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Predkladá zborový farár Mgr. Ondrej Kolárovský 
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(Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Košice – Terasa) 
dňa 3.fabruára.2008 v rámci hlavných služieb Božích 

Biblický úvod  

Dopytujte sa na Hospodina a na Jeho silu, hľadajte ustavične Jeho tvár! Žalm 105:4 (1 
Kron 16:11) 

Milí bratia a sestry skrze vieru v Pána Ježiša Krista! 

Kde hľadáme silu pre svoj život? U koho hľadáme pomoc v ťažkostiach? Komu a čomu 
pripisujeme zásluhy za úspech? Sú to aktuálne otázky, s ktorými sa, hoci často 
nevedome, potýkame každý deň.  
Mnohí ľudia hľadajú silu, vnútornú rovnováhu pri rôznych cvičeniach, neraz 
s pochybným duchovným pozadím, v rôznych „zázračných“ prípravkoch a receptoch. 
Dopytujú sa na svoju budúcnosť dokonca u novodobých veštíc, v horoskopoch 
a podobných okultných sférach, a dokonca sa tým vychvaľujú, lebo je to moderné, to 
dnes letí, je to „in“. Iní sa spoliehajú na silu človeka, či už na svoju vlastnú, alebo aj na 
protekciu nejakého známeho, priateľa či príbuzného. Žiaľ, neraz sa stáva, že aj veriaci 
ľudia sa dajú pomýliť a odkláňajú sa od Božej cesty. V nedeľu síce vyznávajú vieru 
v Hospodina, ale v pondelok hľadajú svoje vlastné cestičky ku šťastiu. 
Tento žalm nás vracia asi 3 tisíc rokov dozadu, do obdobia, kedy sedel na tróne Izraela 
kráľ Dávid. Vznikol ako reakcia na skutočnosť, že truhla Hospodinova, alebo truhla 
zmluvy bola prenesená na vrch Sion. Chrám Izrael ešte nemal postavený, ale 
v Jeruzaleme, hlavnom meste Dávidovho kráľovstva, mala prítomnosť truhly zmluvy 
ľudu pripomínať Božiu prítomnosť, Jeho starostlivosť a zasľúbenia.  
Aj my si dnes, a stále potrebujeme pripomínať tie isté skutočnosti – Božiu prítomnosť 
pri nás, Jeho starostlivosť, Jeho zasľúbenia. Prítomnosť truhly zmluvy v centre Izraela 
nezaručovala nejakú magickú bezpečnosť národa, ani to, že všetko sa v Božom ľude 
vždy dialo v súlade s Božou vôľou. Ani my sa nemôžeme dnes nechať nejako ukolísať 
tým, že predsa aj my máme nejakú automatickú záruku Božieho požehnania pri 
všetkom, čo konáme.  
Preto je tu na mieste výzva tohto žalmu: Dopytujte sa na Hospodina a na Jeho silu, 
hľadajte ustavične Jeho tvár! Tieto slová nám ukazujú, kde má hľadať veriaci človek. 
Izrael preniesol archu zmluvy do svojho hlavného mesta a hrozilo, že nastane akési 
uspokojenie, duchovná laxnosť, pohodlnosť. Preto je boží ľud vyzvaný – hľadajte 
ustavične Božiu tvár!  
Áno, nech dosiahneme akýkoľvek pokrok vo svojom duchovnom či inom napredovaní, 
nikdy by sme nemali prestať hľadať Božiu tvár. Nikdy by sme nemali upadnúť do 
omylu, že už sme to dosiahli, už sme to zvládli, a teraz to už pôjde v živote všetko 
ľahko, už to dokážeme aj svojimi vlastnými silami dokončiť a podobne.  
Nie, dopytujme sa na Hospodina, a na Jeho silu, hľadajme ustavične Jeho tvár. Slová 
tohto žalmu zameriavajú našu pozornosť na Hospodina, nášho Boha. Je tak mnoho vecí, 
ktoré každodenne toto naše sústredenie na Boha rozptyľujú. Je tak mnoho pokušení, 
ktoré ponúkajú akúsi ľahšiu cestu k dosiahnutiu nášho cieľa, je tak mnoho situácii, 
ktoré majú tendenciu nás ukolísať v akomsi sebauspokojení.  
Ale náš dnešný biblický text nám hovorí: pýtajte sa, kde je Hospodin, aká je Jeho vôľa; 
hľadajte silu a pomoc u Neho, hľadajte Jeho samotného.  



Keď si toto takto uvedomíme, tak vidíme, ako často síce ústami vyznávame oduševnene 
svoju vieru, ale v praxi každodenného života skĺzneme k svetskému spôsobu života. 
Ako často  nehľadáme Božiu vôľu, ale uplatňujeme vôľu človeka pri svojich 
rozhodovaniach. Či už je to naša vlastné vôľa, naše vlastné predstavy o tom, ako by 
mali veci byť; alebo poslušne sklopíme uši pred vôľou iného človeka nepýtajúc sa, čo 
chce Boh.  
Ako často sa nám zdá, že Boh nekoná, že asi spí, je na dovolenke alebo zaneprázdnený 
inými povinnosťami, a tak berieme veci do svojich vlastných rúk a hľadáme ľudské 
riešenia, ľudské prostriedky, ľudské zdroje a spoliehame na silu človeka. Nehľadáme 
pomoc Ducha Svätého, Jeho moc a pôsobenie.  
Ako často je naša viera zameraná len na to, čo môže od Boha získať akými prejavmi 
požehnania by nás mal zahrnúť, akými darmi obdariť, ale nehľadáme Darcu samotného. 
Boh je len akoby akýmsi prostriedkom k naplneniu našich túžob, a nie je On sám 
cieľom nášho života.  
Akoby nám nezáležalo na vzťahu s Bohom, alebo sme ani nerozumeli, že to je to na 
prvom mieste, po čom Boh túži – mať s nami spoločenstvo, a že všetko ostatné sa 
k tomu len pridáva.  
Ako povedal aj Pána Ježiš: Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a 
všetko toto bude vám pridané. (Mt 6:33).  
Boh nás však aj dnes volá, aby sme sa obrátili k Nemu, aby sme svoj zrak zamerali na 
Neho, aby sme hľadali jeho vôľu, Jeho zdroje sily pre svoj život, aby sme hľadali Jeho 
samotného. Jednoducho nám pripomína, že On má byť ten prvý v našom živote. Tým 
začína aj Desatoro, Boží zákon, ktorý bol uložený v truhle zmluvy.  
Ak je čokoľvek iné na prvom mieste v našom živote, a nie Boh, tak je to porušenie 
prvého prikázania. Buď uctievame Boha, alebo niečo či niekoho iného. Dnešný človek 
sa neodkláňa od kresťanskej viery ani tak tým, že by vyznával iné náboženstvo, ale 
tým, že uctieva sám seba a svoje vlastné záujmy.  
Boh nám však aj dnes pripomína, aby sme svoj život sústredili na Neho. Pán Ježiš tiež 
povedal: Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho, ale kto by stratil život pre mňa a 
pre evanjelium, zachráni si ho. (Mk 8:35).  
Čomu teda budeš venovať svoj život ty? Čo budeš hľadať, o čo budeš usilovať, podľa 
čoho si budeš stanovovať svoje ciele, svoje priority?    
Tieto otázky sa týkajú tvojho osobného života, ale aj tvojej rodiny, tvojej práce, aj 
tvojho života v cirkvi. Sú to otázky na tvoje súkromie, ale aj na tvoj život 
v spoločenstve. 
Hľadajme teda to, čo je Božie, čo je od Boha, čo je Boh sám. Pán Ježiš povedal: 
Hľadajte a nájdete! (Mt 7:7) Nepovedal jasne ani: „kedy“ ani „ako“ nájdeme, ale 
vyzýva nás a povzbudzuje, aby sme hľadali.  
Dnes je deň, kedy máme akosi hodnotiť náš život vo svetle života nášho cirkevného 
zboru. z pohľadu toho, čo sa podarilo, ale i toho, čo sa nepodarilo. Budeme uvažovať, 
čo a ako ďalej a dokonca prijmeme nejaké rozhodnutia.  
Život cirkevného zboru by nemalo byť niečo oddelené od nášho vlastného života, 
pokiaľ sa považujeme za súčasť cirkvi. A ak sa tu predsa len necítime celkom doma, tak 
si položme otázku, prečo? Ak si myslíme, že sa nás veci cirkvi priamo netýkajú 
a pestujeme si len svoj osobný duchovný život, upadáme do omylu. Ono sa nás to 
všetko týka a nejako nás to ovplyvňuje.  
Pozrime sa preto na svoj život v novom svetle; predovšetkým vo svetle Božieho slova, 
ktoré nás aj dnes volá, aby sme vo všetkom, čo konáme, plánujeme a o čo usilujeme, 
mali pred očami Boha samotného.  



                                   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 65 
(Terasa), Štós 17x a anglické služby Božie (od IX. 2007) 8x. Účasť je priemerne 188 
(+2), vrátane detí (168 dosp., 20 detí), čo je 26,8 % členov zboru podľa evidencie. Je to 
nárast návštevnosti o 2 ľudí (v % o 0,8%, keďže v evidencii je o 8 členov menej). 
V roku 2006 a 2005 bol nárast o 16 ľudí každý rok. Potešiteľné je, že návštevnosť 
neklesá, môžeme však konštatovať, že sa viac-menej stabilizovala.  
Aj vekové zloženie návštevníkov zostáva viac-menej rovnaké. Zastúpené sú všetky 
generácie, hoci naďalej väčšinu tvorí skôr staršia generácia. Prichádza síce aj viac 
mladých ľudí, aj mladých rodín, ale títo nie sú vždy pravidelnými návštevníkmi. 
Usudzujem, že pokiaľ sa niečo nezmení, nebudeme aktívnejší v získavaní ďalších, tak 
súčasný obraz bude obrazom našich služieb Božích na dlhé roky.  
Služby Božie vykonávali v prípade potreby okrem domácich duchovných aj bratia 
farári z cz Košice (mesto), avšak v menšej miere ako to bolo v minulých rokoch. 
V zásade sa v tejto službe striedajú zborový farár s námestnou farárkou 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.  Novinkou bola 
počas leta séria kázní na list Efezským na pokračovanie.  
Na službách Božích doprevádzajú spev pravidelne sestry D. Hrehorová a K. Kožlejová. 
Príležitostne vypomáhajú aj sestry M. Lukáčová a D. Moščovičová, prípadne kantori 
z cirkevného zboru na Mlynskej (najmä počas sviatkov, A. Liptáková, L. Sedlák). 
Služby Božie vo Fakultnej nemocnici (kaplnka) sa konali pravidelne v sobotu o 18:00. 
Ich počet za rok bol 50x. Účasť na týchto službách Božích bola v priemere 11 ľudí 
(+1). Príležitostne sú medzi nimi aj pacienti, prípadne ich príbuzní, väčšinou však ide 
o ľudí zvonku, našich evanjelikov. Ak v minulosti to boli najmä členovia zboru na 
Mlynskej, v súčasnosti ste to viac vy – členovia cz na Terase. Na týchto službách 
Božích slúžila najviac s. kaplánka, neskôr námestná farárka K. Tomčiková, potom 
zborový farár O. Kolárovský, prípadne farári cz na Mlynskej. 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.  
Anglické služby Božie sa konali v cz Mlynská po viacero rokov. S touto službou začala 
s. D. Kušnírová, najmä pre učiteľov na EG JAK. Neskôr v tejto službe dva roky 
pokračoval brat D. Oslík, ktorý túto službu anglicky hovoriacim cudzincom rozšíril. Po 
jeho odchode v máji 2007 prevzal túto službu zborový farár Košice – Terasa, O. 
Kolárovský. Na jeho návrh po dohode v predsedníctvach oboch košických zborov 
a súhlase príslušných presbyterstiev prešla táto služba pod správu cz. Košice – Terasa – 
od septembra 2008. Služby Božie sa konajú v zásade 2x mesačne, v 1. a 3. nedeľu 
v mesiaci. Za brata farára Oslíka to bolo v nedeľu doobeda o 10:30. Od IX. o 17:00, od 
januára  2008 o 8:00. priemerná návštevnosť je 18, vrátane detí (detí býva 3-6). 
Táto malá komunita si sama zabezpečuje kantora, detskú besiedku, biblickú hodinu. Ja 
pôsobím ako koordinátor aktivít. Samozrejme, tu sa každým rokom striedajú ľudia, 
preto každý rok môže byť iný.   
Detská besiedka funguje počas služieb Božích, VP je prisluhovaná počas každých 
služieb Božích, biblická hodina sa koná každý druhý štvrtok v domácnosti.  



Nemecké služby Božie sa konajú v cz na Mlynskej. Tu ich spomínam preto, lebo na 
nich slúži pravidelne s. farárka K. Tomčiková. Konali sa celkovo 3x na sviatky (Veľký 
Piatok, Pamiatka reformácie a Vianoce).  

Pastorálna služba vo väznici v Šaci pokračuje. Zabezpečuje  ju br. farár - dôchodca M. 
Hreško. Služby Božie sa konali dvakrát pred Veľkou Nocou a pred Vianocami. Vtedy 
je účasť okolo 40 záujemcov. V tomto období sa prisluhuje aj Večera Pánova tým 
záujemcom, ktorí pravidelne chodia na biblické štúdium  a sú riadne poučení o spovedi 
i VP. Biblické štúdium sa koná pravidelne každý týždeň v stredu o 15:00. Celkovo sa 
počet záujemcov zvýšil od januára do decembra 2007 z na 7 (hoci nie všetci sú vždy 
prítomní).  
Farári nášho CZ príležitostne konajú služby Božie spolu s ostatnými košickými farármi 
v Domove dôchodcov na Garbiarskej, prípadne 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 sa konajú v našom cirkevnom zbore pri 
rôznych príležitostiach. V uplynulom roku toto trochu stagnovalo. Uskutočnili sa len 
1x. Bolo to zapríčinené ani nie tak nedostatok vôle ako schopnosťou takéto služby 
Božie riadne pripraviť a uskutočniť. Verím, že keď sa stabilizuje situácia v mládeži, tak 
sa opäť k tejto forme vrátime častejšie. Ak chceme získať a začleniť mladú generáciu 
do nášho spoločenstva, musíme hľadať spôsoby, ako by sa ona našla na službách 
Božích aj vo forme liturgického zapojenia a vyjadrenia 
V minulých rokoch sme príležitostne zapájali aj neordinovaných členov zboru k čítaniu 
liturgických textov, najmä počas sviatkov. Teším sa, že v poslednom období najmä s. 
farárka Tomčiková začala pravidelnejšie zapájať tzv. laikov k čítaniu epištolických 
textov. Verím, že časom sa vytvorí skupina ľudí, ktorí budú pravidelne slúžiť ostatným 
týmto spôsobom a aj úroveň prednesu sa postupne bude zvyšovať.  
Takéto zapájanie neordinovaných k rôznym čiastkovým úlohám na službách Božích 
nemá dôvod v lenivosti slúžiacich farárov, či ich neschopnosti zvládnuť služby Božie 
sami. Naopak. zapájanie ďalších do prípravy bohoslužieb vyžaduje viac práce s ich 
prípravou. Ale je to biblicky správne a v súlade s Agendou (liturgickými predpismi) 
našej cirkvi. Cieľom je aj týmto spôsobom vyjadriť, že cirkev tvoria rôzni ľudia 
rôzneho obdarovania, kde je priestor pre každého, aby slúžil ostatným spôsobom, ktorý 
mu je blízky. Niektorá služby je viditeľnejšia ako druhá, ale každá je potrebná 
a dôležitá.  
Viackrát boli síce služby Božie obohatené vystúpeniami detí (detská besiedka, EMŠ), 
čo bolo iste prínosom, ale to ešte nie sú rodinné služby Božie. Na hlavných službách 
Božích tiež vystúpili počas roka viacerí hostia, ktorí poslúžili zvesťou Božieho slova, 
pozdravom či svedectvom.  

Fília Štós 

Súčasťou nášho cirkevného zboru je aj fília Štós. Priemerná návštevnosť na službách 
Božích bola v uplynulom roku 30 (vrátane detí). Je to nárast o 4, a to aj napriek tomu, 
že značný počet členov cirkevného zboru dlhodobo žije a pracuje mimo obce, keďže 
v oblasti je málo pracovných príležitostí.  
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 17. Večera Pánova tu bola 
prisluhovaná 2x (advent, pôst). V r. 2007 nebol v Štóse žiaden krst (+-0) ani 



konfirmácia (+-0), ani sobáš (+-0). Pohreby boli  v Štóse 1 (-1).   

Sviatosti 
Krst svätý 

Počet 8 (+5), všetko deti, 4 ch a 4 d. Máme snahu o konanie krstu v rámci sl. Božích, 
pretože krst nie je len súkromnou vecou. Zmeniť však zvykovosť v tejto veci nie je 
jednoduché. Akosi sme si zvykli vnímať krst ako niečo len súkromné, rodinné. V takom 
prípade sa však oslabuje vedomie zodpovednosti rodičov voči cirkvi i zodpovednosť 
zboru za krstencov. Preto povzbudzujeme záujemcov o krst, aby zvážili aj túto možnosť 
v prípade žiadosti o krst.  

Večera Pánova.  

Večera Pánova bola prisluhovaná na Terase 11 x (-1) (vrátane konfirmácie). Počet 
komunikantov bol 803 (-33), z toho 242 m (-67) a 560 ž. (-101). V priemere pristupuje 
k VP 73 ľudí (+3).  
VP sa koná v našom zbore spravidla v rámci služieb Božích, pri niektorých 
príležitostiach po službách Božích. Hoci niektorým sa to možno nepozdáva, pretože 
boli v minulosti zvyknutí na Večeru Pánovu po službách Božích. Ale opäť musím 
zdôrazniť, že VP v rámci služieb Božích  lepšie vystihuje jej duchovný obsah. 
K VP nepristupuje tajne nejaká duchovná elita, ani to nie sú vydedenci na okraji 
spoločnosti. Preto má VP miesto uprostred bohoslužobného spoločenstva. Takto VP 
pripomína nám všetkých, aj tým, čo neprijímajú, našu hriešnosť a potrebu Božej 
milosti. Napokon, spovedať a vyznávať svoje hriechy môžeme všetci zakaždým, aj ak 
priamo nepristupujeme k VP. O potrebe pokánia svedčí aj to, že na začiatku každých 
služieb Božích spievame buď pieseň Kyrie alebo odriekame konfiteor.  
Je zarážajúce, že niektorí považujú VP len za povinnosť, ktorú je potrebné si splniť 
aspoň 1x do roka. Tí by možno privítali, keby mohli prísť len na samotnú VP 
a nestrácať čas celými službami Božími. Toto však nie je správne rovnako ako ani to, 
keď sa po prijímaní hneď odchádza preč. Je to prejavom neúcty voči celému 
spoločenstvu.  
Rovnako je neúctivé, ak je priebeh služieb Božích rušený cinkotom mincí 
v pokladničke. Buď vhoďte svoj milodar do pokladničky počas spevu, ale, ak nemáte 
papierové bankovky, nevhoďte nič, ako by ste mali vyrušovať.  
Preto, pokiaľ nemáte vážne dôvody, aby ste neodchádzali zo služieb Božích skôr. VP je 
vždy vopred ohlasovaná, a tak si väčšina iste vie zariadiť veci tak, aby mohla zostať 
prípadne dlhšie na službách Božích.  
Čo sa týka formy prijímania, tak vás chcem opakovane poprosiť, aby ste 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. Čím viac ľudí stojí vpredu 
pri prijímaní, tým dlhšie trvá samotné prijímanie. 
Večera Pánova bola prisluhovaná aj v domácnosti, resp. v nemocnici 1, rovnako ako 
predošlý rok.  

Konfirmácia detí 



Konfirmácia je prihlásenie sa k osobnej viere v pána Ježiša, potvrdenie krstnej zmluvy, 
prijatím za dospelého a plnoprávneho člena cirkvi.  V postate ide o veľmi zásadnú vec, 
ktorú by sme nemali brať na ľahkú váhu. Dospievajúce deti tu verejne sľubujú vernosť 
svojej viere. Neviem, či si dostatočne uvedomujeme dosah týchto sľubov a vyznaní. 
Hovorím to vzhľadom k tomu, koľkých po konfirmácii už viac medzi nami nevidno. (Je 
to ako v tom vtipe o netopieroch v kostole...) 
Konfirmácia by sa nemala stať kultúrno-náboženskou či rodinnou slávnosťou, ale 
vskutku osobným a živým vyznaním viery vo svojho Spasiteľa.  
V minulom roku sa po tretíkrát uskutočnila v našom cirkevnom zbore slávnosť 
konfirmácie detí. Konfirmovaných bolo 6 detí (- 3). V súčasnosti je v 2. ročníku ku 
konfirmácii pripravovaných 7 a v prvom ročníku 14 detí. Potešiteľný je nárast detí 
najmä v 1. ročníku.  
Opakovanie apelujem na všetkých rodičov, starých rodičov a krstných rodičov, aby 
nezanedbávali duchovné vedenie svojich detí. V matrikách je mnoho pokrstených, ktorí 
sú cirkvi (a možno aj Pánu Bohu) celkom stratení. A aj tí, čo sa prihlasujú ku 
konfirmácii, na hodiny náboženstva, veľmi často majú len slabé vedomosti z oblasti 
viery a tiež kresťanské návyky. Príprava ku konfirmácii nenahradí roky zanedbávanej 
náboženskej výchovy. Stále viac a viac prevláda v spoločnosti duchovná ľahostajnosť a 
vlažnosť.  
Postupne však stále viac detí prichádza ku konfirmácii takých, ktorí chodili na 
náboženstvo, prípadne na detskú besiedku v našom zbore, a musím povedať, že tu je 
vidno očividný rozdiel. Tieto deti majú iný, oveľa kladnejší vzťah k cirkvi, zboru, viere 
a tiež majú oveľa väčšie duchovné vedomosti.  
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. A tiež, že mnohí 
po konfirmácii sa opäť strácajú.  
Celkovo bolo od vzniku nášho zboru konfirmovaných 37 detí Ale žiaľ, len málo z nich 
je pravidelnými účastníkmi nášho spoločenstva.  

krsty (od r. 2003) 2+6+14+3+8 (Štós 1) spolu 33 
konfirmácie (od r. 04/05) deti: 17+14+6 (Štós 4) 

dosp: 4+2+2+1+1 
deti sp 37 
dosp. sp. 10 

sobáše (od r. 2004)   sp. 4 
pohreby (od r. 2004) 8+7+5+8 sp. 28 

Konfirmácia dospelých a prijatie do cirkvi 

            V uplynulom r. sa uskutočnila konfirmácia 1 dospelej sestry . Táto konfirmácia 
bola zároveň aj prijatím do cirkvi. Je to rovnako ako rok predtým. Nikto nevystúpil 
z cirkvi. 

Bohoslužobné výkony 



Rok 2007 bol v našom cz bez sobáša. Toto je na zamyslenie, pretože bez kresťanských 
manželstiev niet kresťanských rodín a bez toho ani nebude životaschopná cirkev.   
Pohrebov bolo 9 (+4), z toho  4 m a 5 ž. Tento nárast nás neteší. Ešte menej potešujúce 
je však to, že mnoho pochovaných vôbec nie je v evidencii cirkevných zborov. 
Vzhľadom na tento dlhodobý trend oba cirkevné zbory budú postupovať v zmysle 
cirkevného zákona, kde sa výslovne hovorí, že ak niekto chce cirkevný pohreb a nie je 
v evidencii cz, resp. neplní si povinnosť uhrádzať pravidelný cirkevný príspevok, 
v takom prípade uhradí cirkevný príspevok 5 rokov dozadu.  
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  
Skutočnosť, že nemáme vlastné priestory na rozvíjanie duchovného života, nie je tou 
hlavnou prekážkou duchovného rastu. Tým ja ľahostajnosť, nezáujem, vlažnosť. 
Duchovný život je menej závislý na hmotných a vonkajších okolnostiach ako si to 
bežne myslíme.  
Na biblické hodiny dospelých (starších) sa schádzame v priestoroch klubu seniorov 
(katolíckeho) v priestoroch bývalej MŠ na Laboreckej ulici. Počet navštevujúci biblické 
hodiny je v priemere 10. Sú medzi nimi aj nové tváre, ale keďže nie všetci chodia 
rovnako pravidelne, priemerný počet je rovnaký ako v minulosti. 
Na výkladoch a vedení biblických hodín sa podieľali striedavo najmä zboroví  farári O. 
Kolárovský a K. Tomčiková za výraznej pomoci manželov Hreškovcov.  
Vzhľadom na počet členov CZ, či počet návštevníkov sl. Božích, je to stále veľmi malé 
%. Akosi sme si zvykli, že k tomu, aby bol človek dobrým evanjelikom, stačí návšteva 
nedeľných služieb Božích a uhrádzanie cirkevného príspevku, prípadne absolvovanie 
konfirmácie, sobášu a pod.  
Biblická práca v rodinných spoločenstvách sa konala v  3 biblických skupinkách 
v počte celkovo približne 24 členov (ako rok predtým). Počet skupiniek je rovnaký ako 
rok predtým a v zásade aj počet účastníkov. Tu vidíme určitú stagnáciu. 2 skupinky sú 
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. 
Zaujímavým javom tu je, že medzi mladými rodinami i jednotlivcami je záujem 
o takéto stretávanie sa pri Božom slove, ale chýbajú nám vedúci, ktorí by mohli niesť 
zodpovednosť za takéto skupinky. Plánujem začať ďalšiu skupinku pre mladé rodiny 
a manželské páry. Ak máte záujem sa tiež zúčastniť, oslovte buď br. farára alebo br. 
dozorcu a pomôžeme vám.  
Po tretíkrát sme zorganizovali v našom cz v máji aj biblický rodinný víkend, tentokrát 
ako Detskú olympiádu v rekreačnom zariadení v Kysaku. Bolo to v aktívnej spolupráci 
s EMŠ. Zúčastnilo sa ho asi 30 ľudí, v sobotu 50, detí i dospelých, z nášho cz i hostia – 
rodiny detí navštevujúcich EMŠ, prípadne ďalší priatelia a známi.  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 niektorí členovia nášho zboru zúčastnili konferencie rodinných 
spoločenstiev.  
Biblická hodina mládeže sa uskutočňovala vo forme malej skupinky biblického štúdia 
spojenej s organizovaním práce s konfirmandmi a dorastom. Pravidelne sa zúčastňujú 6 
mladí, ktorí sa zapájajú aj do ďalšej služby deťom, dorastencom a pod. Táto oblasť 
stagnuje. Stretnutia vedú brata Maroš Mikulský a Dávid Melich. Stretnutia sa 
uskutočňovali v zborových priestoroch na Zvonárskej, prípadne v domácnosti. 
V súčasnosti prechádza táto oblasť zmenami, ktoré, verím, povedú k zlepšeniu tejto 
oblasti života zboru. Práca s deťmi, dorastom a mladými je pre budúcnosť zboru veľmi 
dôležitá. Potrebujeme preto sem položiť v tomto roku väčší dôraz. 

Práca so ženami 

            sa rozbehla zvlášť v druhom polroku, kedy ženy zorganizovali niekoľko 
stretnutí a aktívne sa spolupodieľali aj na ďalších aktivitách zboru. Najviac sa 
aktivizovali s. V. Simonová a I. Havassyová pod vedením s. K. Tomčikovej. Počas roka 
zorganizovali 3 rôzne stretnutia s rôznym zameraním i náplňou činnosti. Adventný 
minifestival, myslím, že zaujímavá a prospešná akcia, sa uskutočnila za koordinácie s 
E. Bombovej.  
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:  

Niekoľkokrát počas sviatkov vystúpil spevokol aj v našom cz.  

Modlitebný život 
V našom CZ sú členovia MOS, ktorí sa zúčastňujú činnosti MOS v CZ na Mlynskej. 
Malá modlitebná skupinka sa stretáva aj pred Službami Božími. Účasť je však 
dlhodobo veľmi malá. toto je ďalšia stránka obrazu našej cirkvi. Nie sme zvyknutí 
spolu študovať Božie slovo, nie sme zvyknutí ani sa spolu modliť. Väčšina 
uprednostňuje, ak tieto veci robí pre ostatných (a namiesto nich) len farár. Nie je to 
však správne, hoci je to pohodlné. 
Toto nie je znakom zdravého života zboru. Modlitba je dýchaním duchovného života. 
Ak sa nemodlíme, ako by sme nedýchali. Verím, že sa mnohí modlíte v tichosti vo 
svojej komôrke, ale je veľmi užitočné učiť sa aj modlitbe v spoločenstve.  
V tomto roku plánujeme sa už aktívne zapojiť aj do reformačného modlitebného 
týždňa. Od jesene 2007 sme vstúpili do modlitebného partnerstva s evanjelickým 
zborom v USA: East Koshkonong Lutheran Church, v štáte Wisconsin, USA. 
Vzájomne sa informujeme o modlitebných potrebách a modlíme sa na zasadnutiach 
zborového presbyterstva.  



Výchovná práca 

Detské služby Božie 

Je to služba, ktorú bežný návštevník služieb Božích nevidí, ale tí z nás, ktorí máme 
malé deti, iste oceňujeme túto službu našim deťom.  Prácu detskej besiedky vedie s. 
Adriana Némethová. tím sa rozšíril na 12, spomeniem aspoň niektorých ďalších: Z. 
Adamčiková, L. Havassyová, B. Písečná,  E. Hanusová a br. M. Németh., R.  Bedlovič, 
Z. Frohlichová a ďalší.  
Nedeľná detská besiedka sa koná počas sl. Božích. Deti sa stretávajú v chráme 
a spravidla po prvej piesni odchádzajú na svoj program. Pravidelná účasť bola asi 20 
detí, celkovo sa nepravidelne detskej besiedky zúčastňovalo asi 30-35 detí. Je to 
porovnateľné s predošlým rokom. Niektoré deti odrastajú a sú už medzi konfirmandmi, 
iné nové prichádzajú.  
Deti viackrát vystúpili so svojim programom aj  v rámci služieb Božích (Vianoce, 
Veľká Noc, Deň matiek, Deň otcov, rodinné služby Božie). 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).  
Sekcia práce s deťmi v našom cz v spolupráci s Detskou misiou a Otcovým srdcom 
zorganizovali v lete týždňový denný tábor, ktorého sa zúčastnilo 40 detí. V tomto roku 
najväčšie bremeno práce na tábore už niesli naši vlastní. DM a OS vypomáhali viac 
technicko–materiálne.  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.  
Medi ďalšie vydarené akcie bola rodinná víkendovka v Kysaku a športový deň, oboje 
v spolupráci s EMŠ.  
Pracovníci detskej besiedky sa zúčastňovali školení „Efektívne vyučovanie pracovníkov 
s deťmi a dorastom“ ako aj konferencie organizovaných Detskou misiou.  

Klub pre deti – Otcove srdce 

Klub fungoval od novembra 2004 ako výsledok stanovej misie. Prácu klubu výrazne 
podporovalo materiálne, programovo i personálne  o.z. Otcove srdce. Nakoľko však 
v súčasnosti o.z. Otcovo srdce viac nemá dostatok kapacít, aby túto prácu 
zabezpečovalo v takejto miere, činnosť klubu bola ukončená. Od septembra 2007 klub 
už nefunguje, čo je škoda, pretože takáto aktivita z dlhodobého hľadiska má potenciál 
byť účinnou službou tomuto svetu. Keď budeme mať dostatok vlastných služobníkov, 
verím, že podobnú aktivitu budeme môcť obnoviť.  

Dorast  

            Dorast sa schádzal každý týždeň v piatok o 15:00 v priestoroch klubovne MŠ 
KVP na Cottbuskej ul., KVP v počte 11 detí (+2). Túto prácu viedli v minulom roku br. 
D. Melich. V rámci tejto práce sú organizované počas prázdnin aj výlety, ktoré sú 
spoločné pre dorast i mládež. Dorast prešiel aj istými personálnymi zmenami.  B. 
Simonová je dlhodobo v zahraničí, Š. Adamčík má študijné povinnosti. Práce dorastu sa 
aktívne zúčastňovali aj s. Frohlichová, Havassyová, br. J. Mazák a tím ladších (T. 
Klimková, J. Klimko a I. Havassy). V súčasnosti prechádza dorast zmenami čo sa týka 



tímu vedúcich.  

Školská výučba náboženstva  

V šk. roku (2006/2007) prebiehala 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 vyučovala 
s. kaplánka K. Tomčiková. Na ZŠ Kežmarská 28 bolo v 2 skupinách spolu 20 detí (1.-2. 
roč. 6 detí a 3.-6. roč. 14 detí). Vyučovala s. Z. Kutašová. Podotýkam, že nie všetky deti 
sú evanjelické, na naše hodiny náboženstva chodia aj deti z reformovanej a apoštolskej 
cirkvi. 
V šk. roku 2007/2008 prebieha výučba na tých istých školách ako rok predtým. Na ZŠ 
Janigova 12 detí, Drábova 4 deti (KVP); na sídlisku Terasa na ZŠ Trebišovská 6 detí 
a na ZŠ Kežmarská č. 28 v 2 skupinách 20 detí (všetko 1. stupeň). 
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.  
Ak má niekto dojem, že jeho dieťa je z týchto dôvodov duchovne zanedbávané, tak 
nech sa prihlási na FÚ, a pokúsime sa nájsť spôsob, ako ho duchovne zabezpečiť.  
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 
podobne ako v tomto roku: 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 – kvalifikovaných 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. farárka K. Tomčiková.  

Evanjelická materská škola 

Uplynulý prvý šk. rok v živote novozriadenej EMŠ ukázal, že to bol krok správnym 
smerom. A to napriek všetkým starostiam a problémom, ktoré zriadenie takejto školy 
prináša. 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.  



Minulý šk. r. bola otvorená 1 trieda. Od septembra 2007 aj 2. trieda a to pre veľký 
záujem rodičov. Potešiteľné je, že otvorením druhej triedy dostalo príležitosť 
navštevovať EMŠ viac detí z evanjelických rodín z oboch cz. Dnes je situácia taká, že 
máme v EMŠ plný stav a ďalších záujemcov už musíme, žiaľ odmietať.  
V súčasnosti EMŠ zamestnáva tri pedagogické pracovníčky na plný úväzok a ďalších 
technicko-prevádzkových pracovníkov na čiastočné úväzky.  
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 navštevujú knižnicu, sú  organizované 
športové dni, výlety, plavecký kurz a ďalšie. 
Čo sa týka financovania, tak prevádzka EMŠ zatiaľ nezaťažovala priamo rozpočet 
nášho zboru. Škola je neštátna – cirkevná. Cirkevný zbor viackrát vypomohol pôžičkou, 
ktorá bola doteraz vždy vrátená zboru po obdržaní príslušných dotácii. Škola je 
financovaná zo štátneho rozpočtu (normatív na dieťa). Keďže súčasná ľavicová vláda 
nie je naklonená neštátnym školám a neštátnym subjektom vôbec, od januára sa opäť 
menili pravidlá financovania cirkevných a súkromných škôl. Tu viac doplácajú na to 
cirkevné školy, pretože súkromné vyberajú školné a vedia si krátené financie zo strany 
štátu nahradiť týmto spôsobom. Zmyslom cirkevnej školy však nie je slúžiť bohatej 
elite, ale každému, kto má záujem o duchovné formovanie dieťaťa. Konkrétna výška 
štátneho príspevku na tento rok 2008 ešte nie je presne definovaná.  
Pri zriaďovaní druhej triedy školy boli výdatnou pomocou dary a príspevky z rôznych 
zdrojov, 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. Druhú triedu sa podarilo otvoriť vďaka  obetavej práci a darom najmä 
rodičov. 
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. 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.    
EMŠ spolupracuje s Detskou misiou, ktorej pracovníci pripravujú pri rôznych 
príležitostiach  pre deti a rodičov duchovný program. Taktiež EMŠ spolupracuje 
s ACSI (Medzinárodná asociácia kresťanských škôl) so sídlom v Budapešti.    
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. 
Ďalšie informácie o EMŠ nájdete na www.ms-muskatova.sk alebo priamo u s. 
riaditeľky A. Durbákovej. 

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, študovali sme knihu Nehemiáš, po 
ktorej nasledovala diskusia a modlitby. V druhej časti sa preberali aktuálne záležitosti 
zboru podľa daného programu. Presbyteri sú zadelení do 4 sekcií – sekcia pre prácu 
s deťmi a mládežou, sekcia misijná, hospodárska a stavebná.  
Nepodarilo sa nám v tomto roku zorganizovať biblicko - vzdelávacie stretnutie pre 
presbyterov a spolupracovníkov, čo hodnotím ako výrazné negatívum. Takéto stretnutia 
totiž dávajú väčší priestor na vzájomné rozhovory a hľadanie riešení pre ďalšie 
smerovanie zboru.  
Od januára t.r. nastali dve zmeny. Jednak boli naše rady ochudobnené odchodom na 
večnosť nášho spolubrata, kurátora cz a vedúceho stavebnej sekcie, br. Jána Rybára. 
Takisto sme sa na prvom januárovom presbyterstve dohodli, že sa budeme stretať každý 
druhý týždeň ako celé presbyterstvo a v mesiaci medzitým v sekciách.  
Zároveň týmto rokom vstúpilo do posledného roku svojho mandátu. Začiatkom 
budúceho roku príde čas po uplynutí 6 rokov funkčného obdobia znovu voliť 
presbyterov. Preto tento rok bude iste aj rokom hodnotenia a bilancovania a vážneho 
rozhodovania ohľadom ďalšieho pokračovania života zboru.  

S- tím 
Vznikol z potreby  väčšej aktivizácie členov zboru do služby na Božom diele ako i ich 
následného systematického vedenia. Stretnutia sa konali 1x mesačne (každý 3. 
pondelok v mesiaci). Ale postupne sa od nich upustilo z dôvodu zaneprázdnenosti 
zborového farára.  
Považujem to za nie dobrý stav, pretože vnímam potrebu platformy pre spoločné 
zdieľanie, vyučovanie, formovanie vízie, modlitby, informácie, hľadanie priorít v 
službe. Verím, že sa nám v tomto roku podarí nájsť formu a spôsob ako túto potrebu 
naplniť.  
Som presvedčený, že by sme sa ľahšie vyhýbali niektorým problémom v práci, 
koordinácii činnosti a napredovania vyhli, keby S-tím fungoval aj naďalej.  

Časopis 
Zborový časopis CZ na Mlynskej Soli Deo Gloria vychádza ako časopis košických 
evanjelikov. Pravidelne sú v ňom aj príspevky zo života nášho CZ. Opakovane 
konštatujeme, že časopis vychádza s veľkou námahou, nie celkom pravidelne, pretože 
je málo kvalitných prispievateľov.  
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.    

Webstránka zboru www.terasa.sk  
V tomto roku bola opäť obnovená funkčnosť webstránky zboru, má nový názov 
www.terasa.sk. Aj keď mnohé sa nedarí a funguje provizórne, predsa z hľadiska 
budúcnosti zboru bude význam internetovej komunikácie a propagácie zboru narastať. 
Už teraz najmä mladšia generácia vyhľadáva info o našom zbore cez internet (napr. pri 
krste dieťaťa). Takisto slúži aj členom zboru, ktorí sú t.č. odcestovaní dlhodobo v 
zahraničí , či priateľom.  
Hľadáme ďalších spolupracovníkov, ktorí by boli ochotní prispieť k zlepšeniu 
webstránky. Všetko je robené na báze dobrovoľnosti vo voľnom čase, preto niekedy 
kríva aktuálnosť informácii. Vďaka bratom D. Melichovi a M. Písečnému za ich 



dobrovoľnícky príspevok pri vytváraní a spravovaní webstránky EMŠ a zboru.  

Diakonia 
Zborová diakonia „Cesta nádeje“ CZ na Mlynskej slúži potrebám oboch košických 
cirkevných zborov. Väčšie bremeno zodpovednosti tu nesie cz. na Mlynskej, vedúcou je 
Z. Katreniaková, členka nášho cz. 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. V uplynulom roku to bolo 50 klientov prostredníctvom 30 opatrovateliek. 
Napriek finančným problémom a neistote ohľadom spôsobu financovania táto služba 
naďalej pokračuje.  
V oblasti diakonie máme stále rezervy. A práve diakonia – služba núdznym je to, na čo 
svet prirodzene  kladne reaguje a čo od svet od cirkvi očakáva. 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. Je potrebný 
však aj nejaký koordinátor pre túto službu. Záujemci nech sa prihlásia na FÚ.  

Misia 
Okrem už spomenutých aktivít sme neorganizovali tento rok žiadne mimoriadne väčšie 
misijné aktivity. Momentálne takéto aktivity nie sú prioritou duchovnej práce, aj keď 
majú svoj význam a v uplynulom období boli prínosom.   

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) 

• január              Aliančný modlitebný týždeň v protestantských zboroch v 
Košiciach 

• február            Konferencia riaditeľov škôl, ACSI, Budapešť 
•                        Výročný zborový konvent 
•                        účasť br. farára O. Kolárovského na konfrencii „Zvyšovanie 

efektivity služby zboru“ v Gace Lutheran Chruch,                         Destin, 
Florida; účasť sponzoroval pozývajúci zbor 

•                        účasť na seniorálnom konvente KESEN 
•                        Pašiový sprievod (spevokol Chválospev) 



• máj                 rodinný výlet Detská olympiáda, Kysak 
• jún                  konfirmácia detí cz Košice – Terasa 
• júl                   Denný tábor  detí v spolupráci s Detskou misiou a Otcovým 

srdcom 
• 1.10.               5. výročie nášho cz 

• október           športový deň EMŠ a detskej besiedky – Po stopách ježka 
•                        Reformačný modlitebný týždeň v zboroch KESEN 
•                        Reformačný večierok – premietanie filmu Luther 
• november        Mládežnícke služby Božie 

• december        Mikuláš EMŠ  
•                        vianočný program v EMŠ – pripravila  Detská misia 
•                        vianočná besiedka detí pre rodičov – EMŠ 
•                       adventný minifestival (výstava pohľadníc, betlehemov, predaj 

ručne  vyrobených ozdôb, predaj vianočného                         pečiva) 

V priebehu roka sa uskutočnilo viacero volebných konventov biskupa VD ECAV. Na 
službách Božích sme tiež privítali viacero hostí, br. farár Bill Wise, Grace Lutheran 
Church Destin, Florida, USA, Jozef Kováč, riaditeľ Detskej misie, Bratislava, br. farár 
– misionár Július Matta so skupinou z Ruska; viackrát vystúpili deti detskej besiedky 
a EMŠ 

Pastorálna činnosť 
Osobné návštevy sa konajú príležitostne v domácnostiach, v nemocnici, v domovoch 
dôchodcov, i s prislúžením VP, viaceré pastoračné rozhovory sa odohrali aj v kancelárii 
FÚ či pri iných príležitostiach.  
Situácia v meste je iná ako na vidieku. Je tu väčšia anonymita a súkromie jednotlivca či 
rodín je viac skryté očiam nepovolaných. Tu neraz čelím dileme – ak sa ohlásim na 
návštevu vopred, tak to má za následok neraz veľké upratovania, chystanie občerstvenia 
a pod. Niekedy dokonca majú navštívení pocit, že by mali farárovi niečo dať. Toto je 
mi krajne nepríjemné, nechcem, aby ste vnímali návštevu farára ako bremeno.  
Na druhej strane, neohlásiť sa vopred a prísť nie je slušné. Preto zatiaľ chodím na 
návštevy na základe pozvania, prípadne pri mimoriadnych príležitostiach ako je krst, 
prihlásenie sa do zboru, nemoc a pod. Jeden či dvaja farári však nemôžu dostatočne 
pokryť potreby tak veľkého zboru.  
Mnoho účinnej pastorácie by sa mohlo uskutočňovať aj vzájomnými návštevami členov 
zboru, čo sa tiež príležitostne aj deje.  
Osobne ma mrzí, že často sa dozvedám o udalostiach v rodine, napr. nemociach úplne 
náhodne, neskoro čí až dodatočne. V takých prípadoch potom ani pri najlepšej vôli nie 
je možné zo strany farárov prejaviť záujem či účasť, ak nie sme o takomto 
upovedomení.  
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.do konca júna (od septembra 2007 už na 
EG JAK nevyučuje 
- vedúci misijnej sekcie KESEN ECAV 
- člen miestnej skupiny EA Košice 
- člen ZED 
 
Mgr. Katarína Tomčiková, zborová kaplánka 
- člen ZED 
- spolukoordinátorka práce žien v KESEN 

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 klesol zo 710 na 702 (-
8). Je to z dôvodu odsťahovania sa, resp. u niektorých členov vôľa byť v evidencii cz na 
Mlynskej. Otázkou členstva sa budeme musieť zaoberať, pretože nie je správne, ak 
členovia našich košických zborov fluktuujú z jedného do druhého ako sa im pozdáva. 
Člen cirkvi by mal mať zodpovednosť a záväzok voči zboru, kde je prihlásený. Myslím, 
že dozrieva čas, aby se v týchto veciach veci postupne vyjasňovali. 
Žiaľ, je trvalým javom v našej cirkvi na Slovensku, že je 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.  
Vzhľadom na tieto skutočnosti, prikračujeme v najbližších týždňoch s návštevami tých 
členov zboru, ktorí sú v evidencii, avšak nemajú za posledné roky zaplatený CP. Tieto 
návštevy budú konať dobrovoľníci – členovia zborového presbyterstva. Tieto návštevy 
majú za cieľ aj pozvať dotyčných k väčšiemu zapojeniu sa do cirkevného zboru.  
nechceme byť cirkvou, ktorá od ľudí „ťahá peniaze pri každej príležitosti“. Na druhej 



strane členovia zboru by si mali byť vedomí svojich záväzkov.  

Výstavba kostola na Toryskej 
Uplynulý rok bol sa podarilo ukončiť prvú etapu výstavbu. Bola to finančne najmenej 
náročná etapa, ale keďže išlo o vybudovanie prípojok a základov, veľmi dôležitú časť.  
V druhom polroku sa tempo výstavby utlmilo, jednak preto, že ešte neboli ukončené 
všetky administratívne kroky k zmene stavebného povolenia, a potom, neboli ani ďalšie 
financie potrebné k pokračovaniu výstavby.  
Prvú etapu realizovala firma Hládek – H, technický dozor vykonával Ing. J. Koperdák 
a nás ako investora zastupuje Ing. Š. Čečetka. Zúčastnili sa aj ďalší, ako koordinátor 
projektovej dokumentácie Ing. B. Jajda, autorský dozor Ing. Arch. R. Rozman a ďalší. 
Rozpočet stavby po úprave projektu bol cca 38 mil. Sk v cenách r. 2006. 
Preinvestovaných bolo cca 5 mil. Sk.  
V tomto roku je možné pokračovanie 2. etapou – hrubou stavbou (vrátane zastrešenia, 
bez okien). Na túto etapu je potrebných cca 20-22 mil. Sk v súčasných cenách. 
Momentálne je k dispozícii cca 18. mil, v čom je zahrnutý aj výnos z predaja pozemku 
na Žriedlovej.  
Tretia etapa bude vyžadovať ďalších 20-30 mil. Sk + ešte zariadenie priestorov.  
Pri celej vízii tejto stavby sa počítalo s výnosom za pozemok na Žriedlovej ulici (cca 30 
mil.). Pozemok bol predaný v decembri za 21 mil. Sk. Lepšiu cenu v súčasnosti nebolo 
možné dostať. S predajom pozemku boli spojené mnohé ťažkosti a komplikácie. Túto 
vec mal na starosti náš materský zbor na Mlynskej.  
K dispozícii na výstavbu nám navrhol zbor na Mlynskej k dispozícii 15 mil. Sk 
z predaja pozemku na Žriedlovej (cca niečo cez 1 mil. boli náklady spojené s predajom 
a zvyšné peniaze hodlá zbor použiť na riešenie vlastných finančných potrieb – oprava 
fasády kostola, rekonštrukcia budov na Zvonárskej a pod.) 

Hospodársky život zboru 
Súčasťou tejto správy je koncoročný výkaz za rok 2007 a návrh rozpočtu na rok 2008. 
Do tohto roku sme vstupovali v červených číslach čo sa týka prevádzky zboru. Tento 
schodok sa podarilo v priebehu roku, aj keď nie bez problémov, čiastočne znížiť. 
Oceňujem, že viacerí nie ste ľahostajný k finančným potrebám zboru. Pristúpili sme 
tiež k niekoľkým racionalizačným opatreniam, na druhej strane, v súvislosti s celkovým 
cenovým vývojom v spoločnosti a rastúcim životom zboru, stúpa aj finančná náročnosť 
jeho prevádzky.  
Nedeľné ofery, milodary a cirkevný príspevok, dokonca ani za finančnej pomoci 
materského cz  nepokrýva náklady na činnosť zboru. Určite nie je možné predpokladať, 
že sa tieto potreby budú znižovať, práve naopak.  
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. Preto v nasledujúcich týždňoch, 
v mesiaci február niekoľkí členovia presbyterstva – dobrovoľníci vykonajú osobné 
návštevy tých členov zboru, ktorí síce sú prihlásení v našej evidencii, ale nemajú 
splnenú jednu zo základných povinností člena – uhradenie cirkevného príspevku.  
Ani účelové ofery na výstavbu kostola nedosahujú predpokladanú výšku. Po roku opäť 
rovnaké konštatovanie. Cieľom bolo vyzbierať na týchto oferách po 10 tis. Sk.  



Ak sami nie sme ochotní obetovať pre zbor zo svojho času, pohodlia,  financií, ako 
môžeme žiadať, aby tak urobili cudzí darcovia?  
Je potešiteľné, že mierne stúpol počet tých, ktorí pravidelne mesačne prispievajú na 
rôzne potreby, ale stále je to nepostačujúce. Preto vyzývam aj ostatných, aby zvážili 
túto možnosť pravidelného mesačného prispievania na prevádzku a činnosť zboru.   
Napriek tomu, že sami nemáme pokryté naše potreby, nepoľavili sme v dávaní zo zboru 
iným – zbierky a ofery mimo zbor. Podpora sa prejavila najmä pri pravidelnom dávaní 
na misiu v Rusku a pre cirkev v Malawi, ako aj na iné.  
Tiež je potešiteľná štedrosť pri dávaní na EMŠ, diakoniu a pod.  
Ani tento rok nenavrhujeme navyšovať cirkevný príspevok. Financie cirkev nemá 
 a majetky zhromažďovať. Sú len prostriedkom k službe druhým.    
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).  
Len pre zaujímavosť, aj cz na Mlynskej od tohto roku navrhuje svojmu konventu 
 zvýšiť cirkevný príspevok na úroveň v našom cz – 200,- Sk. 
Už som spomínal, že zvlášť pri pohreboch budeme od tohto roku trvať na splnení si 
finančných záväzkov voči cirkvi (aj za cenu, že to môže znamenať zníženie príjmu 
farárov zo štóly). Nie je správne, ak prichádza k zneužívaniu služby cirkvi a poriadni 
členovia cirkvi sú akoby ukracovaní.  
Treba zdôrazniť, že celkové výdavky zboru neprekročili výdavky predpokladané 
rozpočtom, ktoré schválil konvent. Najmä v programových nákladoch je evidentné, že 
sme rozpočet vôbec nenaplnili. Napriek tomu duchovné aktivity sa uskutočnili aj 
napriek nedostatku financií, a to v rámci možností pri všetkej skromnosti a vďaka 
obetavosti a často aj osobnej štedrosti organizátorov jednotlivých aktivít, čo ani nie je 
zmerané a evidované v účtovníctve zboru. .  
Chcem vás poprosiť, aby ste pri hlasovaní za rozpočet nezdvihli len ruku, ale priložili aj 
srdce, aby potom tá ruka nemala ďalekú cestu do peňaženky pri dávaní milodaru. 
Zodpovednosť za stav cirkvi aj po hmotnej stránke nesú jej členovia, nie hostia, nie 
príležitostní sponzori a cudzí darcovia. Naši predkovia nám dokázali za neľahkých 
podmienok vytvoriť a odovzdať nemalé hodnoty duchovné i materiálne. Mali by sme 
byť ich nasledovníkmi. 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.  
Sme vďační aj za finančnú podporu z LCMS pre EMŠ (100 tis. Sk), za príspevok MČ 
Západ na výstavbu kostola (200 tis. Sk). EMŠ dostala priamo aj ´ďalšie príspevky 
z Nadácie JA Komenského, Žilina, z MČ Západ a ďalšie.  Mesto Košice zase prispelo 
na organizovanie detského tábora.  
Sme vďační aj za finančný príspevok z materského cz na Mlynskej (100 tis. Sk). 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 2007 bol piatym rokom samostatného CZ Košice - Terasa. Rok 2007 bol rokom 
otvorenia 2. triedy Evanjelickej materskej školy (vzhľadom na veľký záujem, ani teraz 
nie sme schopní uspokojiť všetkých záujemcov) q rokom ukončenia prvej etapy 



výstavby kostola a zborového centra na Toryskej ulici.  

Záver 
Keď teraz v závere chcem vyjadriť poďakovanie viacerým z vás, vlastne istým 
spôsobom vám všetkým, nie je to preto, že by ste vy pomáhali mne. Služba v cirkvi, 
nech je akákoľvek, nie je prácou za odmenu. Naopak, je to vyjadrenie našej vďačnosti 
Bohu za to, čo On nám už prv bol dal.  
Chcem teda poďakovať všetkým, ktorí ste aktívnymi spolupracovníkmi na Božom diele 
v našom cirkevnom zbore. Nie každého služba je všetkým na očiach, mnohá je 
nenápadná a konaná v skrytosti, ale Pán Boh o nej vie. Pripomínam slová Písma Sv.: 
Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom, vediac, že od Pána 
dostanete za odmenu dedičstvo, veď Pánovi Kristovi slúžite (Kolosenským 3:23-24).   
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. farárke K. Tomčikovej. V septembri s. Tomčiková, ešte ako kaplánka, úspešne 
absolvovala farárske skúšky, a preto bola následne menovaná za námestnú farárku na 
mieste zborového kaplána v našom cirkevnom zbore.  
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 dnes už zosnulému br. 
kurátorovi J. Rybárovi ako aj jeho manželke M. Rybárovej – s. kostolníčke, za ich 
starostlivosť a prípravu sály na služby Božie. tiež ďakujem  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, manželom Lukáčovcom pri klube 
seniorov na Laboreckej.  
Ďakujem aj všetkým ďalším neordinovaným spolupracovníkom, najmä tým, ktorí 
nejakým spôsobom pravidelne slúžite na detskej besiedke, doraste, pričom bez nároku 
na odmenu obetujete svoj čas i energiu. Nemôžem tu všetkých menovať, ale ich mená 
sme počuli pri správe o činnosti v tejto oblasti.  
Vďaka vám všetkým, ktorí sa modlíte, povzbudzujete a prispievate aj inak 
k duchovnému a materiálnemu životu v našom zbore. Ďakujem aj svojim kolegom 
a tiež celému CZ na Mlynskej za ich podporu, pomoc a spoluprácu, bez čoho by sme 
nebol tam, kde sme dnes. 
Hľadajme to, čo koná Boh a buďme pri tom a potom môžeme očakávať na Božie 
požehnanie. 
Amen.  

Mgr. Ondrej Kolárovský 
zborový farár 

Plán činnosti na rok 2008 

Pokračovať v napĺňaní nášho poslania: 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 1 mimoriadne  vzdelávacie podujatie pre presbyterov a 
spolupracovníkov zboru 

• zorganizovať  1 rodinnú víkendovku (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 

Ďalšie čiastkové úlohy podľa sekcií a jednotlivých oblastí života zboru.  

Čo sa nepodarilo/podarilo 

Podarilo sa úspešne rozšíriť EMŠ o ďalšiu triedu. Potrebujeme a hľadáme 
kvalifikovaných a duchovne zrelých pedagógov.  
Podarilo sa zrealizovať výstavbu základov kostola. Na konci roka sa podarilo predať 
pozemok na Žriedlovej.  
Nepodarilo sa vybaviť zmenu stavebného povolenia.  
Uskutočnila sa len jedna víkendovka pre rodiny s deťmi.  
Podarilo sa uskutočniť denný tábor pre deti. 
Nepodarilo sa zorganizovať ani jedno vzdelávacie podujatie pre presbyterov 
a pracovníkov zboru. Od IX 2007 nefunguje ani S-tím.  
Svoju činnosť ukončil klub pre deti na ZŠ Kežmarská 28.  

Napriek tomu, že sa podarilo pokračovať v základných aktivitách zboru, viaceré aj 
napredujú, celkovo rok 2007 bol rokom stagnácie duchovného života, nie rokom rastu.  

Spracované podľa podkladov, ktoré predložili: 
M. Hreško, Z. Katreniaková, A. Némethová, I. Simon, E. Mikulská, štatistické tabuľky 
K. Tomčiková, M. Rybárová, info za dorast a mládež D. Melich 

Na vedomie konventu:  
Mnoho pochovaných vôbec nie je v evidencii cirkevných zborov. Vzhľadom na tento 
dlhodobý trend oba cirkevné zbory budú postupovať v zmysle cirkevného zákona, kde 
sa výslovne hovorí, že ak niekto chce cirkevný pohreb a nie je v evidencii cz, resp. 
neplní si povinnosť uhrádzať pravidelný cirkevný príspevok, v takom prípade uhradí 
cirkevný príspevok 5 rokov dozadu.  

Uznesenia: 
Zborový konvent schvaľuje a prijíma výročnú kňazskú správu za rok 2007, právu 
o hospodárení a revízii účtov.  
Zborový konvent prijíma rozpočet na rok 2008 a plán práce na rok 2008.  

 



 
 


