Výročná správa o živote Ev. a. v. cirkevného zboru
Košice – Terasa za rok 2006

Predkladá zborový farár Mgr. Ondrej Kolárovský
na Výročnom konvente Evanjelického a. v. cirkevného zboru Košice – Terasa
dňa 25.2.2007 v rámci hlavných služieb Božích
Biblický úvod
A On (Kristus) ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za
evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby,
budovať telo Kristovo (cirkev), až všetci dospejeme k jednote vo viere a poznaní Syna
Božieho, v muža dospelého, k miere veku plnosti Kristovej; aby sme neboli viac
nedospelými, ktorých každý vietor učenia sem a tam hádže a zmieta podľa ľudskej
úskočnosti a chytráctva, aby úkladmi boli uvedení do bludu; ale aby sme verní pravde,
v láske rástli v každom ohľade v Toho, ktorý je Hlava, v Krista; On spája a zväzuje celé
telo všetkými spojivami spoločnej služby a podľa miery činnosti každého úda dáva telu
rásť, aby sa budovalo v láske.
Ef
4:11-16
Milí bratia a sestry skrze vieru v Pána Ježiša Krista!
M. L. King Jr. mal sen o spravodlivej Amerike, kde by čierni mali rovnaké práva ako
bieli. Jeho slávna reč začína slovami: I have a dream... mám sen... Ešte pred 40 rokmi to
bol len sen. Dnes je to skutočnosť. Spolužitie rôznych rás a národov nie je v USA bez
problémov, ale dnes je skutočnosťou, že jeden z kandidátov na budúceho prezidenta,
ktorý sa mieni uchádzať o toto kreslo, je aj černoch. Sú sny, ktoré stojí za to snívať, pre
ktoré sa oplatí žiť, a pre ktoré sa oplatí aj zomrieť. M.L. King Jr., americký baptistický
pastor, sa svojho sna nedožil, ale jeho deti áno.
Aké sny máš ty? Každý z nás má nejaké sny. Aké sú tie tvoje? Aj ja mám sen. Jeden
z tých snov sa týka aj tohto zboru. A dnes by som vám rád povedal o tomto sne viac.
Je výročný konvent, a to je vhodný deň na takúto tému. Priznám, že dnes to bude viac
pre členov nášho cirkevného zboru, ale užitočné to môže byť – aspoň z časti – aj pre
vás, ktorí ste tu dnes ako hostia či príležitostní návštevníci. (Vy sa cíťte slobodní
prípadne aj odísť...).
Aký je ten môj sen? Možno čakáte, že poviem: Postavíme kostol. Hm, verím, že toto
nebude len sen, ale že sa to stane skutočnosťou... a nie nočnou morou... J. Mám však
sen, ktorý je väčší ako stavba kostola, ktorý je cennejší ako všetka krása, ktorú bude tá
nová budova mať. A verím, že aj tento sen sa môže stať skutočnosťou. A tento sen nie
je môj výmysel, nádherne ho opísal už pred 2.000 rokmi apoštol Pavel a my sme jeho
opis pred chvíľou čítali.
Možno sa vám tie Pavlove slová zdali príliš ťažké a zložité. Na prvé počutie iste, veľmi
veľa myšlienok naraz. A dnes ani nemáme čas, aby sme skutočne prenikli do hĺbky
posolstva tohto textu. Ale aspoň začneme. Pozrime sa postupne na tie slová.
A On (Kristus) ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za
evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov...
Táto časť nám hovorí minimálne dve veci: 1. V cirkvi je viacero rôznych úradov –
služobných funkcií a 2. je to Kristus, ktorý ustanovuje do nich ľudí.
Na prvé počutie nám znie tento výpočet úradov zvláštne. Nespomínajú sa tam biskupi,
ani starší-presbyteri, ani diakoni, o ktorých Pavel hovorí na iných miestach vo svojich
listoch. Je to zrejme preto, lebo tu Pavel kladie dôraz nie na spravovanie cirkvi a jej
organizačné usporiadanie, ale na jej duchovné poslanie. Tieto dve veci – organizačná
a duchovná stránka cirkvi – netreba oddeľovať, a už vôbec nie ich stavať proti sebe. Sú
to dve strany jednej mince. Ale dnes sa budeme viac pozerať na tú stranu mince

duchovného poslania cirkvi.
Ďalšia vec, ktorá nám iste udrie do očí, že sa tu hovorí o viacerých úradoch akoby
rovnocenne. Nemáme tu obraz cirkvi, na čele ktorej stojí jeden farár a ostatní sú mu
podriadení. Skôr tu máme na čele cirkvi rôznorodý tím Božích služobníkov, ktorý
podľa rôzneho svojho obdarovania a funkcie slúžia celému spoločenstvu.
Lutherova reformácia vyniesla späť na svetlo biblickú pravdu, že každý veriaci je
kňazom a teda má priamo prístup k Bohu skrze Krista – na rozdiel od pomýlenej
stredovekej židovsko -katolíckej predstavy, kde kňaz je prostredníkom medzi človekom
a Bohom.
Tento text nás upozorňuje na ďalšiu biblickú pravdu, na ktorú zabúdame – a síce, že
každý kresťan má byť zároveň aj služobníkom Božím.
Úloha týchto rôznych úradov – apoštolského, prorockého, pastierskeho,
evanjelizačného a učiteľského je práve to – pripravovať kresťanov – členov cirkvi
k službe.
Teda nie jeden farár stojaci na čele cirkvi koná službu, ani nejaký tím platených
pracovníkov, ani nejaké presbyterstvo či nejaký iný duchovný tím, ale samotní
jednotlivý členovia cirkvi majú konať službu.
Ako? Ako sa k tomu dostanú? Ako to dokážu? No to je práve úloha duchovného
vedenia zboru, aby pripravovali kresťanov k praktickej službe.
Poviem to ešte inak. Nie ja sám ako farár som aj apoštol, aj prorok, aj evanjelista, aj
pastier aj učiteľ. Potrebujeme sa pýtať a hľadať medzi nami tých, ktorí sú bohom
povolaní a schopní zastávať tieto rôzne úlohy v našom zbore. A potom, našou úlohou
vedenia zboru je pripravovať vás ostatných k tomu, aby ste boli schopní konať
kresťanskú službu Bohu a blížnym. Tu vidíme, ako veľa sa ešte máme učiť. Ale práve
v tomto roku chceme dať na toto dôraz aj v našom cirkevnom zbore.
Skrze službu kresťanov sa buduje cirkev. Niektorí sa boja, že väčším zapojením
nefarárov, tzv. laikov sa ohrozí jednota a sila cirkvi. Ale Pavel tu hovorí, že pravý opak
je pravdou. Výsledkom je skôr dospievanie, dozrievanie k jednote vo viere a poznaní
Syna Božieho, kedy sa kresťan stáva dospelým vo viere, teda plnosť Kristova prebýva
v ňom.
Opakom duchovnej dospelosti je duchovná nezrelosť. Duchovne nezrelý človek je
ľahko ovplyvniteľný. Nemá vlastný pevný názor na otázky viery. Pavel to opisuje
slovami: aby sme neboli viac nedospelými, ktorých každý vietor učenia sem a tam hádže
a zmieta podľa ľudskej úskočnosti a chytráctva, aby úkladmi boli uvedení do bludu;
Toto nemôže byť stav, s ktorým sa máme uspokojiť. Pavel hovorí, že máme verní
pravde, v láske rásť v každom ohľade v Toho, ktorý je Hlava, v Krista; Pravda a láska
musia ísť spolu. Potrebujeme rásť v poznaní Božej pravdy, každá skutočná pravda je
Božou pravdou, pretože Boh je Bohom pravdy... ale Boh je aj Bohom lásky, skutočnej
lásky. Ak by sme boli len pravdivými, staneme sa bigotnými dogmatikmi, ktorí tasia
zbrane pri každom závane odlišnosti. Nemilosrdnými kritikmi a posudzovačmi iných.
Ale ak by sme boli len láskavými, stratíme breh, stratíme hranice a schopnosť
rozlišovať dobro od zla. pravdu od klamu, a staneme sa bezmocnými a slabými.
Rásť v pravde a v láske budeme vtedy, ak budeme rásť „v Krista“, teda smerom ku
Kristovi, keď budeme Jeho nasledovať, snažiť sa Jemu podobať. Čím bližšie ku
Kristovi, tým bližšie k pravde ale i k sebe navzájom.
On spája a zväzuje celé telo všetkými spojivami spoločnej služby a podľa miery činnosti
každého úda dáva telu rásť, aby sa budovalo v láske. Kristus je ten, ktorý tvorí jednotu
cirkvi. Cirkev, to nie je len kopa kresťanov na jednej kope. To je organizmus. To je
telo, ktoré je previazané šľachami, pospájané kosti, tkanivá, nervy, žily atď..., telo,
ktoré je funkčné, živé, akcie schopné.

Tie spojivá sú práve naša spoločná služba. Nielen to, že si slúžime navzájom, ale že
spolu slúžime aj iným. A rasť cirkvi do kvality i kvantity je priamo závislý od miery,
akou sa jednotlivý členovia zapájajú do služby.
Hovoríte si možno, že tu hovorím nejaké fantazmagórie. Ja viem, že máme pred sebou
ešte dlhú cestu, aby sme sa priblížili k tomuto obrazu cirkvi, ako ho predstavil Pavel.
Ale poviem vám, toto nie je sen, ktorý má naplnenie až v nebi. Toto je sen o cirkvi pre
túto zem.
Chcete byť súčasťou tohto sna? Tejto vízie? Nemusíte... ale môžete... Ja chcem
a pozývam vás, aby ste sa pridali.
Amen

Bohoslužobný život
Služby Božie nedeľné sa konali každú nedeľu o 10:00 v Malej zasadačke Magistrátu
v slovenskom jazyku. Celkovo bohoslužobných príležitostí vrátane sviatkov bolo 62 (z
toho 18x Štós). Účasť je priemerne 185, vrátane detí (165 dosp., 20 detí), čo je 26 %
členov zboru podľa evidencie. Je to nárast návštevnosti o 16 ľudí (presne ako rok
predtým), a v % o 2,3%, čo nás teší. (Menej potešujúci je fakt, že tento kvantitatívny
nárast sa neprejavil natoľko v kvalite života zboru – konkrétne v dávaní a zapojení do
služby.) Radujeme sa, že stále viac sú zastúpené všetky generácie, hoci naďalej väčšinu
tvorí skôr staršia generácia. K počtu členov sa ešte vrátime v správe aj na inom mieste.
Služby Božie vykonávali okrem domácich duchovných aj bratia farári z cz Košice
(mesto), sestra kaplánka bola uplynulý rok na MD. Do služby opätovne nastúpila od
sempembra 2006. V cirkevnom zbore na Terase zvesťou Božieho slova poslúžili
nasledovne: O. Kolárovský (30), K. Tomčiková (17), M. Hreško (2), S. Linkesch (3), D.
Havrila (2), S. Kocka (5), D. Oslík (1), D. Bázlik (1), T. German (1) a M. Tomčik (2).
V zásade sa v tejto službe striedajú zborový farár s kaplánkou cz, podľa potreby
zastupuje niekto z kolegov podľa toho, kto je práve v danú nedeľu voľný. Texty kázní
boli volené podľa charakteru nedele, prípadne podľa doporučenia z GBÚ, alebo podľa
potreby vychovávať a vzdelávať zbor v určitom smere.
Na službách Božích doprevádzajú spev pravidelne sestry D. Hrehorová a K. Kožlejová.
Príležitostne vypomáhajú aj kantori z cirkevného zboru na Mlynskej, prípadne sestry D.
Moščovičová a M. Lukáčová.
Služby Božie vo Fakultnej nemocnici (kaplnka) sa konali pravidelne v sobotu o 18:00.
Je potešiteľné, že účasť na týchto službách Božích mierne stúpla a stabilizovala sa na
počte cca 10 ľudí. Príležitostne sú medzi nimi aj pacienti, prípadne ich príbuzní,
väčšinou však ide o ľudí zvonku, našich evanjelikov. Na týchto službách Božích sa
striedajú farári oboch košických cirkevných zborov. Znovu pripomeniem, keďže nie sú
v týždni na Terase večierne, je aj toto príležitosť duchovne sa budovať a rásť, prípadne
sa stíšiť a vnútorne pripraviť na sviatok nedele.
Pastorálna služba vo väznici v Šaci pokračuje. Zabezpečuje ju br. farár - dôchodca M.
Hreško. Služby Božie sa konali dvakrát – forma je viac moderná, za účasti hudobnej
skupiny z cz na Mlynskej (pred Veľkou Nocou a pred Vianocami). Počas roka práca
prebieha vo forme biblického štúdia, osobných rozhovorov a modlitieb. Zúčastňujú sa
pravidelne 4. Ak by mal niekto ďalší záujem zapojiť sa do tejto služby, je vítaný.
Myslime na túto službu aj vo svojich modlitbách.
Duchovná služba v Ústave soc. starostlivosti v Šemši bola ukončená školským rokom
2005/2006 (jún 2006). Dôvodom bol nedostatočný záujem samotných chovancov

ústavu ale ani podpora zo strany jeho personálu. Aj slúžiaci tím bolo ťažké udržať
v akcieschopnosti, nakoľko mládežníci, ktorí sa zapájali, mali aj mnoho iných aktivít v
cz. Túto službu zabezpečoval tiež br. f. Hreškom s manželkou a skupinkou
mládežníkov 1x/mesiac.
Zborový farár a sestra kaplánka z nášho CZ pravidelne konajú služby Božie spolu s
ostatnými košickými farármi v Domove dôchodcov na Garbiarskej, príležitostne aj na
večierňach na Mlynskej v utorok a v nedeľu. Taktiež si navzájom vypomáhame aj pri
ďalších príležitostiach (pohreby, krsty, sobáše).
Rodinné, resp. mládežnícke služby Božie
Z dôvodu plnšieho vyjadrenia cirkvi ako Božej rodiny sme po diskusii s mládežníkmi
na zborovom presbyterstve dohodli, že budeme príležitostne organizovať aj tzv. rodinné
služby Božie, s upraveným liturgickým programom, väčšou aktívnou účasťou detí,
a mladých na službách Božích. Generálna cirkev povzbudzuje cirkevné zbory týmto
smerom z toho dôvodu, aby sme si všetky generácie silnejšie uvedomovali vzájomnú
spolupatričnosť a jednotu v rôznosti. Po prvých takýchto službách Božích, čo sme
zorganizovali, boli k nim asi 3 kritické reakcie a viac ako tucet kladných. Postupne sa
ich kvalita zvyšovala a mladí usilovne pracovali na tom, aby ich priebeh bol dôstojný,
bez zbytočných rušivých momentov. Je pochopiteľné, že staršej generácii takéto
inovácie nechýbajú (niektorých možno dokonca vyrušujú), ale ak nezískame mladú
generáciu, tak sa stane, že o pár desaťročí, možno skôr, budú naše kostoly prázdne tak,
ako je to už dnes v západnej Európe (kde cirkev kostoly zatvára a predáva). Položme si
otázku, kto bude v našich laviciach sedieť o 20 rokov? Preto nám treba vytvárať
priestor aj pre nové formy, ktoré sú blízke dnešnej mladej generácii, samozrejme pri
rešpektovaní a úcte k tradícii. Stavba kostola vyjadruje naše presvedčenie a vieru
v budúcnosť cirkvi.
Fília Štós
K nášmu cirkevnému zboru patrí tiež fília Štós. Počet evidovaných evanjelikov je 67 (z
toho 5 detí). Priemerná návštevnosť na službách Božích bola v uplynulom roku 26
(vrátane detí), čo je z počtu evidovaných 38,81 %. Je to pokles o 5 oproti predošlému
roku. Tento pokles je z toho dôvodu, že značný počet členov cirkevného zboru
dlhodobo žije a pracuje mimo obce, keďže v oblasti je málo pracovných príležitostí.
(Trvalý pobyt mimo Štósu: 26, mimo obce dlhodobo pracujúci: 10.)
Služby Božie sa konajú v zásade v 2. nedeľu v mesiaci o 9:30 a na niektoré sviatky.
Počet služieb Božích vrátane sviatkov bol celkovo 18. Večera Pánova tu bola
prisluhovaná 2x (advent, pôst). Pristúpilo k nej spolu 64 komunikantov (22 mužov a 42
žien). Je to o 56 menej ako rok predtým. Rok predtým však bola VP prisluhovaná 3x,
keďže tam bola slávnosť konfirmácie. V r. 2006 nebol v Štóse žiaden krst (-1) ani
konfirmácia (-4), ani sobáš (0). Pohreby boli v Štóse 2 (+1).

Sviatosti
Krst svätý
Počet 3 (-8), všetko deti, 0 ch a 3 d. Máme snahu o konanie krstu v rámci sl. Božích,
pretože je to sviatosť cirkvi a nie je len súkromnou vecou. Preto povzbudzujeme
záujemcov o krst, aby zvážili aj túto možnosť v prípade žiadosti o krst. Avšak

v uplynulom r. sa takto v rámci služieb Božích neuskutočnil ani jeden krst.
Večera Pánova.
Večera Pánova bola prisluhovaná na Terase 12 x (vrátane konfirmácie). Je to o 2
príležitosti viac ako rok predtým. Preto je aj vyšší počet komunikantov a to 836, z toho
287 m (+69) a 549 ž. (+91). V priemere pristupuje k VP 70 ľudí (+20).
VP sa koná v našom zbore spravidla v rámci služieb Božích, pri niektorých
príležitostiach po službách Božích. VP v rámci služieb Božích lepšie vystihuje jej
duchovný obsah. K tomu chcem ešte opakovane poznamenať, aby ste v takýchto
prípadoch neodchádzali zo služieb Božích. VP má duchovné posolstvo pre človeka aj
vtedy, keď sám osobne neprijíma. Je to prejavom neúcty voči Pánu Bohu i voči
spoluveriacim, ak človek odchádza zo služieb Božích predčasne, pokiaľ k tomu nie
s vážne dôvody. Naviac, je nevhodné, ak prisluhovanie VP, modlitby či spoveď sú
vyrušované cinkotom mincí. (Keď už, tak vhoďte papierové bankovky J). Čo sa týka
formy prijímania, tak vás chcem opakovane poprosiť, aby ste rešpektovali pokyny
a pristupovali k prijímaniu v skupinách po 10-15 ľudí. Je to praktickejšie, rýchlejšie
a dôstojnejšie, ako keď sa vpredu tlačia mnohí, prípadne stoja v uličkách.
Večera Pánova bola prisluhovaná aj v domácnosti, resp. v nemocnici 1.

Konfirmácia detí
V minulom roku sa po druhýkrát uskutočnila v našom cirkevnom zbore slávnosť
konfirmácie detí. Konfirmovaných bolo 9 detí (- 8). V súčasnosti je v 2. ročníku ku
konfirmácii pripravovaných 7 a v prvom ročníku taktiež 7 detí. Tento pokles počtu
oproti predošlému roku pripisujem demografickému vývoju. Chcem však aj z tohto
miesta vyzvať všetkých rodičov, starých rodičov a krstných rodičov, aby dbali na
duchovné vedenie svojich detí. V matrikách je mnoho pokrstených, ktorí sa nám
strácajú, ku konfirmácii ani na hodiny náboženstva sa neprihlasujú. Iste nie je dôvodom
len zmena bydliska, ale v mnohých prípadoch aj duchovná ľahostajnosť a vlažnosť. To
by tak nemalo byť. Na konfirmácii sa predsa učíme, že nie všetci pokrstení budú
spasení, ale len tí, čo vo viere zotrvajú až do konca (č. 114, str. 70, Verím a sľubujem).
V 2. ročníku majú konfirmandi povinnosť v určenom minimálnom rozsahu navštevovať
služby Božie. Nie je to ideálne riešenie, ale kde zlyháva rodina vo vedení k viere, musí
to urobiť cirkev. Vieme, že obdobie dospievania nie je ideálne na povinné chodenie do
kostola, ale je nemysliteľné, aby konfirmand nemal žiadnu, alebo len minimálnu
skúsenosť zo služieb Božích. Je potešiteľné, že niektorých vidno aj spolu s rodičmi. Je
však smutné, že takisto sú viacerí, ktorí sú z domu len posielaní a rodičov
v zhromaždení nevidno, ale nedbajú ani na túto minimálnu povinnosť.
Mnohí vyrastajú bez duchovného vedenia vo svojich rodinách. Musím skonštatovať, že
je očividný rozdiel medzi deťmi, ktoré prichádzali na detskú besiedku, hodiny
náboženstva v škole a navštevovali spolu s rodičmi služby Božie a tými, ktorí sa
objavia zrazu až pri konfirmácii. Sme však vďační aj za nich. Je to pre nich príležitosť
vrátiť sa ku svojmu krstu a nájsť cestu späť k Pánu Bohu. Je to však misijná výzva pre
nás všetkých. Aj vy v tom môžete pomôcť, ak poznáte tieto rodiny, a budete ich
pozývať do nášho spoločenstva. Konfirmácia je prihlásenie sa k osobnej viere v pána
Ježiša, potvrdenie krstnej zmluvy, prijatím za dospelého a plnoprávneho člena cirkvi.
Konfirmácia dospelých a prijatie do cirkvi

V uplynulom r. sa uskutočnila konfirmácia 1 dospelej sestry a to v domácnosti,
vzhľadom na jej zdravotný stav. Táto konfirmácia bola zároveň aj prijatím do cirkvi. Je
to pokles o 2 oproti predošlému roku. Nikto nevystúpil z cirkvi.

Bohoslužobné výkony
Sobášený bol jeden pár (zmiešaný). Je to rovnako ako rok predtým. V skutočnosti však
pokles, lebo ani jeden zo sobášených nebol členom nášho cirkevného zboru. Sobáš bol
konaný v Košiciach na ich vlastnú žiadosť so súhlasom ich domáceho farára v zmysle
parochiálneho práva.
Pohrebov bolo 5 (-2), z toho 4 m a 1 ž. Tu nás pokles jedine teší. Je však smutné, že
viacerí zosnulí neboli vôbec v evidencii cz. Je to smutné, keď sa s človekom
zoznamujeme pri jeho poslednej rozlúčke.
Sviatosti a bohoslužobné výkony ľudí síce bývajúcich v pastorálnom obvode zboru, ale
u nás neprihlásených, zapisované do matrík CZ na Mlynskej tu nevykazujeme.

Biblická a vnútornomisijná práca v
zbore
V uplynulom roku sme viackrát zápasili s priestormi, kde sa budeme stretávať.
V súčasnosti sa schádzame v priestoroch klubu seniorov (katolíckeho) v priestoroch
bývalej MŠ na Laboreckej ulici. Počet prichádzajúcich sa stabilizoval na dnešných 10,
čo je radostné. Tí, ktorí pravidelne prichádzajú na biblickú hodinu, rastú v osobnom
poznaní Písma Svätého, v praktickej zručnosti pri práci s Bibliou a rozvíja sa ich
modlitebný a duchovný život.
Vzhľadom na počet členov CZ, či počet návštevníkov sl. Božích, je to stále veľmi malé
%. Viem, že tí, ktorí neprichádzajú majú na to dôvody, ale bolo by lepšie, keby ste
viacerí našli dôvod, prečo prísť, a nie prečo neprísť. My evanjelici sa hrdíme, že sme
cirkvou Slova Božieho, ale akosi sme odvykli od spoločného čítania Biblie uprostred
spoločenstva. Nech o nás ako evanjelikov opäť platí, že sme ľudia, ktorí poznajú svoju
Bibliu a evanjelium nemáme len v názve cirkvi, ale aj vo svojom srdci a mysli.
Biblická práca v rodinných spoločenstvách sa konala v 3 biblických skupinkách
v počte celkovo 24 členov (+6). Počet skupiniek je rovnaký ako rok predtým. Ale
narástol počet účastníkov na skupinkách o 6 oproti predošlému roku. Z tohto počtu sú 2
skupinky mladšej strednej generácie a 1 skupinka strednej generácie. Okrem brata
farára vedú tieto skupinky s. Z. Katreniaková a br. I. Simon, dozorca cz, ktorí boli
oficiálne uvedení v našom cz do tejto služby. Je potreba v cirkevnom zbore vychovávať
ďalších laických pracovníkov aj pre túto službu, pretože tu je veľký potenciál ďalšieho
rastu. Stretnutia sa uskutočňujú v domácnostiach účastníkov.
Chcem preto opäť povzbudiť aj ďalších, aby sa pripojili. Každý je vítaný, aby sa
zúčastňoval budovania svojej viery a zdieľania aj pri tejto forme biblickej práce.
V našom cz máme priestor pre duchovný a biblický rast pre každú generáciu – staršia
generácia sa stretáva na biblickej hodine, stredná a mladšia generácia na rodinných
spoločenstvách a svoj priestor majú i mládež, dorast a deti.
Po druhýkrát sme zorganizovali v našom cz v máji aj biblický rodinný víkend
v rekreačnom zariadení Frucony na Starej Vode. Zúčastnilo sa ho asi 40 ľudí, detí i
dospelých. Pokiaľ viem, tak všetci účastníci, deti, mládež i dospelí si tento víkend

pochvaľovali. Aj v tomto roku by sme chceli zorganizovať aspoň jeden takýto víkend,
pravdepodobne v mesiaci máj/jún.
V lete sa opäť záujemci z nášho cz zúčastnili rodinného tábora organizovaného cz na
Mlynskej. Na jeseň sa viacerí členovia nášho zboru zúčastnili konferencie rodinných
spoločenstiev. Tohto roku sa konferencie zúčastnili len tri páry, čo je menej ako rok
predtým. Prednášajúcim na tohtoročnej konferencii bol švajčiarsky psychológ Manfred
Engeli, ktorý sa venuje poradenstvu manželským párom v krízach. Jeho prednášky
zamerané na predstavenie biblického modelu manželstva boli veľmi praktické a poučné.
Na konferenciu nadväzoval viacdňový seminár zameraný na realizáciu manželského
poradenstva, ktorého sa zúčastnili 2 manželské páry nášho zboru (Kolárovskí,
Simonovci). Seminár nadväzoval na konferenciu a poskytol účastníkom praktické
zručnosti a hlbšie pochopenie pastorácie manželstiev. V prípade záujmu či potreby je
možné sa obrátiť na tieto manželské páry o radu či pomoc.
Biblická hodina mládeže sa uskutočňovala počas celého roku vo forme malej skupinky
biblického štúdia spojenej s organizovaním práce s konfirmandmi a dorastom.
Pravidelne sa zúčastňujú 3 dievčatá a 2 chlapci, ktorí sa zapájajú aj do ďalšej služby
deťom, dorastencom, na kluboch a pod. Tu nenastala oproti predošlému roku zmena.
Stretnutia vedú brata Maroš Mikulský a Dávid Melich. Stretnutia sa uskutočňovali
v zborových priestoroch na Zvonárskej, prípadne v domácnosti.
Zborové popoludnia
Sme v uplynulom roku neorganizovali.
Práca so ženami

Po viacerých výzvach a rozhovoroch sa našli aj v našom cz sestry, ktoré si vzali za
svoje organizovať v našom cz ženy. Sú to sestry Simonová, Havassyová a Kolárovská.
Počas roka zorganizovali 4 rôzne stratnutia s rôznym zameraním i náplňou činnosti.
Všetky stretnutia boli svojim spôsobom úspešné, aj keď sa ich zúčastňovali rôzne ženy.
Zatiaľ sa stále hľadajú vhodné formy i náplň stretnutí, ktoré by dokázali osloviť
mladšiu i staršiu generáciu. (Prvé stretnutie vo februári v škôlke na Húskovej ul.,
KVP, v máji ku dňu matiek na tému „Vzťah svokry a nevesty“ hovorila s. Hrešková,
v priestoroch na MČ KVP, 3. stretnutie o zborovej diakonii viedla s. Katreniaková
(október), uskutočnilo sa v priestoroch EMŠ na Muškátovej 7, a 4. stretnutie v decembri
spojené s výrobou ozdôb bolo taktiež v EMŠ.)
Cieľom týchto stretnutí je vzájomné duchovné povzbudenie, vzájomné spoznávanie sa,
zdieľanie skúseností a motivácia ku praktickej službe blížnym.

Spevokol
Činnosti spevokolu Chválospev sa aktívne zúčastňujú aj viacerí členovia nášho cz,
pričom tvoria približne jeho 1/3. Spevokol absolvoval pri rôznych príležitostiach
viacero vystúpení, z ktorých tu spomenieme aspoň najvýznamnejšie: Misijná
konferencia o sestrách Royových (máj 2006), Stará Turá, koncert v Novom meste nad
Váhom, vystúpenie Brezová pod Bradlom, Festival sakrálneho umenia, Pašiový
sprievod, Žatva spevokolov v Budimíri, Vianočný koncert, vystúpenie na inštalácii br.
farára M. Vargovčáka v Liptovskej Kokave ako i služba spevom na službách Božích

v oboch košických cz. V našom cz vystúpil spevokol 3x.

Modlitebný život
V našom CZ sú členovia MOS, ktorí sa zúčastňujú činnosti MOS v CZ na Mlynskej.
V našom CZ fungujú modlitby pred Službami Božími. Účasť je však naďalej veľmi
malá. Toto nie je znakom zdravého zboru. Verím, že mnohí sa pravidelne vo svojich
súkromných modlitbách prihovárate aj za náš cirkevný zbor, ale akosi je nám cudzie
stretnúť sa k spoločnej modlitbe. Písmo Sväté nás však opakovane vyzýva aj
k spoločným modlitbám. Spoločná modlitba má však zmysel aj v tom, že sa upevňuje
vzájomná jednota, sme ňou povzbudzovaní a duchovne rastieme. Preto vás pozývam
do tohto modlitebného spoločenstva. Potrebujeme sa modliť spoločne za výstavbu
kostola, za prácu Evanjelickej materskej školy a vôbec za život v našom cz. Malá je aj
účasť členov nášho zboru na modlitebných týždňoch (reformačný, aliančný)

Výchovná práca
Detské služby Božie
Prácu detskej besiedky vedie s. Adriana Némethová, ktorá bola do tejto služby bola aj
verejne uvedená. Zapojení sú aktívne aj ďalší (ses. Z. Adamčiková, L. Havassyová, Z.
Katreniaková, B. Písečná, E. Hanusová a br. M. Németh.).
Nedeľná detská besiedka sa koná počas sl. Božích. Deti sa stretávajú v chráme a po
prvej piesni odchádzajú na svoj program. Pravidelná účasť bola asi 12 mladších a 8
starších detí, celkovo sa nepravidelne detskej besiedky zúčastňovalo asi 30-35 detí. Je
to porovnateľné s predošlým rokom.
Detská besiedka sa stretáva v dvoch skupinách – mladšie (do 8 rokov) a staršie (do 12
rokov). Takto sa s deťmi ľahšie pracuje vzhľadom na ich počet a vekový rozptyl. Deti
viackrát vystúpili so svojim programom aj v rámci služieb Božích. Minimálne 2x ročne
máme v rámci služieb Božích aj požehnanie detí, kedy deti prichádzajú počas piesne
dopredu a každé dostane osobné požehnanie (Začiatok šk. roku, Nový rok).
V r. 2006 sme už neorganizovali stanovú misiu. Prikročili sme k inej forme
evanjelizácie, ktorá by mala byť adresnejšia. Sekcia práce s deťmi v našom cz
v spolupráci s Detskou misiou a Otcovým srdcom zorganizovali v lete týždňový denný
tábor, ktorého sa zúčastnilo 34 detí. Boli to deti jednak členov našich evanjelických
cirkevných zborov, ale aj iných. Tábora sa zúčastnili aj deti, s ktorými sa pracuje
v klube Otcovho srdca (sociálne slabšie rodinné zázemie) a ďalšie deti zo sídliska
Terasa. Takto bol ten tábor aj službou, aj diakoniou, aj evanjelizáciou a výchovou.
V oblasti práce s deťmi spolupracujeme s občianskym združením Detská misia a
Otcovo srdce.

Klub pre deti – Otcove srdce
Funguje od novembra 2004 ako výsledok stanovej misie. Prácu klubu výrazne
podporuje materiálne, programovo i personálne o.z. Otcove srdce. Klubové stretnutia
sa konali každý pondelok od 15:30 do 16:30 na ZŠ Kežmarská 28. Z členov CZ boli do
tejto služby zapojení: L. Havassyová, Z. Katreniaková, L. Krigovská a Táňa Klimková.

Stretnutí sa pravidelne zúčastňovalo asi 20-25 detí vo veku od 5 do 14 rokov (-10),
väčšina detí pochádzala zo sociálne slabších, alebo rómskych rodín. Základom práce
bol evanjelizačný program Billa Wilsona. Chýbajú nám však do tímu chlapci z nášho
zboru.
Dorast

Dorast sa schádza každý týždeň v piatok o 15:00 v priestoroch klubovne MŠ
KVP na Cottbuskej ul., KVP v počte 9 detí (-1). Túto prácu viedli v minulom roku br.
D. Melich, s. B. Simonová a Š. Adamčík. V rámci tejto práce sú organizované počas
prázdnin (jarné, letné, jesenné) aj výlety, ktoré sú spoločné pre dorast i mládež.

Školská výučba náboženstva
V šk. r. 2005/2006 sa konala na ZŠ Na KVP na ZŠ Janigova, kam sme sa vrátili po
roku, keďže tu je viac detí. Vyučovala s. G. Klanicová, v jednej skupine spolu 9 detí.
Na Terase, rovnako na 2 školách 3 skupiny, jedna na ZŠ Trebišovská s. L. Palfyová,
počet detí 12, dve na ZŠ Kežmarská 28 (s. Z. Kutašová), počet detí v 2 skupinách 17.
V tomto šk. roku (2006/2007) prebieha výučba na štyroch školách spolu v 5 skupinách,
spolu 39 detí. Vyučovať sme začali na ZŠ Drábova (KVP). Na ZŠ Janigova 8 detí, na
ZŠ Drábova 5 detí (obe na KVP), na ZŠ Trebišovská 6 detí. Tieto tri skupiny vyučuje s.
kaplánka K. Tomčiková. Na ZŠ Kežmarská 28 je v 2 skupinách spolu 20 detí (1.-2. roč.
6 detí a 3.-6. roč. 14 detí). Vyučuje s. Z. Kutašová. Podotýkam, že nie všetky deti sú
evanjelické, na naše hodiny náboženstva chodia aj deti z reformovanej a apoštolskej
cirkvi.
Náboženstvo sa vyučuje ako povinne voliteľný predmet v alternácii s etickou
výchovou, resp. ako nepovinný predmet. Vieme, že je veľa evanjelických detí, ktoré sa
nám strácajú, keďže im je zaťažko prichádzať na NAB na inú školu. Technicky
a personálne je to však ťažko riešiteľné. Vyučovať môžu len VŠ vzdelaní
spolupracovníci (katechéti) a musia uzatvárať pracovnú zmluvu s príslušnou školou.
Keďže sa spájajú ročníky, či dokonca deti z rôznych škôl, vyučovanie môže prebiehať
len popoludní. Napriek tomu povzbudzujeme rodičov, aby túto možnosť duchovne
viesť svoje deti využívali.
Najviac tu však môžete spraviť vy – rodičia. Ak sa viacerí rodičia – evanjelici na
konkrétnej škole spoja a budú žiadať riaditeľstvo školy, aby vyučovanie etiky či
katolíckeho náboženstva bolo v prvú alebo v poslednú hodinu rozvrhu, budú môcť naše
deti navštevovať naše náboženstvo ako povinný predmet. ZŠ vždy v máji zisťujú
dotazníkmi záujem o náboženstvo na škole pre ďalší školský rok. Upozorňujeme
rodičov, aby uviedli a žiadali si vždy uviesť, že máte záujem evanjelické a. v.
náboženstvo. Ak sa uvedie len náboženstvo, je to brané automaticky ako r.-katolícke
náboženstvo.
Doporučujeme tiež rodičom, aby pre svoje deti uprednostnili školy, kde sa evanjelické
náboženstvo už teraz vyučuje. Pre budúci šk. r. predpokladáme vyučovanie na školách:
Janigova, Drábova (KVP), Trebišovská a Kežmarská (Terasa), v prípade možnosti
otvorenia skupiny aj na ďalšej škole. Oceňujeme rodičov, ktorým záleží na kresťanskej
výchove ich detí a vodia či posielajú svoje deti na NAB aj za cenu, že je to na inej
škole. Hľadáme tiež ďalších spolupracovníkov – učiteľov – katechétov, ktorí by sa
mohli zapojiť do tejto služby.
Od šk. roku 2006/2007 vyučujeme evanjelické náboženstvo aj v EMŠ Muškátova 7,

ktorého sa zúčastňujú všetky deti školy. Vyučovanie vedie s. kaplánka K. Tomčiková.

Založenie materskej školy
Uplynulý prvý polrok v živote novozriadenej EMŠ potvrdzuje, že to bol krok správnym
smerom. EMŠ poskytuje kvalitné a nadštandardné služby bez toho, aby náklady pre
rodičov boli vyššie ako na štátnej škole. EMŠ robí kresťanskú vieru hodnovernou
v očiach tohto sveta. Hlboko si vážim prácu pani riaditeľky, s. A. Durbákovej ako i
ostatných pracovníkov, ktorí tam odovzdávajú deťom i rodičom svoje srdce. EMŠ
zamestnáva 2 pedagógov - učiteľky (A. Durbáková, E. Gálová z cz Prešov) na plný
úväzok a 1 prevádzkovú pracovníčku na 1 úväzok (L. Krigovská).
Pevnou súčasťou výchovného programu detí je navštevovanie keramického
a pohybového krúžku v centre voľného času Technik, vyučovanie náboženstva,
vyučovanie anglického jazyka s americkou lektorkou, hry na flautičku a iné aktivity.
Dbá sa na zdravú výživu aj cez program „ovocníčkový deň“ a pravidelný pitný režim.
Okrem duchovných a kultúrnych podujatí deti navštívili knižnicu, bol zorganizovaný
športový deň a ďalšie.
Ak sme pred rokom, ba i pri otvorení školy mali otázku, či bude o ňu dostatočný
záujem, dnes je situácia taká, že už máme zapísaný nadpočet detí (kapacita EMŠ je
v súčasnosti 22 detí). Zborové presbyterstvo preto na poslednom svojom zasadnutí
(14.2.2007) rozhodlo o otvorení ďalšej triedy v budúcom školskom roku 2007/2008.
V súčasnosti podnikáme kroky k uskutočneniu tejto vízie.
Čo sa týka financovania, tak prevádzka EMŠ nezaťažuje rozpočet nášho zboru. Je
financovaná zo štátneho rozpočtu (normatív na dieťa). Od januára platí nová legislatíva,
a financovanie ide z mesta. Veríme, že aj po týchto zmenách nebudú cirkevné školy
ukrátené. (Súčasná vláda nie je naklonená neštátnym školám a neštátnym subjektom
vôbec.)
Pri zriaďovaní školy boli výdatnou pomocou dary a príspevky z rôznych zdrojov (viac
v časti hospodárenie, celkový prehľad je vo výkaze hospodárenia), bez ktorých by sme
neboli schopní školu otvoriť. Viaceré organizácie i jednotlivci prispeli aj priamo
zariadením či vybavením pre školu. Ceníme si milodary, ktoré dávate pre EMŠ. Tieto
dary sú veľmi cenné. Taktiež chcem ešte aj na tomto mieste vyjadriť vďaku všetkým,
ktorí ste prispeli svojou prácou k tomu, že sa EMŠ mohla otvoriť. Ani teraz však nie sú
ešte mnohé detaily dotiahnuté, a tak každý ochotný, kto ponúkne svoju pomoc,
skúsenosti a zručnosti, je vítaný.
Pri EMŠ funguje aj materské centrum pre ženy na materskej dovolenke, ktoré vedie ako
dobrovoľníčka s. Alena Kolárovská. Spolupráca s EMŠ je obojstranne veľmi
prospešná. MC je otvorené každý utorok od 9:00-12:00. S veľkým ohlasom sa stretli
najmä príležitostné akcie ako Mikuláš, Vianočná besiedka, karneval a pod. MC vytvára
priestor pre vzájomné stretnutia mamičiek nielen z nášho zboru ale i z okolia, ba
prichádzajú mamičky aj z iných častí mesta. Stretnutí sa zúčastňuje striedavo 3-5
mamičiek, pri väčších akciách aj 10. V budúcnosti plánuje MC aj organizovanie
odborných prednášok na pomoc rodinám pri výchove detí a starostlivosti o ne.
EMŠ spolupracuje s Detskou misiou, ktorej pracovníci pripravili pre deti a rodičov
vianočný program v decembri. Taktiež spolupracuje s ACSI (Medzinárodná asociácia
kresťanských škôl) so sídlom v Budapešti. Riaditeľ ACSI A. Brown s manželkou
Melindou navštívili našu školu, pričom pripravili krátky program pre deti i rodičov
a seminár pre pedagógov (výťah z prednášky bol uverejnený aj v zborovom časopise
Soli Deo Gloria). Škoda, že tohto seminára sa zúčastnilo len niekoľko záujemcov.
V tejto spolupráci chceme i naďalej pokračovať.

Význam EMŠ je v niekoľkých rovinách: 1. služba rodinám, ktoré chcú vychovávať
svoje deti v kresťanskej viere. Kresťanská škola vlastne dopĺňa výchovu v rodine
a v cirkvi. 2. Zároveň je to pre cz praktická služba svetu a takáto škola má aj 3. misijný
rozmer, keďže vytvára most do cirkvi pre ľudí, ktorí stoja z nejakých dôvodov mimo
nej.
Vízia EMŠ: - poskytovať výchovu v duchu kresťanskej morálky
- vytvárať bezpečný priestor pre deti v rodinnej a vrúcnej atmosfére
- slúžiť rodinám a komunite, v ktorej žijeme
- šíriť dobrú správu o Ježišovi Kristovi každému človeku
- osláviť Pána Boha v osobnom i pracovnom živote
Ciele EMŠ
- pomoc pri socializácii dieťaťa v kolektíve prostredníctvom
kresťanských mravných hodnôt
- rozvoj osobnosti dieťaťa v spolupráci rodiny, školy a cirkvi
- príprava na vstup do základnej školy
- organizovanie doplnkovej formy výchovy a vzdelania detí predškolského veku
- výchova v duchu ekumenickej spolupráce

Činnosť presbyterstva
Presbyterstvo sa stretáva pravidelne v 2. stredu v mesiaci o 17:00. Počet členov je 17 (+
predsedníctvo cz). V uplynulom roku sa presbyterstvo stretlo 12-krát. Zasadnutia mali 2
časti. V prvej časti bola preberaná duchovná téma, po ktorej nasledovala diskusia
a modlitby. V druhej časti sa preberali aktuálne záležitosti zboru podľa daného
programu. Témy: boli v prvom polroku zamerané na kresťanské šafárenie podľa
Zborníka Kresťanské šafárenie je vecou viery. Od septembra preberáme knihu
Nehemiáš, pretože Nehemiáš viedol veľký stavebný projekt - obnovu hradieb
Jeruzalema. Myšlienky tejto knihy však nie sú aplikovateľné len pre stavbu kostola ale
aj pre budovanie toho duchovného domu – cirkvi. Presbyteri sú zadelení do 4 sekcií –
sekcia pre prácu s deťmi a mládežou, sekcia misijná, hospodárska a stavebná.
Presbyteri a ďalší spolupracovníci sa zúčastnili vzdelávacieho seminára v rámci
projektu kresťanského šafárenie (v Štóse – kúpele 23.-25.6.). Týmto stretnutím bol
tento projekt v našom zbore zavŕšený, ale vo vzdelávaní presbyterov a pracovníkov
zboru chceme i naďalej pokračovať.
Seminár bol zameraný celkové vyhodnotenie projektu kresťanského šafárenia,
hodnotenia duchovného života v končiacom šk. roku a plánovanie aktivít v ďalšom
období ako i na budovanie vízie zboru na základe Veľkého poverenia (Mt 28:19-20,
Sumy evanjelia (J 3:16) a Sumy zákona (Mk 12:30-31). Naše poslanie sme definovali
nasledovne: Ev. a. v. cirkevný zbor Košice – Terasa je tu preto, aby vytvárajúc
rodinu Božích detí prinášal evanjelium strateným, slúžil núdznym, budoval
veriacich a tým všetkým prinášal Bohu slávu. V piatich bodoch to môžeme stručne
vyjadriť ako: Uctievame Krista - slúžime s Kristom - prinášame Krista - rastieme
s Kristom - patríme Kristovi.
Počas večerného programu bola aj videoprojekcia filmu Luther. Seminára sa okrem
presbyterov zúčastnili aj ďalší dobrovoľní spolupracovníci cz ako i zástupcovia fílie
Štós. Na záver seminára jeho účastníci navštívili aj evanjelický kostol vo fílii v Štóse,
kde nám s. kurátorka A. Schreiberová priblížila históriu i súčasnosť tamojšieho
evanjelického zboru.
Tieto stretnutia sú prínosom pre naše vzájomné vzťahy, hodnotenie a plánovanie práce
cirkevného zboru, analýzu a budovanie spoločnej vízie do budúcnosti.

Predsedníctvo cz, dvaja presbyteri a 1 čen cz sa zúčastnili 1-dňového seminára
o Prirodzenom raste cirkvi, ktorý zorganizovala Biblická škola v Martine. Prednášajúci
Rev. Thomas R. Acton, USA, asistent biskupa LCMS v Minnesota South District pre
oblasť rozvoja duchovnej služby nás oboznámil s aplikáciou a výsledkami tohto
projektu v ich cirkvi. Seminár bol veľmi podnetný.
S- tím
Uplynulé obdobie ukázalo potrebu väčšej aktivizácie členov zboru do služby na Božom
diele ako i ich následného systematického vedenia. Z toho dôvodu sme prikročili
k organizovaniu stretnutí pod názvom „S-tím“ (= tím služobníkov), zatiaľ 1x mesačne
(každý 3. pondelok v mesiaci). Tieto stretnutia vytvárajú platformu pre spoločné
zdieľanie, vyučovanie, formovanie vízie, modlitby, informácie, hľadanie priorít v
službe. Je to miesto, kde sa môžeme spoločne pod vplyvom Božieho slova a Ducha
Svätého formovať, reformovať a transformovať. S-tím je pre členov zboru, ktorí stoja
v konkrétnej službe a zodpovednosti (hoci i „malej“ a nenápadnej) a pre ľudí, ktorí
hľadajú svoju službu a chcú slúžiť Pánu Bohu konkrétnym spôsobom.
Chcel by som však, aby sme sa všetci členovia zboru zúčastňovali nejakej formy
duchovného vzdelávania, rastu a následne aj služby v Božom kráľovstve.

Časopis
Zborový časopis CZ na Mlynskej Soli Deo Gloria vychádza ako časopis košických
evanjelikov. Pravidelne sú v ňom aj príspevky zo života nášho CZ. Informácie z nášho
CZ sa objavovali aj v celocirkevných časopisoch, na tom má zásluhu najmä s. E.
Bombová. Časopis však vychádza s veľkou námahou, pretože je málo kvalitných
prispievateľov. Mnohí si radi prečítajú, čo sa v zboroch udialo, ale len málokto si
uvedomuje potrebu o uskutočnených podujatiach napísať aj do časopisu, nehovoriac
o článkoch zameraných na duchovný život a rast. A tak vyzývame, aby ste sa
obdarovaní ale najmä ochotní prihlásili a pripojili k tým, ktorí časopis tvoria vo svojom
voľnom čase, často s vypätím posledných síl.

Diakonia
Zborová diakonia „Cesta nádeje“ CZ na Mlynskej slúži aj potrebám nášho CZ. Práca
zborovej diakonie bola prezentovaná aj v našom cz na stretnutí žien. V uplynulom roku
prijala s. Z. Katreniaková, členka nášho cz, službu vedúcej zborovej diakonie. Úlohu
prevzala po s. Šalingovej, ktorá stála pri zrode tejto diakonie. Ďalej z nášho CZ
spolupracuje aktívne s. D. Hládeková v oblasti právneho poradenstva a s. Em.
Hrešková vedie biblické vyučovanie pre pracovníkov diakonie. Zborová diakonia
zabezpečuje opatrovateľskú službu. Záujemcovia zapojiť sa/zamestnať sa v ZD CN,
nech sa prihlásia priamo v sídle diakonie na Zvonárskej ulici, alebo cez FÚ. Podobne aj
záujemcovia využiť ponúkané služby, nech sa prihlásia. Z nášho cz pracuje jedna sestra
ako opatrovateľka.
V oblasti diakonie máme veľké rezervy, alebo lepšie povedané dlhy voči svojmu
okoliu. Veľmi osožné by bolo, keby sa našli dobrovoľníčky pre oblasť návštevnej
služby. Iste by sa našli aj takí, ktorí vzhľadom na svoj vek či zdravotní stav sa len ťažko
vedia sami dopraviť do spoločenstva a privítali by možno, keby ich niekto mohol voziť

autom.
Sú situácie, kedy ľudia na FÚ aj vyhľadajú pomoc, ale keď nemáme kontakt na
ochotných služobníkov, naše možnosti sú veľmi obmedzené v oblasti praktickej
pomoci. Momentálne nevieme zabezpečiť ani návštevou, napr. pri životnom jubileu.
Bez spolupracovníkov toto nie je možné zabezpečiť. A pritom by som bol nerád, keby
sme ako spoločenstvo zanedbávali našich starších, ktorí sa môžu cítiť aj zabudnutí
cirkvou. Aj ich treba vyhľadávať, povzbudzovať a sprevádzať na ich ceste.
Ani v uplynulom roku sa neprejavila väčšia informovanosť o potrebách ľudí. Často, ak
vôbec, sa dozvedám, že niekto bol vážne nemocný, či v nemocnici až po udalosti. Je to
škoda, lebo potom človek, rodina zostáva sám, sama so svojim trápením a pritom ako
spoločenstvo by sme ich mohli niesť na modlitbách, a možno aj prakticky pomôcť.
Preto apelujem aj tento rok, aby ste ma informovali o tom, ak vy alebo niekto z vášho
okolia bude takúto pomoc potrebovať. Bez tejto vzájomnej spolupráce nie je vo
veľkomeste možné dozvedieť sa o všetkých potrebách a byť nápomocný.
V spoločenstve zaznievajú modlitby za rôzne potreby, resp. pri rôznych príležitostiach.
Väčšina uprednostňuje anonymné modlitby v zmysle „bohuznámy“. Bolo by vhodnejšie
pristupovať ku adresným modlitbám. Táto zmena nie je jednoduchá, ani nemá byť
násilná, ale je správnejšia.

Misia
Mimoriadnym misijným podujatím, ktorého sme sa zúčastnili a spoluorganizovali spolu
s materským cz bola satelitná evanjelizácia Pro Christ (20.-26.3.). Štyri misijné večery
boli prenášané priamo do Malej zasadačky v Bielom dome, kde sa stretávame aj na
službách Božích. Ovocím tohto podujatia bolo duchovné povzbudenie členov zboru
a rozsievanie evanjelia medzi zúčastnenými. Potrebujeme sa učiť byť sami viac
aktívnymi misionármi a nielen pasívnymi konzumentmi duchovnej stravy.
Niekoľko členov nášho zboru sa zúčastnilo seminára o evanjelizácii, ktorý organizoval
Evanjelický mediálny program (EMP) pre náš seniorát v Kysaku. Zborový farár tam
poslúžil aj prednáškou.

Misijné aktivity nášho zboru,
mimoriadne príležitosti a účasť na
duchovných podujatiach. (Nižšie
uvedené aktivity sme organizovali,
spoluorganizovali alebo sa ich aktívne
zúčastnili zástupcovia nášho cz)
•
•
•
•

8.-15.1.
Košiciach
14.-17.2.
19.2.
1.4.

Aliančný modlitebný týždeň v protestantských zboroch v
Konferencia riaditeľov škôl, ACSI, Budapešť
Výročný zb. konvent, hosť D. Bázlik, zb. farár v Gelnici
účasť na seniorálnom konvente KESEN vo Švedlári

•
•
•
•
•
•
•

20.-26.3.
14.4.
30.4.
február
19.-21.5.
28.5.
23.-24.6.

Evanjelizácia Pro Christ, priamo na Terase 23.-26.3.
Pašiový sprievod (spevokol Chválospev)
Rodinné služby Božie
výlet konfirmandov, dorastu a mládeže, Mengusovce
rodinný výlet nášho zboru, Stará Voda
konfirmácia detí cz Košice – Terasa
Seminár kresťanského šafárenia pre presbyterov

a spolupracovníkov, Štós
•
•
•
•

25.6.
august;
23.7.
24.-28.7.

Volebný konvent predsedníctva VD ECAV
výlet konfirmandov, dorastu a mládeže, Tisovec
Volebný konvent predsedníctva ECAV na Slovensku
Denný tábor detí v spolupráci s Detskou misiou a Otcovým

27.8.
3.9.

Volebný konvent seniora KESEN ECAV
slávnostné otvorenie EMŠ za účasti vedenia

srdcom
•
•

KESEN, starostu MČ Západ a ďalších hostí
•

10.9.

Volebný konvent seniora KESEN ECAV

•
•

18.9.
23.9.

začiatok výstavby evanjelického kostola na Toryskej ul.
účasť na seminári o Prirodzenom raste cirkvi, Biblická

škola, Martin
•
•

1.10.
5.-11. 10.

4. výročie nášho cz
9. konferencia Rodinných spoločenstiev v St. Ľubovni

+ seminár o pastorácii manželstva
•
•
•

14.10.
15.10.
25.10.

športový deň EMŠ v spolupráci s Otcovým srdcom
Mládežnícke služby Božie
návšteva EMŠ v Rožňave

•
•
•
•
•
•

30.10.-3.11.
29.10.
november
17.-19.11
19.11.
28.11.

Reformačný modlitebný týždeň v zboroch KESEN
Žatva duchovnej piesne, Budimír, spevokol Chválospev
výlet konfirmandov, dorastu a mládeže; Batizovce
seminár o evanjelizácii, Ev. mediálny program, Kysak
Volebný konvent – voľba predsedníctva KESEN ECAV
návšteva EMŠ z ACSI, Budapešť a seminár pre pedagógov

a katechétov
•
•
•

5.12.
10.21.
14.12.

Mikuláš EMŠ v spolupráci s Materským centrom Slnečnica
Mládežnícke služby Božie
vianočný program v EMŠ – pripravila Detská misia

•

21.12.

vianočná besiedka detí pre rodičov - EMŠ

Pastorálna činnosť
Situáciu v pastorácii nemôžem hodnotiť ako uspokojivú. Boli vykonané osobné
návštevy v domácnostiach, v nemocnici, v domovoch dôchodcov, i s prislúžením VP,
viaceré pastoračné rozhovory sa odohrali aj v kancelárii FÚ či pri iných príležitostiach.
Avšak vzhľadom na počet členov zboru bola takáto starostlivosť poskytnutá len
malému percentu ľudí, zväčša na ich vlastnú žiadosť. Tieto rozhovory vychádzajú
väčšinou z iniciatívy ľudí. Nikto nie je vedome obchádzaný či zanedbávaný. Opäť tu
platí, čo som hovoril v súvislosti s diakoniou, ak niekto nedá o sebe vedieť, nie je
možné mu reálne pomôcť.

Mimozborová činnosť farárov
Mgr. O. Kolárovský, zborový farár - člen komisie cirkví pri Magistráte mesta Košíc
- člen komisie cirkví pri VÚC
- člen Poradného zboru zriaďovateľa EG JAK
- člen Regionálneho výboru ROS
- vyučujúci na EG JAK v rozsahu 4h/týždeň.
- vedúci misijnej sekcie KESEN ECAV
- člen miestnej skupiny EA Košice
- člen ZED
Mgr. Katarína Tomčiková, zborová kaplánka
- člen ZED

Náš CZ zastupujú
JUDr. D. Hládeková - člen seniorátneho presbyterstva
- predseda dištriktuálneho súdu
Igor Simon - člen synody – náhradník
- vedúci misijnej sekcie KESEN ECAV
MUDr. Zuzana Katreniaková – vedúca zborovej diakonie Košice – Cesta nádeje

Evanjelická tlač
V cirkevnom zbore (mimo individuálnych objednávok) odoberáme tieto časopisy: Soli
Deo Gloria 50 ks, Ev. posol 15 ks.
Ak je záujem o ďalšie časopisy, treba nahlásiť a radi ich budeme pre vás cez cz
objednávať. Osobne by som zvlášť doporučoval Cirkevné listy a pre deti Dúhu.

Počet členov zboru
V priebehu roka 2005 počet evidovaných členov v našom zbore stúpol zo 704 na 710
(+6). Stále je však veľký počet evidovaných členov, ktorý neprídu na služby Božie ani

raz, alebo len na sviatky a neplnia si ani svoje základné povinnosti voči cirkevnému
zboru.
Akosi sme si v cirkvi zvykli, že praktizujúcich evanjelikov je značne menej ako tých, čo
sa k cirkvi hlásia. Takýto stav však nie je zdravý, ale v skutočnosti cirkev oslabuje.
Našim spoločným cieľom by malo byť, aby nominálni evanjelici sa stali praktizujúcimi
a praktizujúci slúžiacimi. Len tak budeme môcť byť skutočne soľou zeme (Mt 5:13).
Zvlášť tu v meste sme silne konfrontovaní so skutočnosťou, že pre mnohých je
kresťanská viera formálnou záležitosťou, viera je len zvyková, nie osobná.
Ako sa učíme na konfirmácii, „hlavným programom cirkvi je misia. Tento program jej
určil sám Pán Ježiš vo svojom misijnom príkaze“ (Mt 28:19-20; por. Verím a sľubujem,
str. 98/172). Naša misia sa však neobmedzuje len na vlažných či spiacich členov cirkvi
(vnútorná misia) ale musíme mať na zreteli aj mnohých ľudí v našom okolí, ktorí sú
Bohu úplne odcudzení (vonkajšia misia). A nemali by sme zabúdať ani na misijné
poslanie cirkvi vo svete, ktorého sme tiež súčasťou (zahraničná misia). Vďaka Bohu za
slobodu a príležitosti, ktoré máme. Ich využitie je našou príležitosťou ale
i povinnosťou.

Výstavba kostola na Toryskej
Uplynulý rok bol pre nás významný nepochybne i tým, že sme prikročili k praktickej
realizácii výstavby kostola a zborového centra nášho cz na Toryskej ulici. V prvom
polroku sme vzhľadom na isté problémy zvažovali aj možnosť úplne nového projektu
(najmä vzhľadom na finančnú a technicko – realizačnú náročnosť stavby). Po
konzultáciách a viacerých rokovaniach aj na úrovni Spoločného výboru, predsedníctiev
zborov a presbyterstiev oboch cz sme pristúpili k úprave doterajšieho projektu –
vypustením suterénu. Preto v septembri (5.9. odovzdanie staveniska, 18.9. zač.
zemných prác) sme mohli začať prvou etapou výstavby. Táto prvá etapa zahŕňa
vybudovanie prípojok a vybudovanie základov po prvú dosku.
Dodávateľom stavby je firma Hládek – H, technický dozor vykonáva Ing. J. Koperdák
a nás ako investora zastupuje Ing. Š. Čečetka. Rozpočet stavby po úprave projektu je
cca 38 mil. Sk. Prvá etapa výstavby má náklady cca 5 mil. Sk. Do konca r. 2006 bolo
z toho preinvestovaných 45,52 % zmluvnej ceny (2.287 tis. Sk). Podľa odpočtu stavby
kostola k 31.12.2006 nabehli celkové investičné náklady na prípravu i výstavbu
(vrátane projektov) vo výške 3.689 532,- Sk. Dokončenie prvej etapy výstavby
predpokladáme v jarných mesiacoch tohto roku. Prvá etapa je financovaná z doterajších
zbierok a výnosu z predaja budovy na Mlynskej 19 a je finančne krytá.
Druhá etapa – hrubá stavba nie je finančne krytá. Náklady na túto etapu sú cca 18 mil
Sk. Tretia etapa (cca 13 mil.) budú dokončovacie práce – inštalácie, rozvody, sanita,
omietky a pod.). Okrem toho budú ďalšie náklady na vybavenie a zariadenie priestorov.
V závislosti od finančných možností budeme zvažovať sprevádzkovanie komplexu po
častiach.
Pri celej vízii tejto stavby sa počítalo s výnosom za pozemok na Žriedlovej ulici (cca 30
mil.). Zatiaľ sa nedarí tento pozemok výhodne zhodnotiť vzhľadom na obštrukcie zo
strany niektorých predstaviteľov mesta. Ako zodpovedný v tejto veci koná br. farár D.
Havrila. Pravdepodobne v tomto roku ešte nemôžeme počítať s financiami z tohto
zdroja, ale veríme, že sa veci aj v tejto oblasti pohnú čoskoro k lepšiemu.
V súčasnosti tiež na úradoch prebieha konanie vo veci zmeny projektu, ktoré ešte nie je
ukončené. Prosíme o modlitby. Práce na stavbe budeme musieť prispôsobiť finančným
možnostiam a taktiež postupu pri získavaní potrebných povolení vzhľadom na zmeny

v projekte. Viac v časti o hospodárení.

Hospodársky život zboru
Súčasťou tejto správy je koncoročný výkaz za rok 2006 a návrh rozpočtu na rok 2007.
V rámci projektu kresťanského šafárenia sme sa učili, že zdravým prejavom
kresťanskej viery je aj správne spravovanie Božích darov, tých duchovných, ale i tých
hmotných. Musím povedať, že finančný stav nášho zboru počas minulého roku
priniesol viac starostí ako radostí. Nepodarilo sa naplniť rozpočet v oblasti príjmov,
a tak nastalo napätie v oblasti výdavkov. Hospodársky rok sme skončili so schodkom –
viac v prílohe. Nedeľné ofery, milodary a cirkevný príspevok, dokonca ani za finančnej
pomoci materského cz nepokrýva náklady na činnosť zboru. Je omylom si myslieť, že
keďže nemáme kostol ani faru, tak výdavky v oblasti života zboru nejestvujú. Naopak,
je potrebné si uvedomiť, že po dokončení zborového centra náklady ešte stúpnu, keďže
doteraz výrazná časť nákladov na prevádzku kancelárie je eliminovaná tým, že
administratívna práca sa koná v priestoroch kancelárie FÚ na Mlynskej.
Veľké rezervy sú v cirkevnom príspevku, kde veľká časť členov vôbec neuhradila ani
tento minimálny príspevok na činnosť cirkvi. Aj toto nás stavia pred otázku, aký je
vlastne vzťah týchto členov k ich vlastnej cirkvi.
Ani účelové ofery na výstavbu kostola nedosahujú predpokladaný výnos. Cieľom bolo
vyzbierať na týchto oferách po 10 tis. Sk. Ani jedna ofera nedosiahla túto výšku a len
jedna sa jej priblížila. Takéto slabé dávanie na výstavbu i život zboru nedáva veľmi
optimistickú perspektívu na fungovanie zboru.
Je časť členov, ktorí pravidelne a štedro prispievajú, ale väčšina si zrejme neuvedomuje
túto potrebu. Hľadáme spôsoby ako komunikovať tieto potreby zrozumiteľne
a nenásilne, pritom však jasne a naliehavo.
Jediná oblasť, kde sme splnili rozpočet je dávanie mimo zboru. Zbor prejavil štedrosť
pri dávaní iným – zbierky a ofery mimo zbor. Podpora sa prejavila najmä pri
pravidelnom dávaní na misiu v Rusku a pre cirkev v Malawi. Náš zbor sa na minulom
konvente zaviazal podporiť misiu manželov Mattovcov v Rusku sumou 6 tis. Sk. Tento
záväzok bol viac než dodržaný. Ani by nebolo správne, aby sme prestali dávať iným.
Treba nám zachovať výšku dávania mimo zbor, ale zároveň zvýšiť dávanie pre samotný
zbor. Zrejme potreby iných sú nám zrozumiteľnejšie ako množstvo výdavkov vo
vlastnom cz.
Nenavrhujeme navyšovať cirkevný príspevok. Je lepšie, ak ten, kto má, dá podľa
ochoty srdca i viac ako by sme vyžadovali príspevky od niekoho, kto nemá. Naopak,
mali by sme ako zbor pomáhať ľuďom v tiesni. Cirkev nemá peniaze a majetky
zhromažďovať, ale nimi slúžiť Bohu skrze službu blížnym.
V tomto roku navrhuje presbyterstvo cirkevný príspevok v rovnakej výške ako vlani –
200,-Sk na člena (vrátane detí, max. za dve deti) a podobne aj príspevok na výstavbu
700,-Sk na člena (vrátane detí, max za dve deti). Tieto príspevky nevymáhame, ich
výška je pre členov orientačná.
Tiež však chcem povzbudiť, aby ste vnímali aj vnútrozborové potreby. Tak, ako idú
hore náklady vo všetkých oblasti, dotýka sa to aj výdavkov cirkvi. Tieto náklady iste
porastú aj v súvislosti s výstavbou a vôbec rastom aktivít. Iste by nebolo správnou
cestou utlmovať činnosť a aktivity zboru. Veď väčšina sa koná na báze služby
dobrovoľníkov a za minimálne finančné výdavky.
Treba poznamenať, že celkové výdavky zboru neprekročili výdavky predpokladané
rozpočtom, ktoré schválil konvent. Jedna vec je schváliť rozpočet, druhá je prispieť

k jeho naplneniu. Je jednoduchšie zdvihnúť ruku pri hlasovaní ako ňou siahnuť do
peňaženky. Treba si nám však uvedomiť, že tieto dve veci úzko súvisia.
Preto opäť zopakujem to, čo som už povedal vlani: Predstava, že štát financuje cirkev,
a teda naše milodary sú len prilepšením pre cirkev je mylná. V skutočnosti má cz od
štátu akurát to, že štát hradí časť príjmu farára. Aj cz však finančne podporuje svojho
duchovného pastiera a všetka činnosť i majetok zboru v podstate je z darov a milodarov
veriacich. Ak nerátame mimoriadne dotácie či príspevky z iných zdrojov (obec,
zahraničie a pod.). Znovu pripomínam, že zodpovednosť za náš CZ nesieme my sami.
Po stránke duchovnej, i po stránke materiálnej.
To, akým spôsobom dávame Pánu Bohu k dispozícii svoj čas, svoju energiu, svoje
talenty a tiež financie, hovorí veľa o úprimnosti a opravdivosti našej viery.
Som rád, že presbyteri idú v dávaní príkladom ostatným ako aj niektorí ďalší členovia
zboru. Aj v uplynulom roku boli niektorí, čo pravidelne každý mesiac prispievali
určitou sumou na potreby zboru. Nie sú to vždy tí najbohatší. Dávanie je viac vecou
ochotného srdca ako výšky bankového konta. Boli zase iní, ktorí prispievali
nepravidelne, ale zato väčšou sumou. Nech vám Pán Boh odplatí podľa vašej viery.
Sme vďační aj za finančnú podporu z Lutheran Church Missouri Synod, USA, ktorá
podporila zriadenie EMŠ (300 tis. Sk), ako i za príspevok z mesta Košice (150 tis. Sk)
a Nadácie J. A. Komenského zo Žiliny (90 tis. Sk) na opravu a nákup zariadenia pre
EMŠ, za príspevok MČ Západ na výstavbu kostola (250 tis. Sk), na príspevok mesta
Košice na tábor mládeže (20 tis. Sk) a MČ Západ na denný tábor detí (10 tis. Sk).
Ďakujeme aj za priame dary pre EMŠ od rôznych organizácii a jednotlivcov (nábytok,
hračky, vybavenie).
Sme vďační aj za finančný príspevok z materského cz na Mlynskej (100 tis. Sk).
Opätovne nám prispievajú nezanedbateľnou sumou napriek tomu, že v súčasnosti sami
čelia „uťahovaniu opaskov“, opravujú fasádu na kostole. Opäť aj v tomto roku chcú
prispieť nášmu cz, okrem na výstavbu aj na prevádzkové náklady, a tiež poskytujú
kanceláriu a ďalšie priestory v prípade potreby.

Okienko do zboru (pre správu seniora na
seniorátny konvent)
Rok 2006 bol štvrtým rokom samostatného CZ Košice - Terasa. Dnes môžeme
konštatovať, že v cirkevnom zbore fungujú takmer všetky oblasti cirkevno-zborového
života, aj keď mnohé len v malých začiatkoch. Členská základňa sa stabilizovala, tí čo
sa zúčastňujú duchovného života v tomto cz sa tu cítia naozaj doma, návštevnosť
služieb Božích z roka na rok mierne stúpa.
V septembri 2006 začala svoju činnosť Evanjelická materská škola, ktorej
zriaďovateľom je náš cirkevný zbor. Uplynulý prvý polrok v živote novozriadenej EMŠ
potvrdzuje, že to bol krok správnym smerom. EMŠ poskytuje kvalitné a nadštandardné
služby bez toho, aby náklady pre rodičov boli vyššie ako na štátnej škole. Ak sme pred
rokom, ba i pri otvorení školy mali otázku, či bude o ňu dostatočný záujem, dnes je
situácia taká, že už máme zapísaný nadpočet detí (kapacita EMŠ je v súčasnosti 22
detí). Zborové presbyterstvo preto rozhodlo o otvorení ďalšej triedy v budúcom
školskom roku 2007/2008. V súčasnosti podnikáme kroky k uskutočneniu tejto vízie.
Pri EMŠ funguje aj materské centrum pre ženy na materskej dovolenke, ktoré vedú
sestry - dobrovoľníčky. MC je otvorené 1x v týždni v dopoludňajších hodinách.
Spolupráca s EMŠ je obojstranne veľmi prospešná. S veľkým ohlasom sa stretli najmä

príležitostné akcie ako Mikuláš, Vianočná besiedka, karneval a pod. MC vytvára
priestor pre vzájomné stretnutia mamičiek nielen z nášho zboru ale i z okolia, ba
prichádzajú mamičky aj z iných častí mesta. Stretnutí sa zúčastňuje striedavo 3-5
mamičiek, pri väčších akciách aj 10. V budúcnosti plánuje MC aj organizovanie
odborných prednášok na pomoc rodinám pri výchove detí a starostlivosti o ne.
Uplynulý rok bol pre nás významný nepochybne i tým, že sme prikročili k praktickej
realizácii výstavby kostola a zborového centra nášho cz na Toryskej ulici. V prvom
polroku sme vzhľadom na isté problémy zvažovali aj možnosť úplne nového projektu
(najmä vzhľadom na finančnú a technicko – realizačnú náročnosť stavby). Po
konzultáciách a viacerých rokovaniach aj na úrovni presbyterstiev oboch cz sme
pristúpili k úprave doterajšieho projektu – vypustením suterénu. Preto sme mohli
v septembri začať prvou etapou výstavby. Táto prvá etapa zahŕňa vybudovanie prípojok
a vybudovanie základov po prvú dosku. Práce na stavbe budú pokračovať v závislosti
od finančných možností a taktiež postupu pri získavaní potrebných povolení vzhľadom
na zmeny v projekte.
Duchovný rast zaznamenávame najmä pri stretnutiach rodinných spoločenstiev.
V zbore vidíme potrebu väčšej aktivizácie laických služobníkov. Na ich výchovu
chceme dať v tomto roku dôraz.

Záver
Ako hovorí úvodný biblický text, cirkev tvoria jej členovia s rôznym obdarovaním,
rôznymi úlohami a pôsobením. Cirkev však rastie vtedy, keď si každý zastane svoje
miesto v Božom pláne.
Biblia nás učí, aby sme, verní pravde, rástli v láske v každom ohľade v Toho, ktorý je
Hlava, v Krista; On spája a zväzuje celé telo všetkými spojivami spoločnej služby
a podľa miery činnosti každého údu dáva telu rásť, aby sa budovalo v láske. Božím
cieľom pre nás je, aby sme žili v každodennom živote verní pravde v každodennom
živote, aby sme rástli v láske a v podobnosti Kristovi. Toto je prvoradé, toto má dávať
smer nášmu životu. A cirkev, zbor bude rásť v kvalite i kvantite len vtedy, ak dovolíme
Pánovi Ježišovi, aby nás On spájal vzájomnou a spoločnou službou. A rásť budeme len
do tej miery, do akej budeme v službe sami činní, aktívni.
Chcem pri tejto príležitosti poďakovať všetkým, ktorí ste aktívnymi spolupracovníkmi
na Božom diele v našom cirkevnom zbore. Nie každého služba je rovnako viditeľná, ale
Pán Boh hľadí na naše srdce a odmení každého podľa svojej milosti. Pravidelne sa
modlievam zvlášť za spolupracovníkov, aby bol sám Pán Boh vašou odmenou ako aj za
vás ostatných.
Menovite ďakujem bratovi dozorcovi I. Simonovi za ochotnú službu a osobnú
obetavosť v uplynulom roku ako i celému presbyterstvu. Vďaka patrí br. farárovi M.
Hreškovi a s. E. Hreškovej za ich pomoc v duchovnej službe. Ďakujem za spoluprácu aj
s. kaplánke K. Tomčikovej.
Vďaka sestrám, ktoré doprevádzajú náš spev počas služieb Božích, menovite s. D.
Hrehorovej, ktorá slúži na nedeľných Sl. Božích a s. K. Kožlejovej, ktorá pravidelne
slúži aj na Sl. Božích vo FNsP a v Štóse. Vďaka patrí aj br. kurátorovi J. Rybárovi
a jeho manželke – s. kostolníčke, za ich starostlivosť a prípravu sály na služby Božie.
Taktiež s. účtovníčke E.Mikulskej za jej neoceniteľnú službu pri spravovaní financií
a br. pokladníkovi L. Ivaneckému a br. Puškášovi. Vyzdvihnúť chcem aj obetavé
a ochotné srdce s. riaditeľky A. Durbákovej pri jej službe v EMŠ. Vďaka patrí aj
sestrám Turčányovej a Kvitkovičovej, ktoré slúžia ako kostolníčky v kaplnke vo FNsP.

Ďakujem i všetkým neordinovaným spolupracovníkom, najmä tým, ktorí nejakým
spôsobom pravidelne slúžite druhým (detská besiedka, klub detí, dorast), pričom
nezištne obetujete svoj čas i energiu. Nemôžem tu všetkých menovať, ale ich mená sme
počuli pri správe o činnosti v tejto oblasti.
Vďaka aj vám všetkým ostatným za vaše modlitby, povzbudzovanie a podporu
duchovnú i materiálnu pri živote v našom zbore. Ďakujem aj svojim kolegom a tiež
celému CZ na Mlynskej za ich podporu, pomoc a spoluprácu, bez ktorej by sme
nemohli tak napredovať.
Nech sa Pán Boh prizná k svojmu dielu i v nastávajúcom roku a nech nás vedie po
svojej ceste.
Mgr. Ondrej Kolárovský
zborový farár
Plán činnosti na rok 2007
Naše poslanie sme definovali nasledovne: Ev. a. v. cirkevný zbor Košice – Terasa je
tu preto, aby vytvárajúc rodinu Božích detí prinášal evanjelium strateným, slúžil
núdznym, budoval veriacich a tým všetkým prinášal Bohu slávu. V piatich bodoch
to môžeme stručne vyjadriť ako: Uctievame Krista - slúžime s Kristom - prinášame
Krista - rastieme s Kristom - patríme Kristovi. Z tohto vychádza naša činnosť a služba
Bohu i blížnym (por. J 3:16. Mk 12:30-31, Mt 28:19-20).
Dôraz v duchovnom živote v tomto roku bude popri pravidelných podujatí na
vzdelávanie a výchovu laických služobníkov cirkvi.
Na úrovni zboru položíme dôraz na tieto podujatia:
•
•
•

zorganizovať 2 mimoriadne vzdelávacie podujatia pre presbyterov a
spolupracovníkov zboru
zorganizovať 2 rodinné víkendovky (v spolupráci s EMŠ a MC)
zorganizovať letný denný tábor pre deti (v spolupráci s OS a DM)

Dlhodobé projekty:
•
•

pokračovať v realizácii výstavby kostola
rozšíriť EMŠ o jednu triedu

Ďalšie čiastkové úlohy podľa sekcií a jednotlivých oblastí života zboru.

