume 1000,- €. Milodarom na rekonštrukčné práce kostola
v hodnote 1000,- € prispela aj rodina Eleonóry Kovalčíkovej r. Fassingerovej. Keďže po dlhom čase tu boli plánované
vianočné bohoslužby, uskutočnila sa tu za pomoci dobrovoľných členov cirkevného zboru začiatkom decembra
brigáda spojená s upratovaním kostola.
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ROZPIS NÁKLADOV ZA JEDNOTLIVÉ OBJEKTY:
Objekt
Hotelová
akadémia

Popis vykonaných prác
Výmena pivničných okien so sieťkami
Oprava omietok okolo okien
Vypracovanie štúdie využitia objektu
Zhotovenie oporného základového múrika
Povrchová úprava steny južného krídla
Kanalizačná prípojka
Plynová prípojka
Výkopové práce kanalizačnej a plynovej prípojky
Projektová dokumentácia, kanalizácia - plynovod
Demontáž starej kotolne a rozvodov kúrenia
Vypracovanie časti projektovej dokumentácie
Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie - organ
Reštaurovanie kníh
Oprava krídla - auditórium
Zabezpečovací systém – oprava
Oprava omietok
Elektroinštalačné práce
Maliarske práce
Oprava priestorov po firme Vivit
Oprava omietok po výmene okien sakristie
Náter strechy lode kostola
Oprava fasády
Zasklievanie okien
Klampiarske práce
Ladenie organu
Zhotovenie pamätnej tabule
Byt č. 3 - výmena expanznej nádoby kotla
Byt č. 7 - oprava kovania dverí
- výmena umývadlovej zostavy

€
621,60
262,50
2 574,00
3 337,07
2 258,00
2 617,88
2 250,00
5 038,00
845,90
2 724,46
10 800,00
4 260,00
5 200,00
358,00
75,60
3 499,54
6 819,66
1 471,21
7 052,00
0,00
10 164,00
7 585,10
835,20
877,20
100,00
225,00
114,99
94,36
125,00

Kostol

Oprava strechy
Oprava odkvapových žľabov a zvodov

19 737,60
2 640,00

Kostol

4. etapa opravy strechy

28 020,00

Fara

Maliarske práce

Hradná 32

Kežmarok

Drevený kostol

Lýceum

Nový kostol

Ľubica

Kostol

Bytové jednotky
252/135

Stráne p.
Tatrami
Veľká Tvarožná
Lomnica
Vrbov

Kostol

Huncovce

Kostol

129,40

Reštaurovanie krstiteľnice
Reštaurovanie obrazu
Pozlátenie rámu na obraz
Úprava oltára
Maliarske práce - interiér dokončenie
Lešenie
Oprava oltára - omietky
Oltárny obraz – namaľovanie, náter rámu
Oprava organu, osadenie motora
Odizolovanie sokla

Spolu v €:
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1 140,00
2 400,00
1 500,00
620,00
0,00
2 400,02
350,91
2 536,00
3 049,00
0,00
146 709,20

V cirkevnom zbore pracovali počas celého roka v trvalom pracovnom pomere traja zamestnanci. ÚPSVaR
v Kežmarku v roku 2020 prispieval na prevádzkové náklady pre zamestnanca pracujúceho na chránenom pracovisku
a na mzdu a odvody pre zamestnanca knižnice prispieva BÚ VD Prešov 30 % a GBÚ Bratislava 50 %. Funkciu lesného
hospodára počas roka vykonával Ing. Peter Patera.
PREVÁDZKOVÉ A REŽIJNÉ NÁKLADY :
Náklady
Voda
Elektrická energia
Plyn
Telefón, internet
Poistenie
Služba ochrany
Požiarna ochrana
Dopravné náklady
Odvoz odpadu
Revízie
Opravy a služby

Administratívne.
pomôcky
Mzdy
Odvody
Dane
Iné výdaje
Čistiace a hyg. potreby
Stravné lístky
Známky
Poplatky za
Softvér
Spolu v €:
TECHNICKÉ

Popis
vodné a stočné
zrážková voda
všetky objekty
všetky objekty
farský úrad a fara
budov, zákonné a havarijné auta, osôb
EZS - lýceum, drevený kostol a nový kostol
PO - požiarny technik
služobné auto, cestovné, autobus
Lýceum, fara
EZS, EPS, PO, Elektrorevízie, bleskozvod
auta, drobné opravy, spotrebný materiál
ostatné služby ( vylepovanie plagátov, mangľovanie,
videozáznam a iné
Právne služby
kancelárske potreby, toner, kopírka
leasing kopírka – Konica Minolta
pracovníkov zboru
zdravotná poisťovňa, sociálna poisťovňa
z nehnuteľností
z úrokov, termínovaných vkladov
z príjmu PO zo zdaniteľnej činnosti
vecné a bohoslužobné
pracovná výstroj
príplatok zamestnávateľa 55%
poštovné, kolky
vedenie účtov
Správne konania, RTVS, diaľničná známka, overovanie listín
upgrade PÚ, mzdy, sk. doména, Office, programy k PC

A MATERIÁLOVÉ VYBAVENIE:

NÁKLADY

Nákup
Šálky na kávu 36 ks
Policový regál 2 + 2 ks, fara
Hadica - lýceum
Krovinorez - Tvarožná
Kotlina s príslušenstvom - fara

€
180,00
175,20
32,50
240,30
89,33

Polievková miska - 106 ks
Vianočná výzdoba ( stromček, ozdoby,
sviečky ) – kostol Huncovce
Spolu náklad v €:

127,20
301,94
1 146,47

€
2 201,68
847,12
9 624,73
9 048,76
701,24
2 450,50
147,36
240,04
1 601,53
197,22
1 167,87
1 343,35
527,28
2 010,00
145,08
991,07
33 437,40
11 370,75
2 656,17
0,00
123,84
113,01
9,10
149,64
2 106,89
240,49
221,84
455,86
443,36
84 573,18

PRI RÔZNYCH PRÍLEŽITOSTIACH:

Náklad
Dôchodcovia – ochranné rúška
5. detský ples
Stretnutie artikulárnych zborov - Levoča
Zborový deň
Gratulačné kytice - akcie, životné jubileá,
vence
Spevokol - akcia opekanie
Pohostenia - akcie, návštevy, zasadnutia,
koncerty
Spolu náklad v €:
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€
140,00
195,49
368,50
147,03
324,98
20,91
498,65
1 695,56

LESNÉ HOSPODÁRENIE:
( LHC – LESNÝ HOSPODÁRSKY CELOK )
V tomto roku sme hospodársku činnosť v lese zamerali hlavne na údržbu liniek, prerezávky porastov,
prípravu plôch na zalesňovanie, samotné zalesňovanie, ochrane kultúr porastov, a to vyžínanie, ako aj ochranný
náter mladých stromčekov proti ohrýzaniu lesnou zverou. Taktiež boli odstránené staré oplotenia z porastov. Nebola
robená žiadna ťažba drevnej hmoty, okrem prípravy palivového dreva z prerezávok v samovýrobe, a to v objeme 9
m3. Pripravené plochy boli vysadené sadenicami smreka obyčajného ( 700 ks ), smrekovca opadavého ( 150 ks )
a buka lesného ( 350 ks ).
Uskutočnené boli tieto práce:
LHC Spišská Belá - lokalita Strážky, kat. územie Kežmarok
V jarných mesiacoch sa plochy porastov 394 10 o výmere 0,15 ha 394 40 o výmere 0,15 ha pripravili na
jarné zalesňovanie, ktoré po zakúpení sadeníc boli vysadené sadenicami rovnakým dielom po 600 ks. Z celkového
počtu 1200 ks to bolo 300 ks sadeníc smreka obyčajného s rastovou výškou 40 - 70 cm, 400 ks s rastovou výškou
25 - 40 cm, ďalej 150 ks sadeníc smrekovca opadavého a 350 ks sadeníc buka lesného, oba druhy v rastovej výške
40 - 80 cm. Za prípravu plôch pred samotným zalesňovaním sme zaplatili 69,00 € ( 230,00 € / 1 ha ) a za zalesnenie
sme zaplatili 480,00 € ( 0,40 € / 1 ks ). V mesiaci júl bolo robené celoplošné vyžínanie burín na ploche 7,22 ha, z
toho v poraste 390 40 na výmere 2,30 ha, 393 30 na výmere 0,22 ha, v poraste 394 30 na výmere 0,10 ha, v poraste
394 40 na výmere 3,70 ha, v poraste 394 10 o výmere 0,90 ha v hodnote 1 660,60 € ( 230 € / 1 ha ). Ďalej v poraste
394 30 o výmere 4,00 ha bola uskutočnená výchova mladých porastov formou prerezávky v sume 1 200,00 € (
300,00 € / 1 ha ).Začiatkom novembra boli v tomto hospodárskom celku ošetrené stromčeky formou ochranného
náteru Cervakol proti obhrýzaniu stromčekov na výmere 7,22 ha v sume 866,40 € ( 120,00 € / ha ). Taktiež počas
jesene bola urobenú údržba liniek v porastoch 394, 390, 393, 392 v sume 500,00 €.
LHC Vysoké Tatry, katastrálne územíe Tatranská Lomnica - lokalita Pod Fľakom
V mesiacoch február až marec bolo v poraste 1410 o výmere 15,34 ha robené vyrezávanie hlavných liniek,
vypratanie a ich vyčistenie. Za prácu sme zaplatili 5 062,20 € ( 330,00 € / ha ). Z vyrezaných drevín bolo
v samovýrobe pripravené a predané drevo o objeme 9 m3 v sume 41,25 €. V mesiaci júl bolo robené celoplošné
vyžínanie burín v porastoch 1408 10 na výmere 2,65 ha a poraste 1408 30 na výmere 0,20 ha. Spolu za vyžínanie
sme zaplatili 655,50 € ( 230,00 € / 1 ha ). V mesiaci november bola robená ochrana kultúr proti obhrýzaniu zverou
v porastoch na výmere 2,94 ha ochranným náterom Cervakol. Za náter sme zaplatili 352,80 € (120,00 € / 1 ha ). Aj tu
bola urobená údržba liniek v porastoch 1409, 1408a, 1408b v sume 500,00 €. Počas jesene v hospodárskom celku
boli odstránené aj staré zvyšky oplotkov a pletiva, za prácu sme zaplatili 800,00 €.
Jednotlivé náklady na pestovateľskú a lesnú činnosť za oba LHC sú nasledovné:
Popis položiek
- príprava plôch na zalesňovanie
zalesňovanie
- nákup sadeníc
- prerezávky
- vyžínanie plôch
- ochrana porastov proti zveri
- odstraňovanie starého oplotenia
- vyrezávanie hlavných liniek, upratanie liniek od drevín
- údržba liniek
Spolu náklady za oba LHC
Spolu výnosy za oba LHC

suma v €
69,00
480,00
255,70
1 200,00
2 316,10
1 219,20
800,00
5 062,20
1 000,00
12 402,20
41,25

Všetky vyššie uvedené sumy sú uvedené bez DPH, v danej činnosti sme jej platcami.
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V roku 2020 z lesných pozemkov vložených na hospodárenie do Pozemkového spoločenstva - družstva
Ľubica bol vyplatený výnos ( dividendy ) v podiele na celkovom zisku v sume 752,72 €.
Hospodárenie na lesnom majetku v správe zboru v ťažobnej a pestovateľskej činnosti v roku 2021 bude
pokračovať podľa LHP ( lesného hospodárskeho plánu ) nasledovne :
V oboch hospodárskych celkoch neplánujeme žiadnu ťažbu dreva, pretože už dlhodobo pretrváva nízka
nákupná cena dreva a akákoľvek činnosť v tejto oblasti by nám nepriniesla plánovaný zisk.
LHC – Spišská Belá, lokalita Strážky
PESTOVATEĽSKÁ ČINNOSŤ:
- vyžínanie v porastoch 394 10, 394 40, 394 30, 393 30, 390 40
- príprava plochy na zalesňovanie, odstránenie nežiaducich drevín krov
v poraste 394 10
- zalesňovanie v porastoch 394 40, 394 10, 390 40, 393 30, 393 20
- nákup sadeníc
- ochrana porastov proti obhrýzaniu zverou v porastoch 394 40, 394 30,
393 30, 390 40

8,21 ha
1,00 ha
1,17 ha
4 680 ks
7,31 ha

Náklady v pestovateľskej činnosti predstavujú v tomto celku čiastku 8 529,80 €. Tu je nutné pripomenúť, že
vyžínanie v tejto lokalite je plánované na dvakrát ročne a to z dôvodu nepriaznivého stavu rastu stromčekov v tejto
lokalite, trávnatý porast a burina svojou hustotou a výškou bránia riadnemu a zdravému rastu. Taktiež v porastoch
v tomto celku je potrebné dosadiť stromčeky o ploche 0,97 ha a to z dôvodu ich poškodenia vysokou lesnou zverou,
ktorá je tu značne premnožená.
LHC – V. Tatry, lokalita V. Tatry – Fľak
PESTOVATEĽSKÁ ČINNOSŤ:
- vyžínanie v porastoch 1408 10, 1408 30
- ochrana proti obhrýzaniu zverou v porastoch 1408 10, 1408 30

2,85 ha
2,85 ha

Náklady v pestovateľskej činnosti predstavujú v tomto celku čiastku 1 542,70 €.
Celkové plánované náklady na pestovateľskú činnosť za oba celky sú 10 072,50,- €. Tieto náklady nie sú
zapracované do rozpočtu na rok 2021, keďže budú hradené z prostriedkov finančnej rezervy vytvorenej v roku 2020.
.
OSTATNÉ NÁKLADY:
Účel
Ofery

Generálna podporovňa, vzdelávanie, fond misie, fond na podporu
EBF UK, SLZ,
Príspevok
Dištriktuálny príspevok
Seniorálny príspevok
Seniorálna ofera - Švábovce
VD - školstvo
Gelnica – oprava strechy
Lesné hospodárenie Náklady na lesnú hospodársku činnosť
Rezerva na pestovateľskú činnosť
Nákup kníh, predplatné časopisov, plagáty, kresťanská literatúra, knihy na vyučovanie
Propagačné materiály - perá, zápisníky ( Ľubica oslavy 500 r. reformácie )
Zborový list
Tvorba sociálneho fondu
Odpisy hmotného majetku
Spolu náklad v €:
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€
555,50
512,82
777,00
150,00
2 998,33
1 700,00
2 621,30
10 072,50
8 573,70
502,99
1 100,00
130,65
9 457,00
39 151,79

V roku 2020 boli finančne podporené dva projekty na obnovu kultúrnych pamiatok, na ktoré sme žiadali
finančné prostriedky z Ministerstva Kultúry SR prostredníctvom dotačného systému v programe Obnovme si svoj
dom:
➢ podprogram 1.2. Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách UNESCO:
- Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie – Nástroj organový dvojmanuálový v Drevenom
artikulárnom kostole v Kežmarku podporený sumou 4 000,- €
➢ podprogram 1.1. Obnova kultúrnych pamiatok:
- 4. etapa opravy havarijného stavu strechy kostola vo Veľkej Lomnici, projekt podporený sumou 25 000,- €
➢ Projekt 3. etapy opravy fasády Evanjelického kostola v Ľubici pre rok 2020 z dotačného systému
Ministerstva kultúry SR nebol podporený, avšak na opravu fasády poskytla obec Ľubica zo svojho
rozpočtu sumu 7 000,- € a táto sa aj použila na opravu časti fasády.
Na projektoch podporených z dotačného systému MK SR sme sa podieľali čiastkou minimálne 5% z
celkového rozpočtu projektu, ktorý bol uvedený v žiadosti.
VÝNOSY CIRKEVNÉHO ZBORU TVORILI NASLEDOVNÉ POLOŽKY:
Výnosy - Príjmy
Milodary - od členov zboru
Ofery
Cirkevný príspevok ( cirkevná daň )
Predaj cirkevnej literatúry
Príjem z kostolov - oferníky
Zbierka na kostol Gelnica
Výnosy z DFM, KTV, TV ( Tatra banka )
Preplatky - služby
- ostatné, poistná udalosť
Za zvonenie
Milodary - vstupy do kostolov
Milodary - vstupy do knižnice
Milodary - turisti
Milodary - ostatné
Príjem za prenájom bytov, nebytových priestorov, pôdy
Príjem z lesného hospodárenia
Dividendy PSD - Ľubica
MK SR - Dotačný systém 2020
Príspevok - H.N.Š. Nemecko ( na knižnicu )
Obec Ľubica - ( kostol Ľubica – fasáda )
Príspevok - VD + GBÚ ( na mzdu pracovníčky knižnice )
ÚPSV a R Kežmarok - dohoda
Príjem z akcií v zbore
Účastnícke poplatky pri akciách v CZ
Výnosy spolu v €:
Pohľadávky cirkevného zboru nesplatené k 31.12.2020:
za nájom a služby – vydané faktúry, ÚPSV a R Kežmarok, SED –
Útulok Dom na polceste
Záväzky cirkevného zboru nesplatené k 31.12.2020:
dodávatelia prác a služieb - došlé faktúry, nevyčerpané dovolenky
zamestnancov za rok 2020, nevyplatené mzdy za 12. mesiac 2020,
odvody do SP a ZP za 12. mesiac 2020, daňový úrad – rozdiel
dane a daňového bonusu, DPH na výstupe, daň z príjmu
Rozdiel pohľadávok a záväzkov k 31.12.2020:
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€
7 020,00
6 748,58
5 802,00
1 162,10
1 160,74
380,00
- 91,85
6 622,57
2 504,37
30,00
20 581,85
1 708,00
4 359,00
1 895,01
136 774,20
752,72
29 000,00
5 200,00
7 000,00
7 549,20
3 596,28
1 768,02
318,50
251 841,29
8.980,01
- 26.976,56

- 17.993,55

STAV HOSPODÁRENIA ZA ROK 2020:
Celkové výnosy zboru
Celkové náklady zboru
Hospodársky výsledok

€
251 841,29
273 276,20
- 21 434,91

STAV FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV K 31.12.2020
Pokladňa 1
Pokladňa 2
Ceniny
Bežný účet -Tatra banka
Terminovaný vklad 3 - ročný
Vklad do dlhopisového fondu, 3 - ročný
Spolu financie:

€
2 518,01
2 445,74
550,80
178 022,83
21 579,62
30 527,41
235 644,41

Účtovné doklady za rok 2020 boli kontrolované dňa 17.02.2021 revíznou komisiou v zložení sestrami:
Martinou Božekovou, Slávkou Jančuškovou a Jankou Siskovou. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.
Účtovníctvo a pokladňu na farskom úrade počas roka viedla sestra Anna Štecová, druhú pokladňu viedla sestra
Želmíra Neumannová.
Zborové presbyterstvo predkladá konventu tento návrh plánovaných úloh na rok 2021:
Zdaniteľné výdaje:
Kežmarok:
Hradná 32 – internát

Lýceum

- oprava kanalizácie dažďovej vody
- po - realizačné zameranie sietí, pre zápis vecného bremena
- pokračovanie vo vypracovaní projektovej dokumentácie
- odstránenie starej regulačnej stanice plynu
- práce s úpravou terénu a oplotenia v dvorovej časti
- oprava priestorov po firme Vivit

Ľubica:

Bytové jednotky
135/252

- oprava rozvodov vody, prípojky
- pokračovanie v oprave fasády v dvorovej časti
- náter strechy, montáž snehových zábran

Tvarožná:

Objekt

- odkvapový systém, oprava
- výmena vodovodnej šachty

Les:

Práce podľa LHP na rok 2021

Nezdaniteľné výdaje:
Kežmarok:
Fara

- oprava omietok v interiéri fary – pokračovanie ( prízemie )
- odstránenie vlhkosti v podlahe ( chodba pivnice )
Nový kostol
- dokončenie opravy omietok na prechode z veže do povaly
strechy, oprava omietok veže
Hrobové miesto

- Kray - Lány - Toperczer, oprava hrobového miesta

Ľubica:

Kostol

Vrbov:

Kostol

- náter strechy sakristie
- orezanie dreviny 1 ks ( lipa )
- vypracovanie štúdie ochrany objektu od hlavnej cesty
- vybudovanie mostíka k objektu ( z ulice Bernoláková )
- oprava elektroinštalácie v interiéri
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Pre rok 2021 boli odoslané tri projekty na získanie dotácie z grantového systému Ministerstva kultúry SR
a to z programu Obnovme si svoj dom, konkrétne na:
podprogram 1.2. oprava pamiatok v lokalitách UNESCO
- Reštaurovanie sústavy mechov – Nástroj organový dvojmanuálový v Drevenom artikulárnom
Kežmarku
➢ podprogram 1.1. oprava kultúrnych pamiatok
- 3. etapa opravy fasády Evanjelického kostola v Ľubici
- 5. záverečná etapa opravy havarijného stavu strechy kostola vo Veľkej Lomnici
➢

kostole v

Na objektoch v správe zboru sa budú aj počas roka 2021 vykonávať pravidelné revízie vyhradených
technických zariadení prostredníctvom zmluvných partnerov, v prípade zistených nedostatkov nastane ich
odstraňovanie.
Z týchto navrhovaných prác sa do výšky predloženého rozpočtu budú realizovať tie, ktoré budú posúdené
ako prioritné.
Ďalej hospodársky výbor predkladá zborovému konventu rozpočet na rok 2021, ktorý zborové presbyterstvo
odporúča konventu na schválenie.
Správu vypracoval Ján Scholcz, kurátor a správca cirkevného majetku.

6. Správa o činnosti Lyceálnej knižnice za rok 2020
Rok 2020 bol výnimočný tým, že ho ovplyvnila pandémia koronavírusu COVID-19. Aj napriek tomu však
lyceálna knižnica bola v prevádzke počas celého roka 2020, v rámci povolených nariadení vlády. Jediným stálym
zamestnancom v knižnici zostáva naďalej p. Slavíčková.
Boli v nej vykonané tieto práce:
➢ Počas mesiacov marec – máj, keď bola knižnica kvôli pandémii pre verejnosť zatvorená, sme využili toto
obdobie na rekonštrukciu budovy lýcea, v ktorej prebehli nasledovné práce: inštalácia osvetlenia v priestoroch
knižnice a auditória, vymaľovanie priestorov knižnice, na chodbách lýcea boli oškrabané, opucované
a vymaľované steny. Boli odobraté drevené zábradlia, vyčistené a natreté aj kovové časti. Po ukončení prác boli
dôkladne vyčistené všetky chodby, okná, dvere atď. Vďaka patrí všetkým, ktorí mi boli pri týchto prácach
nápomocní – p. O. Jaduš, p. J. Scholcz, dievčatá Kapolkové a Hurajtové z Ľubice.
➢ Keďže nariadenia vlády nedovoľovali mať otvorené pre verejnosť ako zvyčajne, tak aj po uvoľnení opatrení,
sprevádzalo letnú turistickú sezónu množstvo obmedzení (napr. počet návštevníkov, nosenie rúšok atď.) Neboli
sme však výnimkou, pandémia poznačila turistický ruch na Slovensku počas niekoľkých mesiacov. Sme však
vďační aj za to málo turistov, ktorí nás navštívili, samozrejme za dodržania prísnych bezpečnostných opatrení.
Služby v knižnici to nijako neovplyvnilo, naďalej boli prednášky a exkurzie v slovenskom, nemeckom, anglickom
a ruskom jazyku pre domácich a zahraničných hostí a skupinky návštevníkov, ktoré vykonávala p. Slavičková.
➢ Výpožičky a konzultácie bádateľov z domova i zo zahraničia, s tým spojené reprografické služby ako fotenie
digitálnym fotoaparátom prebiehali najmä prostredníctvom internetu, vzhľadom na okolnosti, bádatelia využívali
možnosti cez internet. Všetky tieto činnosti a konzultácie zabezpečovala p. Slavičková.
➢ O čistotu a poriadok v priestoroch Lyceálnej knižnice sa starala p. Slavičková (ako jediný zamestnanec), tento
rok bol o čosi náročnejší vzhľadom na rekonštrukčné práce, ale aj na zvýšené hygienické opatrenia
bola potrebná častejšia dezinfekcia kľučiek, dverí, WC a pod.
➢

Čo je zaujímavé, napriek pandemickej situácii v roku 2020 navštívili knižnicu významné osobnosti.
•
•
•
•

1. februára navštívil knižnicu prezident Martin Luther Bundu p. Michael Hübner
10. februára si knižnicu prezrel aj nórsky veľvyslanec p. Terje Theodor Nervik
14. februára prišla televízia Markíza natáčať príspevok do relácie Reflex, ktorý bol jedným z tých lepších
a zaujímavou formou prezentoval knižnicu
9. marca sme absolvovali s p. farárom cestu do reštaurátoských ateliérov vo Vrútkach, kde nás už čakali
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•
•
•
•
•

zreštaurované knihy a my sme doviezli knihy na reštaurovanie
9. júla si s obdivom prezrel knižnicu aj bývalý predseda parlamentu Andrej Danko
30. júla navštívil knižnicu ako turista – neoficiálne p. minister zahraničných vecí Ivan Korčok aj s manželkou
a boli nadšení, že si to môžu prezrieť bez časového obmedzenia, ktoré pri oficiálnych návštevách býva
4. augusta si knižnicu pozrela aj írska veľvyslankyňa p. Hildegard O´Riain, ktorej záľubou je história a knihy,
takže takisto bola nadšená našimi bohatými zbierkami
3. septembra krátku návštevu absolvoval aj minister školstva Branislav Gröhling
24. septembra bolo vyhlásenie výsledkov Literárneho Kežmarku. Po oficiálnej časti prejavil záujem o knižnicu p.
Radoslav Ragač, generálny riaditeľ Sekcie kultúrneho dedičstva na Ministerstve kultúry SR. Zaujímal sa aj o to,
akým spôsobom by bolo možné zo strany ministerstva pomôcť knižnici, nakoľko práve on je naozaj kompetentný
a môže nám v tomto smere reálne pomôcť. Dúfajme teda, že sa to podarí.

V roku 2020 nám nemecká nadácia Hermann-Niermann-Stiftung z Düsseldorftu opäť prispela na
reštaurovanie kníh, a to znovu sumou 5200,- €. Za túto sumu sa dalo reštaurovať 7 tlačí zo 16. storočia. Sme vďační,
že táto nadácia nás znovu podporila, je to totiž jediná finančná pomoc pri reštaurovaní kníh. Knižnica je vyčlenená
z čerpania Eurofondov, pretože jej zriaďovateľom je cirkev, a práve preto si pomoc nemeckej nadácie veľmi vážime.
V roku 2020 sa za vstupné od návštevníkov, milodary, za predaj publikácií a rôzneho propagačného
materiálu vyzbieralo 2482,40 €, čo je približne o 3000,-€ menej ako priemer a o 5000,- € menej ako minulý rok, ktorý
bol najúspešnejší. Išli sme teda z extrému do extrému. Túto sezónu môžem hodnotiť ako veľmi slabú, najslabšiu
doteraz. Prevádzka knižnice bola prispôsobená turistickej sezóne, od 1.6. do 30. 9. bolo otvorené od 8.00 do 16.00,
mimo sezóny od 1.10. do 31.5. od 7.00 do 15.00.
Mňa osobne veľmi teší, že Lyceálna knižnica je už tradične súčasťou prehliadky pre väčšinu návštevníkov
mesta Kežmarok. Dostáva sa do povedomia čoraz viac, medzi inými návštevníkmi boli toto leto napr. p. František
Kovár, Radim Uzel alebo Veronika Homolová Tóthová atď. Je to dôkaz toho, že návštevníci sú spokojní s kvalitou
našich služieb, čo robí dobré meno cirkevnému zboru nielen doma, ale aj v zahraničí. Žiaľ stále nedostávame štátnu
dotáciu, preto naďalej všetky náklady spojené s prevádzkou hradí Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok. Na
záver sa chcem poďakovať všetkým členom cirkevného zboru, ktorí mi boli počas roka s niektorými prácami
nápomocní.
Vypracovala: K. Slavíčková, poverená riadením Lyceálnej knižnice v Kežmarku
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7. Štatistický prehľad o pohybe ľudnatosti v zbore za rok 2020
muži / chlapci ženy / dievčatá
1.
2.

3.

4.
5.
7.
8.
9.
10.

Krsty:
Konfirmácia:
Večera Pánova:

8
0/8
0/0
437

počas bohoslužieb v Kežmarku: 189
filiálka V. Lomnica: 6
filiálka Ľubica: 47
filiálka Stráne pod Tatrami domov dôchodcov v KK: 6
stretnutia diakonie: 0
v domácnosti: 1
v nemocnici: 0

Sobáše:
Požehnanie manželstva:
Prestupy:
Odhlásený zo zboru:
Prihlásený do zboru:
Pochovaných:
Náboženstvo v Kežmarku:

11.

12.

4
0/4
0/0
249

333
15
80
7
0
2
0

1 krížne
0
0
2
1
1

0
2
1
2

1. roč. – 6 žiaci
2. roč. – 9 žiaci
3. roč. – 9 žiaci
4. roč. – 9 žiaci
5. roč. – 7 žiaci
6. roč. – 5 žiaci
7. roč. – 5 žiaci
8. roč. – 7 žiaci
9. roč. – 3 žiaci

štvrtok o 1400 h
štvrtok o 1400 h
štvrtok o 1400 h
štvrtok o 1400 h
streda o 1430 h
streda o 1430 h
streda o 1515 h
streda o 1515 h
streda o 1515 h

Hotelová akadémia: 4 žiaci
Gymnázium: 1 žiak
SOU poľnohospodárske: 0 žiakov
Základná škola Vrbov 1 žiak
štvrtok o 1225 h
Základná škola Ľubica 6 žiakov
I. stupeň: 3 žiaci
utorok o 1235 h
II. stupeň: 3 žiaci
utorok o 1350 h
sčítanie ľudu v roku 2001 – 1064
Počet členov cirk. zboru:
sčítanie ľudu v roku 2011 – 912

Priemerná účasť na SB:
13.

Kežmarok:
Ľubica:
Veľká Lomnica:
Domov dôchodcov:
Stráne pod Tatrami

Spolu
2020

Spolu
2019

Spolu
2018

Spolu
2017

12

15

10

16

0
686

6
1016

5
1046

10
1166

1
0
0
4
2
3
72 žiakov

5
1
0
4
0
10
74 žiakov

2
0
1
1
0
13
60 žiakov

5
0
2
0
0
10
61 žiakov

784

777

776

780

168

173

172

190

99
29
13
13
14

104
27
11
16
15

104
25
11
12
20

122
26
13
12
17

10
27
36
28
19

10
29
36
27
27
18

9
27
30
25
22
19

522
21
127
0
13
0
3
0

697
27
236
39
16
1
0

755
26
214
18
18
14
1
0

785
65
245
18
25
22
5
1

Priemerná účasť na:
14.

detské služby Božie 8
adventné večierne: 23
adventný modlitebný týždeň: pôstne večierne: 33
pôstny modlitebný týždeň: biblické hodiny pre dospelých: 18

Štatistický prehľad vypracoval Roman Porubän, zborový farár v Kežmarku
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ZÁPISNICA
z výročného konventu cirkevného zboru ECAV na Slovensku v Kežmarku, konaného dňa 09. februára 2020 v rámci
hlavných služieb Božích v auditóriu budovy Lýcea
Volebný a výročný konvent bol zvolaný na hlavných službách Božích dňa 26. 01. a 02. 02. 2020.
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny / 51 konventuálov/

Predsedanie:

Mgr. Roman Porubän, zborový farár
Ing. Jozef Horváth, zborový dozorca

Zapisovateľ:

Bc. Eva Ciriaková

Program:
1. Otvorenie – privítanie, zbor. dozorca Ing. Jozef Horváth
2. Prečítanie a schválenie programu zb. konventu.
3. Zvolenie overovateľov zápisnice.
4. Schválenie zápisnice z minuloročného konventu.
5. Diskusia ku kňazskej správe, ktorá bola konventuálom k dispozícii v písomnej podobe.
6. Prijatie jednotlivých správ zborovým konventom.
7. Prijatie plánovaných úloh na rok 2020.
8. Schválenie rozpočtu na rok 2020.
9. Prijatie strategických cieľov na roky 2020 – 2025.
10. Predloženie MEMORANDA a jeho schválenie.
11. Voľné návrhy.
12. Záver, poďakovanie.
1. Otvorenie – privítanie, zbor. dozorca Ing. Jozef Horváth
Výročný zborový konvent otvoril br. zborový dozorca privítaním konventuálov a krátkym oboznámením
s priebehom konventu, na ktorom bude videoprezentácia niektorých aktivít CZ a následná diskusia.
2. Prečítanie a schválenie programu zb. konventu.
Br. zbor. dozorca prečítal program zbor. konventu, ktorý bol konventuálmi jednomyseľne
schválený bez pripomienok či doplňujúcich návrhov.
3. Zvolenie overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice boli zvolené ses. Krempaská Alena a ses. Božeková Martina.
Hlasovanie:
za
– 50 (M. Trajčíková nehlasovala-bola mimo miestnosti s dieťaťom)
proti
- 0
zdržal sa
- 0
4. Schválenie zápisnice z minuloročného konventu.
Br. zbor dozorca skonštatoval, že výročnú správu za rok 2019 spolu so zápisnicou z minuloročného výročného
konventu obdržal každý konventuál v predstihu na hlavných službách Božích dňa 02. 02. 2020. Zároveň sa
vyjadril k jednotlivým uzneseniam, ktoré boli splnené. Uznesenie č. 6/20019/K týkajúce sa akciovej spoločnosti
Tranoscius našlo odozvu aj u širšej evanjelickej verejnosti, pričom ako uviedol br. zbor. farár pridalo sa k tejto
výzve viacero cirkevných zborov, ktoré sa prostredníctvom našej webovej stránky a sociálnych sietí pridali
k zápasu riešenia problémov vo vydavateľstve Tranoscius a. s.
UZNESENIE č. 1/2020/K:
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil zápisnicu z výročného konventu CZ ECAV na
Slovensku konaného dňa 10. februára 2019.
Hlasovanie:
za
– 51
proti
– 0
zdržal sa
– 0
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5. Diskusia ku kňazskej správe:
Brat zbor. dozorca poprosil brata zbor. farára o videoprezentáciu jednotlivých aktivít CZ. Na začiatok uviedol, že
neobsahuje všetko, čo sa v CZ za celý rok udialo. Videoprezentácia obsahovala fotografie z približne 40 aktivít,
ktoré sa týkali misijnej aj hospodárskej činnosti CZ. Br. zbor. dozorca poďakoval za všetko, čo sa stihlo
v minulom roku urobiť a zároveň otvoril diskusiu k predloženej správe:
− Br. správca podotkol, že nie je možné fotograficky zdokumentovať všetky činnosti, ale podstatné bolo
ukázané. Zároveň uviedol, že je pripravený odpovedať na akékoľvek otázky týkajúce sa hospodárenia.
− Br. dozorca podotkol, že br. Sutor, ktorý sa ako hosť zúčastnil konventu, sa stará o kostol v Tvarožnej,
zveľaďuje ho, aj keď mnohé návrhy projektov sú momentálne nepriechodné.
− Br. Lipták poďakoval br. zbor. farárovi za kázeň slova Božieho, v ktorej sa Pán Ježiš stretol pri Jákobovej
studni so ženou Samaritánkou. Zároveň poďakoval br. zbor. dozorcovi za návrh „Strategické ciele
cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok na obdobie 2020-2025“, ktorých prvá oblasť sa týka
duchovného života a misijných aktivít zboru. V uvedených súvislostiach br. Lipták vyslovil niekoľko
myšlienok, týkajúcich sa plnenia týchto strategických cieľov, a to: Pro Christ – 5 evanjelizačných večerov, na
ktorých môžeme posilniť svoju vieru a zároveň pozvať tých, ktorí by tiež mohli počuť evanjelium, pričom už
teraz je možnosť myslieť na to v modlitbách. K misijnej práci patrí aj tlačené slovo, pričom dal prítomným do
pozornosti aj mesačník Cestou svetla, ktorý si môžu pri východe zobrať a aj objednať. Poslednou myšlienkou
bola jeho prosba či skôr pozvánka do spevokolu, do hlasu-tenor, v ktorom je sám ako muž a zároveň aj na
pravidelné stretnutia modlitebného spoločenstva, ktoré sa koná každú nedeľu o 8.15 hod.
− Ses. Prelichová sa pripojila k pozvánke do spevokolu nielen do tenoru, ale do všetkých hlasov.
− Br. zbor. farár podotkol, že už 10 rokov trvá toto pozvanie do spevokolu a mrzí ho, že nemá odozvu. Obáva
sa, aby časom nezanikol, ako sa to stalo nedávno v CZ Poprad. Podľa neho je to o nás všetkých, ak niečo
zanikne, je to preto, lebo nemáme o to záujem.
− Br. zbor. dozorca poprosil br. správcu, aby porozprával o pripravovaných hospodárskych akciách
a plánovaných úlohách na rok 2020.
− Br. správca na úvod uviedol, že realizácie pripravovaných úloh závisia od finančných možností, niektoré
projekty sú závislé od získania dotácií z grantového systému MK SR na rok 2020. Ďalej br. správca
podrobne informoval o jednotlivých položkách návrhu plánovaných aktivít na rok 2020 (zdaniteľné
a nezdaniteľné výdaje), ktoré schválilo zbor. presbyterstvo na svojom ostatnom zasadnutí a ktoré je uvedené
aj v Správe o živote cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok za rok 2019, str. 33 až 34.
− Br. zbor. dozorca poďakoval br. správcovi a zároveň pripomenul, že v Správe je predložený aj rozpočet,
ktorý kopíruje dlhodobé aktivity v CZ. Zároveň skonštatoval, že CZ má vytvorené aj rezervy a financovanie je
zdravé. Ďalej otvoril novú oblasť návrhov týkajúcich sa vypracovania strategických cieľov CZ ECAV
Kežmarok na obdobie 2020-2025 (Správa o činnosti CZ ECAV Kežmarok str. 19), pričom vysvetlil, že nejde
o „nostalgickú 5-ročnicu“, ale o 5-ročnú víziu plnenia konkrétnych cieľov. Prečo? Napr. téma riešenia budovy
býv. internátu sa opakuje celé roky bez jasného cieľa. Naposledy s br. farárom rokovali s bankami, so
Štátnym fondom rozvoja bývania v prípade možnosti využitia budovy na nájomné byty, čo však časom
ustalo. Vystihuje to prirovnanie k lodi, ktorá nevie do ktorého prístavu má vplávať a keď to vie, tak žiaden
vietor nie je dosť dobrý. Teda presne nevieme, čo vlastne chceme. 5-ročná vízia nie je o tom, že sa o rok
zmení, aj keď sa môže ukázať niečo ako nedobré a nelogické, ale máme cieľ a horizont, na ktorý sa dívame.
Postupnosť jasných krokov je v tomto prípade dôležitá. Základná sanácia (strecha, stabilizácia, prípojky,
odvodnenie) môže byť zrealizovaná aj za predpokladu, že CZ o konkrétnom využití budovy bude rozhodovať
neskôr. Podľa br. dozorcu by sa o tom malo rozhodnúť do konca júna. Jeho návrh je využiť prízemie na
komerčné účely a vrchné poschodia buď na holobyty na predaj alebo prenájom, alebo na apartmány na
prenájom pre hostí. Ďalším krokom je diskusia, rozhodnutie o využití budovy, otázka financovania, otázka
projektovej dokumentácie, výber dodávateľa, realizačné projekty a vlastná realizácia do roku 2023. Čo sa
týka strategických cieľov v oblasti misijnej práce a budovania CZ, nie je to vízia na 5 rokov, ale natrvalo.
Spoločenstvo veriacich je dominantným cieľom, ktorý je širokospektrálny a týka sa najmenších až po
najstarších veriacich. Podľa neho to nie je úloha len pre brata farára, presbyterov, ale pre každého veriaceho
člena CZ. Stačí žiť kresťanským životom a byť tak svedkami, aby aj viacerí prišli do nášho spoločenstva. Čo
sa týka aktivizácie málo početného stavu veriacich sa br. zbor. dozorca zamýšľal nad počtami duší dnes
(788 duší) a v minulosti v roku 1985, kedy bola náboženská nesloboda (1060 duší). V súčasnosti veľa
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členov CZ neplatí cirkevný príspevok, pričom aj za nich musí CZ odvádzať príspevok na generálnu cirkev.
Síce to nie sú podľa neho stratené peniaze, ale indikuje to postoj k členstvu v CZ.
− V súvislosti s otázkou financovania nielen CZ, ale celej ECAV, br. zbor. farár podotkol, že otázka
financovania bude závažnou témou tohtoročnej Synody. Zároveň sa pripravuje aj reštruktualizácia ECAV.
− Čo sa týka spolupráce CZ s PSK za účelom dosiahnutia spoločného cieľa – realizácie stavby s názvom:
„Škola umeleckého priemyslu v Kežmarku a revitalizácia Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku“ a za
účelom pozdvihnutia úrovne vzdelávania a zachovania stredoškolskej inštitúcie v Kežmarku br. zbor.
dozorca informoval o návrhu Memoranda o spolupráci medzi CZ a PSK, ktoré bolo predložené na zbor.
presbyterstve. Po schválení zbor. konventom bude podpísané obidvomi zúčastnenými stranami dňa 12. 02.
2020 v Prešove aj za prítomnosti biskupa VD ECAV Petra Mihoča.
− Br. zbor. farár k vyššie uvedenému pripomenul, že pre CZ je šťastím, že nakoniec PSK prehodnotil svoje
investície a školský kampus v býv. kasárňach zamietol. PSK po všetkých rokovaniach sa rozhodol pre
spoluprácu s CZ na obdobie 50 rokov. Podmienky pre CZ sú dobré, ak nechceme, aby nám zostala ďalšia
budova prázdna. Bude slúžiť svojmu účelu. Okrem Memoranda o spolupráci bude uzatvorená aj zmluva
s garanciou konkrétnych ustanovení a podmienok.
Br. zbor. dozorca doplnil, že na predmetný projekt sú plánované financie vo výške 6-7 mil. €, čo nie je
v silách CZ.
−

6. Prijatie jednotlivých správ zborovým konventom.
UZNESENIE č. 2/2020/K:
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil v celosti predloženú správu o živote CZ ECAV na
Slovensku Kežmarok za rok 2019.
Hlasovanie:
za
– 48 (M. Trajčíková – nehlasovala, M. Slodičáková a T. Gemza – odišli)
proti
– 0
zdržal sa
– 0
7. Prijatie plánovaných úloh na rok 2020:
UZNESENIE č. 3/2020/K:
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil návrh plánovaných úloh hospodárenia na rok 2020,
tak ako boli konventu predložené.
Hlasovanie:
za
– 48 (M. Trajčíková – nehlasovala, M. Slodičáková a T. Gemza – odišli)
proti
– 0
zdržal sa
– 0
8. Schválenie rozpočtu na rok 2020:
UZNESENIE č. 04/2019/K:
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil rozpočet na rok 2020, tak ako bol konventu
predložený.
Hlasovanie:
za
– 48 (M. Trajčíková – nehlasovala, M. Slodičáková a T. Gemza – odišli)
proti
– 0
zdržal sa
– 0
9. Prijatie strategických cieľov na obdobie 2020-2025:
UZNESENIE č. 05/2020/K:
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok prijíma návrh strategických cieľov Cirkevného zboru ECAV
na Slovensku Kežmarok na obdobie 2020-2025.
Hlasovanie:
za
– 48 (M. Trajčíková – nehlasovala, M. Slodičáková a T. Gemza – odišli)
proti
– 0
zdržal sa
– 0
10. Schválenie MEMORANDA:
UZNESENIE č. 06/2020/K:
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok prijal MEMORANDUM o spolupráci medzi Cirkevným
zborom ECAV na Slovensku Kežmarok a Prešovským samosprávnym krajom pri realizácii stavby s názvom:
„Škola umeleckého priemyslu v Kežmarku a revitalizácia Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku“.
Hlasovanie:
za
– 48 (M. Trajčíková – nehlasovala, M. Slodičáková a T. Gemza – odišli)
proti
– 0
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zdržal sa

– 0

11. Voľné návrhy:
• br. správca skonštatoval, že CZ má 26 objektov, ktorým sa pri rôznych projektoch venujú niektorí členovia
CZ, konkrétne Ing. arch. Miloslav Neumann, ktorý napr. naposledy pri meraní objektu býv. internátu trávil
v zime dva týždne. Zároveň sa mu poďakoval za všetku jeho ochotu, pomoc a odbornú spoluprácu, ktorá si
vyžadovala a vyžaduje veľa času a navrhol br. Neumanna odmeniť finančne. Br. zbor. dozorca vyjadril
súhlas s br. správcom a navrhol riešiť túto otázku na zasadnutí zbor. presbyterstva.
• br. zbor. dozorca poďakoval za prácu br. zbor. kantorovi, ktorý mal v deň konventu narodeniny a s br. zbor.
farárom mu odovzdali darčekový kôš.
12. Záver, poďakovanie.
Br. zbor. dozorca poďakoval všetkým konventuálom za rokovanie konventu a jeho dôstojný priebeh s prosbou
o Božiu pomoc pri zdarnom plnení všetkých cieľov. Zároveň br. zbor. dozorca pozval všetkých prítomných do
študovne lyceálnej knižnice na malé občerstvenie a neformálne rozhovory po skončení bohoslužieb. Aj br. zbor.
farár sa srdečne poďakoval všetkým pracovníkom, ktorí vykonávajú činnosti na pravidelných aktivitách každý
týždeň, počnúc od sprievodkýň až po posledného člena na brigáde či pri pečení koláčov. Dúfa, že budú aj
naďalej nápomocní, pretože v roku 2020 čaká CZ veľké výročie 500 rokov od prvého prečítania 95 výpovedí Dr.
Martina Luthera na území dnešného Slovenska vo filiálke Ľubica. Tomuto výročiu bude venovaný aj zborový
deň,
priamy prenos RTVS zo služieb Božích v Ľubici dňa 31. 10. 2020 a benefičný koncert, z ktorého
výťažok bude venovaný tým, ktorí to najviac potrebujú a sú zároveň občania Ľubice. Na záver br. zbor. farár
poďakoval prítomným za účasť na konvente a všetkým poprial, aby sa naďalej zapájali do života CZ, lebo len tak
nás to môže posúvať ďalej pri spoločnej práci v CZ.
V Kežmarku dňa 09. februára 2020

zborový farár

overovateľ

zbor. dozorca

zapisovateľ

overovateľ

UZNESENIA
z výročného konventu cirkevného zboru ECAV na Slovensku v Kežmarku, konaného dňa 09. februára 2020 v rámci
hlavných služieb Božích v auditóriu budovy Lýcea
UZNESENIE č. 1/2020/K:
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil zápisnicu z výročného konventu CZ ECAV na
Slovensku konaného dňa 10. februára 2019.
Hlasovanie:
za
– 51
proti
– 0
zdržal sa
– 0
UZNESENIE č. 2/2020/K:
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Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil v celosti predloženú správu
o živote CZ ECAV na Slovensku Kežmarok za rok 2019.
Hlasovanie:
za
– 48
proti
– 0
zdržal sa
– 0
UZNESENIE č. 3/2020/K:
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil návrh plánovaných úloh
hospodárenia na rok 2020, tak ako boli konventu predložené.
Hlasovanie:
za
– 48
proti
– 0
zdržal sa
– 0
UZNESENIE č. 04/2020/K:
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil rozpočet na rok 2020, tak ako
bol konventu predložený.
Hlasovanie:
za
– 48
proti
– 0
zdržal sa
– 0
UZNESENIE č. 05/2020/K:
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok prijíma návrh strategických cieľov
Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok na obdobie 2020-2025.
Hlasovanie:
za
– 48
proti
– 0
zdržal sa
– 0
UZNESENIE č. 06/2020/K:
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok prijal MEMORANDUM o spolupráci medzi Cirkevným zborom
ECAV na Slovensku Kežmarok a Prešovským samosprávnym krajom pri realizácii stavby s názvom: „Škola
umeleckého priemyslu v Kežmarku a revitalizácia Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku“.
Hlasovanie:
za
– 48
proti
– 0
zdržal sa
– 0
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