Výročná správa
Ev. a. v. cirkevného zboru
Košice – Terasa
za rok 2014

Predkladá zborový farár Mgr. Ondrej Kolárovský
na Výročnom konvente Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Košice – Terasa
dňa 15. februára 2015 v rámci hlavných služieb Božích

Biblický úvod
...bude prednesený formou zvesti na službách Božích
*

*

*

Pripomeňme si naše poslanie:

Sme tu preto, aby sme vytvárajúc rodinu Božích detí prinášali
evanjelium strateným, slúžili núdznym, budovali veriacich a tým
všetkým prinášali Bohu slávu.
Biblickým základom pre naše poslanie, ako ho v súčasnosti
chápeme, sú slová Pána Ježiša ako ich máme zaznamenané
vo Veľkom poverení: Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky
národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac
ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja
som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Amen. (Mt 28:1920) a Sume zákona: Milovať budeš Pána, svojho Boha, z
celého srdca a z celej duše a z celej mysle a z celej sily. Druhé
je toto: Milovať budeš blížneho ako seba samého. Nad tieto
niet iného väčšieho prikázania. (Mk 12:30 - 31).
V piatich bodoch to môžeme stručne vyjadriť tak, ako je to
znázornené na obrázku.
V tejto správe sú jednotlivé oblasti života a služby nášho cirkevného zboru rozdelené aspoň
približne do týchto jednotlivých celkov.

1. Rozmer života spoločenstva – smerom k Bohu
Biblický základ: Mk 12:30
Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca a z celej duše a z celej mysle a z celej sily.
Naše poslanie o tom hovorí slovami:
Sme tu preto, aby sme … tým všetkým prinášali Bohu slávu.
Heslovité vyjadrenie:
Uctievame Krista (adorácia - bohoslužba)
Bohoslužobný život
Služby Božie chápeme v prvom rade ako službu Boha voči nám. Boh nám slúži cez
evanjelium a sviatosti, lebo takto k nám prichádza Jeho milosť. Na jednej strane je pravda, že
„chodenie do kostola“ samo o sebe nikoho nespasí. Na druhej strane je prirodzené, že Božie
deti sa chcú spolu stretnúť ako spoločenstvo. V Kréde každý z nás vyznáva, že „verí... svätú

cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých...“. Tak veríme, ale – ignorujeme? Aká je to potom
viera? Aj nám znie napomenutie Božieho slova: Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí
majú vo zvyku, ale napomínajme sa, a to tým viac, čím viac vidíme, že sa približuje ten deň. (Žid
10:25).
Služby Božie nedeľné sa konali každú nedeľu o 10:00 v Malej zasadačke Magistrátu v
slovenskom jazyku. Bohoslužobných príležitostí bolo celkovo 81, z toho 64 (Terasa +2) a Štós
17x (-1). Účasť na Terase je priemerne 175 (+4). Od roku 2013 počítame štatistiku podľa novej
metodiky zavedenej z biskupského úradu VD (Nie sú tam zarátané výročité slávnosti a sú
zarátané počty aj z fílie Štós, kde však služby Božie nie sú každú nedeľu.) To však nič nemení na
skutočnosti, že návštevnosť služieb Božích sa už niekoľko rokov drží na približne rovnakej
úrovni. Mierny nárast (+4) je zanedbateľný. Na služby Božie chodí pravidelne len cca ¼ členov
cirkevného zboru!
Opäť sme zaznamenali rekordnú návštevu služieb Božích na Štedrý večer, a to 472
účastníkov (+5; vlani bola tiež rekordná účasť 467), čo bola opäť najvyššia účasť v celej
doterajšej histórii zboru. Hoci tu je viditeľnejší skok smerom nahor, netreba mu pripisovať veľký
význam, lebo už na ďalší deň – 1. sviatok vianočný klesla účasť na 317 (-201). Ukazuje sa, že pre
ľudí je najväčším sviatkom Štedrý večer. Zároveň je to pre nás aj najväčšia misijná bohoslužobná
príležitosť, čo by sme mali viac reflektovať pri stvárnení týchto služieb Božích.
Ani pri najväčšej účasti sa však ešte zďaleka nepribližujeme k počtu evidovaných členov
nášho cirkevného zboru. To znamená, že je významná časť členov nášho cirkevného zboru,
ktorí na služby Božie vôbec nechodia.
Položme otázku: Prečo tak mnohí evanjelici ignorujú návštevu služieb Božích, dokonca aj
počas sviatkov? Môžeme s tým niečo spraviť? Položme si otázku: Koho a koľkokrát si
pozval/pozvala na služby Božie? Aká bola reakcia? A prečo nie? Zaujímali by ma odpovede na
tieto otázky.
Služby Božie na Terase vykonávali striedavo zborový farár O. Kolárovský, námestná
farárka na kaplánskom mieste K. Tomčiková a brat farár z cz Mlynská S. Kocka 3x.
V Štóse pravidelne slúžil zborový farár O. Kolárovský, počas sviatkov aj s. farárka K.
Tomčiková, a brat farár D. Havrila z cz. Mlynská.
Texty kázní boli ako obvykle volené podľa charakteru nedele v zmysle Agendy ECAV,
prípadne podľa doporučenia z GBÚ (mimoriadne dni ako napr. nedeľa diakonie, nedeľa misie,
nedeľa kresťanského šafárenia, a pod.), alebo podľa potreby vychovávať a vzdelávať zbor v
určitom smere.
Spev na službách Božích doprevádzali sestry K. Vološinová, Z. Baltová a E. Kožlejová,
príležitostne aj s. M. Lukáčová. Okrem doprevádzania na hlavných (nedeľných a sviatočných)
službách Božích v Košiciach a v Štóse doprevádzajú naše kantorky spev aj na službách Božích v
kaplnke v Novej nemocnici a počas večierní v EMŠ (reformačné, adventné). Taktiež vypomáhajú
hrou aj v cz na Mlynskej.
Naše kantorky sa podľa možnosti zúčastňujú aj kantorských kurzov a cirkevný zbor
prispieva na výdavky spojené s účasťou na týchto kurzoch, prípadne prispieva na notový
materiál.
Liturgické texty na službách Božích (starozmluvný, epištolický) čítavajú neordinovaní
členovia zboru. Viackrát boli služby Božie spestrené vystúpeniami detí (detská besiedka,
materská škola).
Služby Božie v UNLP (kaplnka v Novej nemocnici, Tr. SNP1) sa konali pravidelne v sobotu
o 18:00. Ich počet za rok bol 49x (+-0). Účasť na týchto službách Božích bola v priemere 9 ľudí
(-2). Samotných pacientov na týchto službách Božích nie je veľa. Často prichádzajú len naši
ľudia zvonku. Na týchto službách Božích slúžila pravidelne s. námestná farárka K. Tomčiková,

príležitostne aj zborový farár O. Kolárovský a ďalší. Ako kostolníčka tu slúži sestra A. Tatárová.
Adventné služby Božie v čase namiesto biblickej hodiny sa uskutočnili 3x, priem. účasť 12
(+-0). Pôstne služby Božie sa uskutočnili 5x (+1), priemerná účasť 15 (+5). Účasť na týchto
službách Božích v týždni je malá v porovnaní s veľkosťou nášho zboru.
Novou vecou sú služby Božie v Šaci, ktoré sme začali organizovať na jar 2014 z iniciatívy
s. J. Buckovej. Táto myšlienka nebola úplne nová, v minulosti sme o nej uvažovali aj na
presbyterstve. Avšak vzhľadom na to, že chýbal reálny záujem zo strany veriacich, tak sa nikdy
neprikročilo k realizácii.
S. Bucková nielen predostrela svoj návrh najprv zborovému farárovi, a potom aj na
presbyterstve, ale aj s poverením zboru ponavštevovala evanjelikov žijúcich v Šaci, z ktorých
väčšina chodí na služby Božie na Mlynskú kvôli lepšiemu dopravnému spojeniu. V ústrety
cirkevnému zboru vyšiel aj vtedajší pán starosta Reštei, ktorý ponúkol ekumenický dom smútku
na miestnom cintoríne, ktorý využívajú aj iné cirkvi na svoje bohoslužby (ktoré nemajú svoj
kostol v Šaci).
Prvé služby Božie sa konali v nedeľu 27. apríla 2014. Odvtedy sa služby Božie konajú
pravidelne, vždy v 3. nedeľu v mesiaci o 18:00. Od októbra sme sa presunuli z ekumenickej
kaplnky do kostola reformovanej cirkvi, ktorý viac vyhovuje našej protestantskej duši. Miestny
reformovaný zbor nám tiež vyšiel v ústrety, a za minimálny „nájom“ môžeme konať služby
Božie, ktorých sa zúčastňujú aj miestni reformovaní veriaci. Spolupráca sa rozvíja zatiaľ k
obojstrannej spokojnosti. Finančné náklady na „nájom“ sú pokryté z milodaru, ofera zo služieb
Božích je príspevkom do rozpočtu nášho zboru.
Služby Božie sa konali celkovo 9x. Priemerná účasť je 25. Pravidelne tu slúži zborový
farár O. Kolárovský, 1x slúžil aj brat senior KOS, Ján Hruška, čo bolo pre miestnych veriacich
veľkým povzbudením. Vďaka tiež niekoľkým veriacim z Terasy, ktorí prichádzali svojou účasťou
povzbudiť toto spoločenstvo.
Majme na pamäti v modlitbách aj toto spoločenstvo s očakávaním, čo Pán Boh chce s
nami konať aj cez túto aktivitu.
Filiálka Štós
V Štóse máme 57 členov. Počet služieb Božích bol 17x (-2) vrátane sviatkov. Priemerná
návštevnosť na službách Božích bola v uplynulom roku 30 (+6). Štatisticky tento rok vyzerá
lepšie ako predchádzajúci, a to najmä vďaka 1 prihlásenej do zboru a mimoriadnym
príležitostiam, ktoré zvýšili priemer v návštevnosti. Viacerí členovia tejto našej filiálky však
dlhodobo žijú a pracujú mimo obce. Naďalej však cítia spolupatričnosť k tejto obci a zboru.
Najmä na sviatky sa stretávame ako rodina aj na službách Božích.
Mimoriadnou príležitosťou boli ekumenické služby Božie pri príležitostí dní obce Štós
(25.7.), ktoré sa konali v miestnom rímskokatolíckom kostole. Podľa slov samotných štósanov
to boli pravdepodobne prvé ekumenické služby Božie v tejto obci. Náš cirkevný zbor na nich
zastupoval zborový farár O. Kolárovský.
Služby Božie sa konajú v zásade v 2. nedeľu v mesiaci o 9:30 a na niektoré sviatky. Večera
Pánova tu bola prisluhovaná 2x (Veľký piatok – 1. sl. vianočná).
V Štóse bol v minulom roku aj jeden krst a dva pohreby.

2. Rozmer života spoločenstva – smerom k svojmu rastu
Biblický základ: Matúš 28:20
...a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal...
Naše poslanie o tom hovorí slovami:
Sme tu preto, aby sme … budovali veriacich.
Heslovité vyjadrenie:
Rastieme s Kristom (katechéza - učeníctvo)
Biblická a vnútornomisijná práca v zbore
Biblické hodiny dospelých (starších) sa konajú v zborovni materskej školy. Počet
navštevujúci biblické hodiny je v priemere 10 (-1) a konajú sa počas dní školského vyučovania
(celkovo sa konali 31x). Cieľom biblickej hodiny nie je len prijímať nové informácie z Biblie, ale
ich aj aplikovať do každodenného života. Na rozdiel od nedeľného spoločenstva je tu viac
priestoru na diskusiu, vzájomné zdieľanie a vzájomné povzbudzovanie. Počas minulého roka
sme sa zaoberali nasledovnými témami: kresťanské cnosti (pohostinnosť, odpustenie), o
Ježišovi (Ježiš priateľ hriešnikov, sluha, učiteľ...), hodnovernosť Biblie, Listy 7 cirkevným
zborom podľa Zjavenia Jána, list Kolosenským, Pavlove modlitby za cirkevné zbory. Mali sme aj
mimoriadne večery s hosťami (Izrael – S. Linkesch, misia v Keni – Z. Hribiková, Deti Afriky – L.
Ivanecký a L. Lörinc).
Týmto vás chcem opätovne pozvať a povzbudiť k účasti na biblických hodinách. Je
smutné, že tak mnohí členovia cirkvi necítia žiadnu potrebu bližšie sa oboznamovať s pravdami
Božieho slova touto formou spoločného štúdia, premýšľania a rozhovoru. Biblické hodiny vedie
pravidelne zborový farár O. Kolárovský, príležitostne aj M. Hreško.
Biblická práca v rodinných spoločenstvách sa konala v 3 biblických skupinkách v počte
celkovo 24 členov (-1).
Stretnutia sa uskutočňovali spravidla v domácnostiach účastníkov. Okrem brata farára
O. Kolárovského a jeho manželky A. Kolárovskej viedli tieto skupinky s. Z. Katreniaková a A.
Némethová a manželia Ontkovci. V advente bolo spoločné stretnutie členov skupiniek a
priateľov pri kapustnici v rodine manželov Ontkovcov, za čo im patrí vďaka. Na tomto stretnutí
mal duchovný príhovor brat farár M. Hreško, ktorý prišiel aj so svojou manželkou.
Práca so ženami
V priebehu roka bolo zorganizovaných celkovo 32 stretnutí (+2), z toho dve tematické (+ 1).
Priemerná účasť bola 11 (-3).
V našom cz už niekoľko rokov úspešne funguje práca so ženami vďaka obetavej službe
sestry Boženy Písečnej, ktorá je zároveň dušou týchto stretnutí. Počas tohto roka bolo mnoho
stretnutí, ktoré sa začínali modlitbou a Božím slovom i zamyslením, pri ktorom sa vystriedali
všetky ženy. Počas roka sestry pracovali na tvorbe výrobkov i darčekových predmetov pre
rôzne príležitosti, ktoré sme mali v rámci zboru. Svoje výrobky ponúkali na podporu výstavby
kostola hlavne počas predsviatočného obdobia. Z mimoriadnych akcií spomenieme
Predveľkonočné stretnutie žien (nielen pre ženy), ktoré sa konalo 13.4 a ktorého nosnou témou
bolo svedectvo Oľgy Staňovej (bývalej ľudovej liečiteľky). Zaujímavou motiváciou k čítaniu bola
recenzia knihy od Isaaca Bahevisa - Otrok, ktorou nám poslúžila Zuzana Baltová. Na
stretnutiach zaznela i báseň v podaní našej sestry Emílii Mikulskej. Stalo sa už takmer tradíciou,
že nechýba tombola, ktorá sa postará mnohým o radosť z výhry.

Keďže téma predveľkonočného stretnutia bola pre mnohé veľmi podnetná a mnohé otázky
zostali alebo nevyslovené alebo nevysvetlené, na ďalšie stretnutie, ktoré sa konalo 27.4.2014,
bola pozvaná sestra farárka Marcela Uhláriková, ktorá odznené skúsenosti, ktoré zazneli i vo
svedectve, biblicky vysvetlila a mnohé nejasnosti osvetlila. Samozrejme, nechýbala ani tombola
v závere stretnutia.
Na Adventné stretnutie sa nepodarilo zabezpečiť prednášajúceho, tak celoročné stretnutia
boli zakončené biblickým zamyslením a modlitbou za celoročné požehnanie, ktorým poslúžila
domáca sestra farárka K. Tomčiková. Veľmi živým bol i vianočný kvíz, ktorý pripravila sestra
Aďka Némethová, báseň od sestry E. Mikulskej, ktorá povzniesla ducha bližšie k Pánovi a
záverom tombola, na ktorú sa vždy všetci tešia.
Pri stretnutiach žien je priestor i na vzájomné zdieľanie radostí a starostí, modlitby, ktoré
posilnia ducha, ale nechýba i občerstvenie tela. Ďakujeme všetkým ochotným sestrám, ktoré
nielen prispejú svojou prácou a záujmom, ale hlavne sestre Božene Písečnej za vedenie a
koordináciu.
Spevokol
Už 4. rok funguje spevokol nášho cz „Nádej“, ktorý vedie s. B. Balcárová. Celkovo je počet
členov 19 (+1). Spevokol poslúžil pri rôznych príležitostiach celkovo 5x, podobne ako rok
predtým (Nový rok 2014 na Službách Božích, Veľká noc – Služby Božie, konfirmácia, zborový
deň a služby Božie na 1. sviatok Vianočný). Tešíme sa, že spevokol prináša svojim spevom
duchovnú nádej do našich životov a slúži nám pri rôznych príležitostiach.
Pravidelné nácviky sú vždy v pondelok od 17:30 hod. Počas školského roka v priestoroch
EMŠ na Muškátovej ulici a budeme radi, ak sa pridajú aj ďalší.
Činnosti spevokolu Chválospev, ktorý pôsobí pri cirkevnom zbore na Mlynskej sa
naďalej aktívne zúčastňujú aj viacerí členovia nášho cz.
Modlitebný život
V našom CZ sú členovia MOS, ktorí sa zúčastňujú činnosti MOS v cz na Mlynskej. Účasť z
nášho cirkevného zboru však na týchto stretnutiach nie je veľká. Malá modlitebná skupinka sa
stretáva aj pred Službami Božími o 9:30 v suteréne pod malou sálou (3-5 ľudí). Určité
modlitebné námety sú nepravidelne uverejňované aj na webstránke cirkevného zboru.
Pre inšpiráciu k modlitbám doporučujem zúčastniť sa niektorej akcie Modlitebného
spoločenstva, keďže sa organizujú aj v našom senioráte (konferencia, biblicko-rekreačný
týždeň).
V našom zbore už pravidelne organizujeme reformačný modlitebný týždeň, ktorý je v
októbri organizovaný v celom našom senioráte, priemerná účasť 10 (+ -0). Hoci na tieto
modlitebné večery prichádzajú farári zo zborov nášho seniorátu, záujem (účasť) z našej strany
je zahanbujúca.
Miestna skupina Evanjelickej aliancie v Košiciach každoročne organizuje modlitebný
týždeň, ktorého sa zúčastňujú aj jednotliví členovia nášho cz (január 2014).
Aby sme o modlitbe len nehovorili, prosím, prerušte, na chvíľu čítanie tejto správy a
venujte chvíľku modlitbe. Aj ja sa, skôr ako budem písať ďalej, pomodlím...
Môžete sa modliť aj túto modlitbu, ktorá je inšpirovaná slovami apoštola Pavla z listu
Kolosenským 1:3-13 Ďakujem(e) Ti, Bože a Otče nášho Pána Ježiša Krista, za vieru v Kristovi
Ježišovi a za lásku, ktorú máme ku všetkým bratom a sestrám vo viere, pre nádej, pripravenú nám
v nebesiach. Počuli sme o nej už skôr v slove pravdy evanjelia, ktoré je medzi nami, ako aj na celom
svete prináša ovocie a rastie aj v nás odo dňa, keď sme počuli a poznali Božiu milosť v pravde.
Preto aj my prosíme, aby sme boli naplnení poznaním Jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej
rozumnosti, aby sme chodili hodní Pána, na Jeho úplnú ľúbosť, prinášajúc ovocie v každom

dobrom skutku, rastúc v poznaní Boha, všemožne posilňovaní mocou Jeho slávy ku všetkej
vytrvalosti a trpezlivosti a radostne ďakujúc Otcovi, ktorý nás hodnými učinil mať účasť na údele
svätých vo svetle, vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna.
Amen.
Dúfam, že toto nie je jediná príležitosť, kedy sa modlíme za náš cirkevný zbor, ale nech
sa to pre nás stane dobrým pravidelným zvykom.
Výchovná práca
Detské služby Božie
Detská besiedka sa konala paralelne so Službami Božími. Konala sa každú nedeľu, vrátane
prázdnin a sviatkov, celkom 58-krát. Deti odchádzali na besiedku zo sály na konci prvej piesne
liturgie. Tím besiedkových pracovníkov slúžil podľa rozpisu služby na besiedke, ktorý je
pripravený na celý školský rok, a bol rozdelený na vedúcich besiedky, hudobníkov
a pomocníkov. Do tímu pribudli aj ďalší pokonfirmační pomocníci.
Deti sa delili na mladšiu a staršiu besiedku. Staršiu besiedku tvorili deti od druhého ročníka
školy až po konfirmáciu. Mladšia besiedka pokračovala v 5-ročnom cykle biblických príbehov
chronologickým spôsobom od stvorenia sveta a používala k vyučovaniu materiály „Objavujeme
Bibliu pre predškolákov“ a materiály Detskej misie. Staršia besiedka používala materiál Kidzana
II. a nový materiál „Ježiš ťa drží pevne“, vydaný Biskupským úradom východného dištriktu
ECAV v Prešove, ktorý je zameraný na život učeníka Petra.
Pracovníci besiedky sa v roku 2014 zúčastňovali školení a seminárov, organizovaných
Biskupským úradom VD ECAV v Prešove a Detskou misiou. V počte 2 sa zúčastnili koncom
augusta Konferencie pre pracovníkov s deťmi a dorastom, organizovanej Biskupským úradom
VD ECAV v Janoškovom dome v Liptovskom Hrádku, v počte 2 sa zúčastnili školenia Efektívne
vyučovanie predškolákov, organizovanej Detskou misiou v Košiciach a v počte 2 sa zúčastnili
Konferencie Detskej misie v Liptovskom Mikuláši v novembri 2014.
Deti si počas roka nacvičili piesne, básne a scénky, s ktorými vystúpili na Službách Božích na
sviatky: Veľká noc, Deň matiek a Vianoce. Stretnutí bolo 58 (+1) s priemernou časťou 23 (-5) detí
spolu v dvoch skupinách.
Príležitostne máme v rámci služieb Božích aj požehnanie detí, kedy deti prichádzajú počas
piesne dopredu a každé dostane osobné požehnanie (napr. na zač. šk. roku, na Nový Rok).
V spolupráci s Evanjelickou materskou školou sa minulý rok okrem júnovej škôlkarskej
olympiády s názvom Zvieratková olympiáda, zorganizovala v septembri pre deti a rodičov akcia
„Po stopách zvedavého ježka“, ktorá sa konala na Bankove, rekreačnom stredisku v Košiciach
uprostred lesa. Napriek škaredému počasiu prišlo asi 50 ľudí. Deti po ceste pri hľadaní
zvedavého ježka plnili zaujímavé úlohy a zvládli ich výborne. Tých, čo ježka našli, čakala ešte
opekačka a vyrábanie zemiakových ježkov.
Dorast
Stretnutí bolo 18 a priemerná účasť 9 (-5).
V 1. polovici roka 2014 dorast viedol brat
Dávid Melich a s. farárka K. Tomčiková, spoločne s pomocným vedúcim Radovanom Balázsom.
Stretnutia sa konali v piatok. Náplňou boli hry a biblická téma. Dorastenci, ktorých tvorili hlavne
budúci konfirmandi, viackrát prispeli aktívnou účasťou na SB - čítanie textov, čítanie pašií,
modlitby.
Zorganizovaný bol výlet pre konfirmandov a dorast do Veľkého Slavkova, na ktorom nám
poslúžil Ján Vecan biblickým výkladom o Danielovi. Hrami a celkovou organizáciou výletu
poslúžil Dávid Melich, výletu sa zúčastnila i sestra farárka K. Tomčiková. Súčasťou výletu bolo aj

kúpanie sa v Akvaparku Poprad.
Od jesene 2014 sa však brat Melich po mnohých rokoch tejto práce vzdal z rodinných a
pracovných dôvodov. Za uplynulé roky služby mu patrí vďaka. Nech mu i celej rodinke Pán Boh
žehná v ďalšej etape života.
V tomto školskom roku sa už nepodarilo obnoviť pravidelné stretnutia dorastu.
Zorganizovaná bola pre dorastencov a konfirmandov tzv. konfinoc 24./25.10 2014 v EMŠ, na
ktorej nám poslúžil svojim svedectvom brat zborový dozorca Igor Simon, nechýbali hry a
súťaže, film a vzájomné rozhovory.
Podobne bol v čase adventu pripravený aj vianočný večierok 13.12.2014. Okrem biblického
zamyslenia, kvízu a hier si mohli účastníci vyrobiť aj netradičnú vianočnú ozdobu z PC klávesníc.
Pravidelná práca s dorastom však už nepokračuje.
Mládež
Od leta 2009 samostatné stretnutia mládeže nefungujú. Na tomto sa nič nezmenilo ani v
uplynulom roku. Ak vám záleží na mladých v našom zbore, prosím, zahrňte ich do svojich
modlitieb. Určite každý pozná nejakého mladého človeka vo svojom okolí, v rodine, zo
susedstva a pod. Skúsme namiesto hromženia, odsudzovania, podozrievania sa za nich modliť.
Namiesto ľahostajnosti žehnajme mladým.
Práca so všetkými generáciami
Okrem služieb Božích niet veľa príležitostí, kde by sa stretli všetky generácie. V mestkom
prostredí potrebujeme o to viac cielene hľadať a vytvárať príležitosti, kde sa môžeme stretnúť
ako Božia rodina, navzájom sa povzbudiť, obohatiť, spoznávať...
Po viacerých rokoch sa nám konečne podarilo zorganizovať 1. zborový deň nášho cz.
Zorganizovali sme ho v poslednú septembrovú nedeľu, ako predčasnú slávnosť 12. výročia
vzniku nášho cz.
Slávnostným kazateľom bol brat farár Dušan Cina, riaditeľ BÚ VD v Prešove, liturgoval O.
Kolárovský. Po službách Božích sme sa presunuli na stavbu nášho kostola, kde nás brat dozorca
I. Simon oboznámil s aktuálnym stavom prác a plánom na najbližšie obdobie. Spevom poslúžil
spevokol dospelých Nádej ako aj detský spevokol Muškátiky pri EMŠ. Po modlitbe a požehnaní
pokračoval program spoločným obedom v priestoroch EMŠ a po obede popoludňajším
programom veselo i vážne. Po kvíze o našom cz sme sa rozdelili do skupín podľa veku a záujmu
a absolvovali viacero seminárov (výchova detí – K. Ontková, seniori – Ľ. Šťastná, mládež – J.
Vecan, Deti Afriky – L. Ivanecký, záhrada v EMŠ – K. Šomšáková, hudobno-rozprávkový
program pre deti mal J. Hrubovčák). Pri neformálnych rozhovoroch hrala hudobná skupina pod
vedením L. Ontka. Za organizáciu tohto dňa patrí vďaka najmä bratovi dozorcovi, všetkým
prednášajúcim a slúžiacim ako aj členom jednotlivých tímov/skupín v našom cz.
Letný zborový tábor 2014 sa konal v termíne 7. – 10. augusta na Teplom vrchu (rekreačné
zariadenie Dearei) s hlavnou témou „Kto som?“.
Zúčastnilo sa ho viac ako viac ako 50 ľudí vrátane detí (-30). Na témach sa striedali O.
Kolárovský, I. Simon a L. Ontko (1. Boží projekt pre mňa osobne, 2. Boží projekt pre
spoločenstvo a 3. Boží projekt misia).
Okrem tém sme sa stretali aj na diskusiách v menších skupinkách. Úspech mali čapice a
čiapky, ktoré si priniesli aj samotní účastníci a mohli si ich počas tábora skúšať a zabávať na
premene svojej identity. Bola to zábava nielen pre deti ale aj dospelých.
Okrem tém bol priestor na šport, plávanie či člnkovanie v nádrži Teplý vrch, odvážnejší si
zastrieľali zo vzduchovky. Detský program zastrešili manželia Némethovci za pomoci ďalších
rodín. Atrakciou bola pátracia hra, ktorú pripravila Aďka Némethová, do susednej dediny
Drienčany, ktorá bola spojená s návštevou historickej fary Pavla Dobšinského a tvoriacim sa

rozprávkovým miestom Pavla Dobšinského.
Činnosť presbyterstva
Počet zasadnutí bol len 7-krát (+3). Je to doteraz najnižší počet stretnutí v histórii zboru.
Počet členov je 17 (+ predsedníctvo cz). V úvode bolo vždy biblické zamyslenie s diskusiou a
modlitbami. V druhej časti sa preberali aktuálne záležitosti zboru podľa daného programu. V
závere roka sme pripravovali najmä voľbu dozorcu a čakajú nás aj voľby presbyterov a ďalších
funkcionárov nášho cz.
Znova sa nám nepodarilo zorganizovať pre presbyterov víkendovku ani presbyterský
deň.
Časopis
Po obnovení vydávania časoisu Soli Deo Gloria v r. 2012, pokračovalo jeho vydávanie aj v
roku 2014. Je to spoločný časopis košických evanjelikov z oboch cirkevných zborov.
Najväčší podiel na vydávaní tohto časopisu má brat V. Chladný z nášho cz a brat Ľ. Badiar
z Mlynskej. Vďaka viacerým prispievateľom vyšli 3 spoločné čísla a jedno letné čisto za náš cz.
Tieto časopisy je možné si prečítať aj na webstránke nášho cirkevného zboru. Radi privítame aj
ďalších spolupracovníkov a prispievateľov. Prosím, prihláste sa cez farské úrady (email,
telefón).
Časopis má význam jednak ako informátor pre našich členov, tiež môže poslúžiť na
propagáciu cirkvi a misijný nástroj (keď ho niekomu podarujeme) a tiež ako kronika nášho
života. Chcem vás povzbudiť, aby sme využívali misijný potenciál tohto časopisu a posúvali ho
ďalej k tým, ktorí strácajú vzťah k zborovému životu.
Webstránka zboru
Webstránka zboru funguje pod adresou www.terasa.sk a prináša pravidelné aktuálne
informácie zo života cirkevného zboru ako i pripravovaných udalostí.
Všetko okolo zborového webu je robené na báze dobrovoľnosti vo voľnom čase. Tu
patrí vďaka manželom Písečným za spravovanie webstránky nášho zboru.
Niektoré vybrané kázne zborového farára je možné si vypočuť na webstránke
Evanjelizačného strediska www.chcemviac.com.
Evanjelická tlač
V cirkevnom zbore odoberáme Ev. posol. Od januára 2015 sme znížili počet z 18 na 2
kusy, a to kvôli rôznym kauzám, ktoré sa v časopise pretriasajú nevhodným spôsobom a
polarizujú ľudí v cirkvi.
Pre potreby farského úradu odoberáme aj časopisy Cirkevné listy (1 ks) a Evanjelický
východ (15 ks). Tu sme tiež znížili odber z 15 na 10 v súlade so záujmom členov. Viacerí
odoberajú časopis priamo domov. Oba tieto časopisy odporúčam do vašej pozornosti, pretože
sú tam pravidelne veľmi kvalitné a aktuálne články. Pre deti doporučujem časopis Dúha, ktorý
však priamo neodoberáme.
Podľa potreby a ponuky predávame aj ďalšiu kresťanskú literatúru, najmä
v predvianočnom období. V kancelárii farského úradu predávame najmä Bibliu a spevník,
prípadne pašie.
Pre záujemcov o širší sortiment duchovnej literatúry (aj evanjelickej) doporučujeme
kníhkupectvo Brána na Zvonárskej ulici.

3. Rozmer života spoločenstva – smerom k spoločenstvu cirkvi
Biblický základ: Matúš 28:19
...krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého...
Naše poslanie o tom hovorí slovami:
Sme tu preto, aby sme vytvárali rodinu Božích detí...
Heslovité vyjadrenie:
Patríme Kristovi (koinónia - spoločenstvo)
Sviatosti
Krst svätý
V cirkevnom zbore sme prijali zásadu, že krst detí sa má diať na službách Božích, vo
odôvodnených prípadoch aj mimo služieb Božích.
Detailné informácie ohľadom formálnych podmienok krstu sú uvedené na webstránke
nášho cz. Aby krst nebol len formálnou záležitosťou, pripomeňme si slová z konfirmačnej
príručky: „Najväčšie nebezpečenstvo pre pokrstené dieťa hrozí tam, kde nezodpovední rodičia
dajú síce svoje dieťa pokrstiť, ale o jeho ďalšiu výchovu a duchovný rast sa viac nestarajú...“ (Verím
a sľubujem, M. Hvožďara, otázka č. 226).
Počet 6 (-4), všetko deti (pre detail pozri tabuľky na konci správy).
Večera Pánova.
Večera Pánova bola prisluhovaná na Terase 20 x (+2) (vrátane konfirmácie). Počet
komunikantov bol 1171 (-42), z toho 370 m (-72) a 801 ž (+43). Najnižší počet komunikantov bol
24 a najvyšší 124. Zaujímavé, že aj keď sme mali o 2 sviatostné príležitosti viac, tak
komunikantov bolo celkovo menej.
VP mávame pravidelne v 1. nedeľu v mesiaci v rámci služieb Božích. Priemerný počet
pristupujúcich k VP bol 59 komunikantov ( - 8).
Pre dôstojný priebeh Večere Pánovej je potrebné:
1. Neodchádzať zo zhromaždenia POČAS prisluhovania VP. Cinkot mincí v pokladničke ruší
priebeh (uprednostňujeme papierové :-))
2. Pred prijímaním Večere Pánovej nepoužívať rúž na pery, ktorý zanecháva vo víne
mastné oká a špiní nevkusne okraje kalicha.
3. Netlačiť sa a nepredbiehať pri pristupovaní k VP. Dodržujte pokyny vysluhujúceho
farára, prípadne asistentov.
4. V prípade, že zo zdravotných dôvodov nie je možné/vhodné, aby prijímajúci pil priamo
z kalicha, je možné nastaviť ruku pri prijímaní oplátky, a potom ju v ďalšom kole namočiť
do kalicha.
5. Pri prijímaní postojačky si tí vyšší môžu kalich prípadne aj sami pridržať.
6. Pre celiatikov máme k dispozícii aj bezlepkové oplátky. Ak chcete prijímať takúto
oplátku, upozornite na to slúžiaceho počas distribúcie.
Večera Pánova bola prisluhovaná aj mimo bohoslužobného zhromaždenia, a to v
domácnostiach i v nemocnici spolu 9x (7x v domácnosti a 2x v nemocnici). Prosím, v prípade
záujmu kontaktujte ktoréhokoľvek z farárov a prídeme vám poslúžiť aj týmto spôsobom.
Služba farára pri lôžku nemocného nie je „posledné pomazanie“. Radi sa prídeme s
vami modliť, či povzbudiť Božím slovom a sviatosťou kedykoľvek pociťujete túto potrebu.
Písmo nás vyzýva, aby sme sa navzájom za seba modlili, a tak konajme v tomto duchu.

Konfirmácia detí
Konfirmácia je v istom smere zberaním úrody zasiatej pri krste. Pri krste rodičia a krstní
rodičia odpovedajú aj na túto otázku: „Sľubujete, že budete vy, rodičia i krstní rodičia,
vychovávať dieťa v tejto kresťanskej viere; sľubujete? Odpoveď: Sľubujeme.“
Pri konfirmácii mladí ľudia nadväzujú na tento sľub svojich rodičov a krstných rodičov a
vyznávajú: „Sľubujete, že s pomocou Ducha Svätého budete Ježiša Krista ako svojho Pána a
Spasiteľa vždy verne vyznávať, podľa Neho svoj život spravovať a našej Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania ako svojej duchovnej matke až do smrti dokazovať vernosť, sľubujete?
Odpoveď: Sľubujem.“
Stále väčší počet prichádzajúcich na konfirmačnú prípravu je z rodín, ktoré sa vôbec
nezúčastňujú na živote cirkevného zboru. Sú aj takí, ktorí si ani nepamätajú, či vôbec niekedy
boli v kostole. Len malé % detí sa spolu s rodičmi zúčastňujú duchovného života zboru a
prechádza aj náboženskou výučbou či už v škole alebo v cirkvi.
Konfirmandi majú účasť na službách Božích povinnú. Žiaľ, konfirmandi sú často jediní z
rodiny, kto na služby Božie chodí, a aj to len vďaka tomu, že je to ich povinnosť. Nečudo, že po
konfirmácii sa potom opäť vytrácajú z „kostolných lavíc“.
V uplynulom roku bolo konfirmovaných 11 dietok (+5), ale žiaden dospelý (-4).
Neveďme naše deti a mládež k náboženskému formalizmu, ale príkladom osobného
života viery ich povzbudzujme k privlastneniu si Božieho daru milosti a k nasledovaniu Pána
Ježiša.
Konfirmácia dospelých a prijatie do cirkvi, prestupy
V uplynulom roku bola prijatá do cirkvi jedna dospelá, rovnako ako rok predtým. Do zboru
sa prihlásilo 6 a odhlásilo 5, čo je výrazne menší pohyb ako rok predtým (viď aj tab. na konci).
Bohoslužobné výkony
V roku 2013 boli v našom cz 2 sobáše (1 evanj. a 1 krížny; +-0). Sobáš sa koná po príprave,
ktorá obsahuje cca 7 stretnutí – rozhovor o kresťanskom sobáši a manželstve. Preto je
potrebné v prípade záujmu o sobáš vopred sa včas prihlásiť. Samotné sobáše sa konajú zatiaľ v
kostole na Mlynskej.
Bližšie informácie o podmienkach sobáša sú uvedené na webstránke nášho cz.
Pohrebov bolo 18 (+10), 7 mužov a 11 žien. Opätovne konštatujeme, že mnoho
pochovaných vôbec nie je v evidencii cirkevných zborov. Cirkevný pohreb nenahradí to, čo
chýbalo počas života, ani nenapraví to, čo sa celý život kazilo. Preto pohreb je vždy
predovšetkým výzvou k živým, aby sa sami obrátili k Pánu Bohu a dali na pokánie, kým je čas.
Pripomínam, že náš cirkevný zákon výslovne hovorí, že ak niekto chce cirkevný pohreb
a nie je v evidencii cirkevného zboru, resp. neplní si povinnosť uhrádzať pravidelný cirkevný
príspevok, v takom prípade uhradí cirkevný príspevok 5 rokov dozadu. V našom cirkevnom
zbore to činí t. č. 50,- EUR. Žiaľ, stretli sme sa aj s postojmi, že načo si platiť cirkevný príspevok,
že to vyjde lacnejšie (a človek žije viac ako 5 rokov) jednorazovo zaplatiť 50,-€ milodar ako
prispievať dlhodobo cirkevným príspevkom. Akoby cirkevný príspevok bol poplatkom do
nejakého pohrebného fondu, ktorý oprávňuje človeka byť cirkevne pochovaný. Toto je
deformovaná predstava. Veriaci človek predsa prispieva na cirkev kvôli životu, ktorý v cirkvi
vedie, nie kvôli pohrebu... Služba cirkvi je predovšetkým pre živých. Aj tu nám znejú vážne slová
Pána Ježiša: Ale Ježiš mu riekol: Nasleduj ma! A mŕtvi nech si pochovávajú svojich mŕtvych (Mt
8:22).
Informácie k pohrebu je možné nájsť aj na webstránke cz: www.terasa.sk.

Počet členov zboru a evidencia
Niečo k tejto téme už bolo naznačené v časti o službách Božích. Odkedy vydávame časopis
Soli Deo Gloria, neposielame zvlášť listy k sviatkom, ale povzbudzujeme členov cirkevného
zboru, aby tento časopis posunuli ďalej k „strateným evanjelikom“.
Naši „stratení cirkevníci“ nie sú pre náš cirkevný zbor žiadnou pomocou, skôr bremenom v
tom zmysle, že za „mŕtve duše“ musíme odvádzať príspevky vyšším cirkevno - organizačným
jednotkám (COJ) ako sú seniorát a dištrikt. Keby nastala úplná finančná odluka cirkvi od štátu,
zrejme by sme nemohli zostať tak benevolentní voči týmto členom cirkvi vzhľadom na to, že sa
nezúčastňujú na živote cirkvi. Je slobodnou voľbou každého byť či nebyť v cirkvi. Keď sa však
niekto k cirkvi hlási, mal by na seba brať nielen práva ale aj povinnosti, ktoré z takéhoto
členstva vyplývajú.
Súčasný počet členov k 31.12.2014 je 861 (-10). Podľa sčítania ľudu žije na území nášho cz
2680. Pokles bol zapríčinený väčším počtom pohrebov a menším počtom krstov, pričom tento
pohyb je ovplyvnený aj prihlásenými/odhlásenými do/z cirkevného zboru.
Pri sťahovaní by sa mal člen cirkevného zboru vždy odhlásiť v zbore kam dovtedy patril a
prihlásiť sa tam, kam sa sťahuje.
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. V uplynulom roku evidujeme 54 takýchto návštev (obaja farári).
Pastoračné návštevy našich členov vykonáva aj s. M. Bondrová ako súčasť svojej práce v
Evanjelickej diakonii Cesta nádeje. Sme vďační aj za túto jej službu. Prosím, ak máte záujem o
to, aby sme vás navštívili, prípadne o modlitby, dajte nám o tom vedieť.
Výstavba kostola na Toryskej – situačná správa o priebehu výstavby v roku 2014
V predchádzajúcom období podarilo sa ukončiť hrubú stavbu kostola s jej uzatvorením
a zastrešením. Toto umožnilo zahájiť remeselnícke práce vo vnútri objektu v plnom rozsahu.
Montáž káblových rozvodov bola ukončená a protokolárne prevzatá dňa 25.2.2014. Na
základe tohto bolo možné pokračovať k príprave montáže podlahového vykurovania. Najprv sa
zrealizovali hydroizolácie všetkých podláh a následne sa uložilo zateplenie podláh i podlahové
vykurovanie s rozdelením na 7 sekcií s vývodmi káblov k riadiacim rozvádzačom.
Nasledovala vyrovnávacia zálievka všetkých podláh, aby bolo možné pokračovať v ďalších
prácach v interiéri. Rozsah týchto prác bol časovo náročnejší, preto s prácami na omietkach sa
začalo až v jeseni. Všetky vnútorné omietky sú ukončené. Súbežne s prácami na omietkach sa
realizovalo zateplenie stropu chrámu vrátane montáže podhľadového sádrokartónu, aby sa
využilo zapožičané lešenie. I tieto práce sú ukončené. Podarilo sa zrealizovať veľký rozsah prác
v interiéri kostola.
K 19.11.2014 došlo ku konečnému ukončeniu zmluvy s pôvodným hlavným dodávateľom
stavebno-montážnych prác vrátane vysporiadania vzájomných vzťahov. Pokračuje sa s prácami
vo vlastnej réžii per partes podľa predkladaných ponúk, ktoré sa vyberajú podľa efektívnosti
a kvality prác. Veľkou pomocou pre výstavbu je skutočnosť, že brat zborový dozorca Igor
Simon zobral na seba hlavného koordinátora stavby a viaceré činnosti aj sám zabezpečuje ako
SZČO. Tento spôsob výstavby nám prináša výraznú finančnú úsporu.
Stavebno-montážne poistenia stavby je predĺžené do 09/2015. Stavebné povolenie máme
predlžené do 12/2016. So susediacou Poliklinikou Terasa (Zdravoobchod) bolo podpísané
Memorandum o spolupráci pri riešení SO 08 týkajúceho sa parkovísk. Realizácia bola presunutá

na rok 2015.
Potrebné je pokračovať v nasledovných prácach:
 Ukončenie prác na strope chrámu ( obklady väzníkov, nátery a montáž svietidiel)
 Ukončenie elektroinštalačných prác, kúrenia, výmenu hl. ističa a inštalácia ochrany
objektu
 Maľovanie vnútra objektu vrátane vyčistenia
 Uloženie všetkých podláh a založenie dvier
 Terénne úpravy a prístupové komunikácie s vnútorným parkoviskom
V uplynulom roku bola na základe našej žiadosti zorganizovaná dištriktuálna ofera na
podporu výstavby nášho kostola. Na výstavbu kostola nám prispelo 45 cz nášho dištriktu (z
celkového počtu 132 cz), ktorá nám priniesla 4.158,93 €. Na dokončenie kostola bude potrebné
zobrať úver (pôžičku).
Odvážnym plánom je v roku 2015 (jeseň) dostať stavbu do takej fázy, aby sme ju mohli
aspoň čiastočne začať používať pre našu duchovnú činnosť. Podrobnejšia analýza financií na
výstavbu bola uverejnená decembrovom čísle SDG-2013. Súčasný stav bude podrobnejšie
predstavený vo výkaze za rok 2014 a rozpočte na rok 2015.
Hospodársky život zboru
O finančných vzťahoch medzi cirkvou a štátom sa veľa hovorí a v spoločnosti s tým súvisia
mnohé nepresnosti. Aj keď suma, ktorou štát prispieva na prevádzku cirkvi, je v porovnaní s
celkovým rozpočtom štátu veľmi malá, predsa vzbudzuje v spoločnosti mnoho emócii a
nesprávnych predstáv. Cirkev je financovaná štátom len ČIASTOČNE. Štát prispieva len na
prevádzku biskupských úradov a časť mzdy farárov. Všetky ostatné výdavky cirkevných zborov,
sú hradená z vlastných zdrojov cz. To, nakoľko sme ochotní podporiť finančne svoj cirkevný
zbor a jeho projekty, hovorí veľa o tom, nakoľko ho skutočne považujeme za SVOJ.
Smutnou skutočnosťou je, že tak ako pomerne veľa členov sa nezúčastňuje bohoslužbného
a duchovného života, tak podobne mnoho členov cirkevného zboru vôbec neprispieva ani na
jeho prevádzku. V skutočnosti mnohí naši členovia sú vlastne misijným poľom.
Cirkevný príspevok navrhujeme naďalej ponechať vo výške 10,-€ na osobu a rok.
Vychádzame z tej filozofie, že každý by mal dať aspoň toto minimum, a kto môže, podľa svojich
možností aj viac a pravidelne. Vyplatiť CP doporučujeme, podľa možnosti, do konca marca
príslušného roka.
Veľmi dôležitou skupinou nesúcou finančné bremeno nášho života sú tí, ktorí pravidelne
podporujú cirkevný zbor. Nemusí ísť o veľké sumy, ale tým, že je to pravidelné, výrazne to
pomáha zabezpečovať našu činnosť.
Finančné prostriedky, ktoré máme v súčasnosti k dispozícii sú jednak používané priamo
na výstavbu kostola, voľné prostriedky sú popritom zhodnocované na terminovaných účtoch.
Okrem cirkevného príspevku sme sa na konvente dohodli, že budeme prispievať aj na
výstavbu kostola sumou 25,- na osobu a rok. Žiaľ, mnohí takto neprispievajú, skôr je pravidlom
príležitostný milodar na výstavbu kostola.
Vďaka patrí aj členom cirkevného zboru na Mlynskej, ktorí i naďalej finančne prispievajú
na výstavbu kostola.
Súčasťou tejto správy je koncoročný výkaz za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015, kde
sú uvedené podrobnejšie čísla.

4. Rozmer života spoločenstva – smerom k svetu
Biblický základ: Matúš 28:19
Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy...
Naše poslanie o tom hovorí slovami:
Sme tu preto, aby sme… prinášali evanjelium strateným...
Heslovité vyjadrenie:
Prinášame Krista (misia a evanjelizácia)
Misia znamená poslanie a naším poslaním je prinášať evanjelium jednak „spiacim“ členom
cirkvi, ale aj za „múry kostolov“ i za hranicami našej vlasti.
Školská výučba náboženstva na štátnych školách
Výučbu náboženstva na základných školách zabezpečujú s. námestná farárka K.
Tomčiková a s. Z. Baltová.
V šk. roku 2013/2014 sa vyučovalo na tých istých školách ako predtým. S. farárka K.
Tomčiková vyučovala na ZŠ Janigova 11 (-2) detí (KVP) (spádová škola aj pre ZŠ Drábova,
Starozagorská, Lechkého); na sídlisku Terasa na ZŠ Trebišovská 5 (+1) detí. Na ZŠ Kežmarská č.
28 vyučovala s. katechétka Z. Baltová v 3 skupinách 34 (-2) detí (spádová škola aj pre ZŠ
Kežmarská 30, Slobody, Považská).
V šk. roku 2014/2015 sa vyučuje na tých istých školách ako predtým. S. farárka K.
Tomčiková na ZŠ Janigova 10 (-1) detí (KVP) (spádová škola aj pre ZŠ Drábova, Starozagorská,
Lechkého); na sídlisku Terasa na ZŠ Trebišovská 8 (+3) detí. Na ZŠ Kežmarská č. 28 s. katechétka
Z. Baltová v 3 skupinách 31 (-3) detí (spádová škola aj pre ZŠ Kežmarská 30, Slobody, Považská).
Zborový farár v súčasnosti na ZŠ nevyučuje vzhľadom na to, že učí na EG JAK od
septembra 2013 v rozsahu 6 vyučovacích hodín. Vyučovanie prebieha v anglickom jazyku, a to
bol aj dôvod, prečo bol oslovený nielen školou aj zriaďovateľom (BÚVD), keďže gymnázium
nevedelo v plnom rozsahu zabezpečiť vyučovanie náboženstva v anglickom jazyku.
Okrem toho vyučuje zborový farár spolu s manželkou A. Kolárovskou náboženstvo v
EMŠ v rozsahu 2 hodín.
Všetky podstatné informácie ohľadom výučby náboženstva sú k dispozícii na
www.terasa.sk. Je na zodpovednosti rodičov, ako sa postavia k možnosti dať svoje dieťa na
vyučovanie náboženstva. Upozorňujeme rodičov, aby uviedli a žiadali si vždy uviesť, že máte
záujem výslovne o evanjelické a. v. náboženstvo.
Pre budúci šk. r. predpokladáme vyučovanie na školách podobne ako v tomto roku,
v prípade záujmu otvoríme skupinu aj na ďalšej škole.
Evanjelická materská škola
Evanjelická materská škola ktorej zriaďovateľom je náš Cirkevný zbor ECAV Košice- Terasa,
začala v septembri 2014 už svoj v poradí 9. školský rok. V školskom roku 2013/2014 bolo
zapísaných 50 detí, v tomto školskom roku je zapísaných 49 detí. V uplynulom školskom roku
odišlo do 1.ročníka ZŠ 14 detí. V školskom roku 2014/2015 pripravujeme na vstup do 1.triedy ZŠ
15 budúcich prváčikov.
Aj napriek zriadeniu druhej Evanjelickej materskej školy na Exnárovej ulici na sídlisku
Dargovských hrdinov, záujem rodičov o zapísanie detí do našej MŠ presahuje kapacitné

možnosti. Pre ďalší školský rok 2015/2016 zapisovanie nových detí už nie je možné z kapacitných
dôvodov. Teší nás záujem rodičov o našu materskú školu, ale zároveň nás trápi, že nemôžeme
vyhovieť ďalším rodičom, ktorí prichádzajú s prosbou a túžbou dať svoje dieťa práve do
kresťanskej školy. Opakovane boli robené kroky na získanie ďalších priestorov pre zriadenie
3. triedy EMŠ, avšak doposiaľ sme neboli úspešní.
Personál materskej školy je stabilizovaný a tvoria ho 4 pedagogickí zamestnanci včítane
riaditeľky EMŠ, 2 prevádzkoví zamestnanci a 1 ekonómka na skrátený úväzok.
Pomocou v edukačnom procese sú asistentky učiteľa z radov uchádzačov o zamestnanie. Títo
pracovníci sú financovaní Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci Národného projektu
VAOP - 2 /aktivácia uchádzačov o zamestnanie/. Možnosť zamestnávania týchto ľudí má veľký
význam nie len z praktického hľadiska, ale kresťanská škola plní tým aj misijnú úlohu.
Edukácia v našej materskej škole prebieha podľa Školského vzdelávacieho programu
„Učíme sa v Božej prírode“, podľa doplňujúceho programu “Program kresťanskej školy“ a
podľa „Štandardov náboženskej výchovy“, ktorý je dokumentom pre Evanjelické materské
školy na Slovensku. Hlavným cieľom EMŠ je výchova a vzdelávanie detí v duchu kresťanskej
morálky, spoznávanie biblických právd, poznávanie Pána Boha cez všetky aktivity a podujatia
školy. Význam EMŠ vidíme v službe rodinám, ktoré chcú vychovávať svoje deti v kresťanskej
viere - EMŠ doplňuje rodinnú výchovu. Pre cz je to miesto a priestor praktickej služby - pomoc a
spolupráca pri organizovaní rôznych podujatí - športových, duchovných. Má veľký misijný
význam – vytvára most medzi ľuďmi v cirkvi a mimo nej, robí kresťanskú vieru dôveryhodnejšiu.
Naša materská škola je školou otvorenou aj pre deti iných vierovyznaní, aj pre deti rodičov
bez vyznania. Aj v tom vidíme našu misijnú úlohu - pôsobiť na neveriacich, hľadajúcich rodičov
cez ich deti. Každý rodič, ktorý zapísal svoje dieťa do našej školy, musí rešpektovať jej
evanjelický charakter. V materskej škole sa „vyučuje“ evanjelické náboženstvo, ktorého sa
zúčastňujú všetky deti. Náboženstvo sa vyučuje hravou formou s využitím dramatizácie,
zážitkového učenia, ukazovacích kresťanských piesní, tvorivých činností, deti sa učia veršíky z
Biblie, modlia sa vlastnými slovami.
Ku modlitbám sú vedené nie len na hodinách náboženstva, ale aj počas dňa - pred jedlom, v
ranných kruhoch a aj inokedy. Obsahom modlitieb sú prosby za mamku, ocka, súrodencov, pani
učiteľky, pani kuchárku, za kamarátov, za tetu Alenku a za „teta“ Ondreja.
Hodiny náboženstva vedie zborový farár Mgr. Ondrej Kolárovský s manželkou Alenkou,
ktorí vyučujú bez nároku na finančné ohodnotenie. Pre naše deti sú tieto chvíle, keď príde ujo
Ondrej s tetou Alenkou vzácnosťou. Tešia sa na nové piesne s gitarou, divadielka a niekedy aj
kvízy a súťaže.
Každá streda popoludní patrila „Biblickým príbehom“ s pracovníkmi Detskej misie a
dobrovoľníkmi. Boli a naďalej sú to chvíle plné prekvapení, so spevom kresťanských
piesní, s krásnymi zamatovými obrázkami na flanelovej tabuli a niekedy aj s
premietaním príbehov.
Okrem štandardných edukačných aktivít zameraných na prípravu detí na primárne
vzdelávanie, materská škola ponúka aj tzv. nadštandardné aktivity ako sú: oboznamovanie
detí s anglickým jazykom, predplavecká príprava, lyžiarske kurzy, pohybovo-tanečná príprava,
práca v keramickom krúžku, v krúžku počítačovej gramotnosti a dopravnej výchovy v Centre
voľného času na Orgovánovej ul. Zapojili sme sa do projektu „Zber starého papiera s Ježkom
Separkom“ a do projektu „Vrchnákománia“ –zber plastových vrchnáčikov. S Ježkom Separkom
sme navštívili Enviromentálne vzdelávacie centrum Kositu - spaľovňu v Kokšov – Bakši, kde
sme sa dozvedeli ako správne separovať odpad, aby sme chránili našu Zem, ktorú nám dal Pán
Boh aby sme ju svedomito spravovali a starali sa o ňu.
Z ďalších aktivít, ktoré škola deťom ponúka možno spomenúť návštevu Planetária, výlety
do ZOO, výlety do prírody. Do programu školy zaraďujeme aktivity ekologické - Jarný a

Jesenný ekodeň, kde sa deti učia ako sa máme starať o prírodu, ako ju máme ochraňovať
pretože je Božím dielom.
Na jar v roku 2014 sme začali budovať na školskom dvore EMŠ v spolupráci s o. z. Sosna,
rodičmi a niektorými členkami a členmi nášho cz komunitnú záhradu „Zelený rodinný kruh“.
Deti sa tak mohli zapojiť do siatia semienok, sadenia sadeničiek, mohli pozorovať klíčenie, rast
zeleniny, byliniek. Mali možnosť byť v priamom kontakte so živou prírodou. Veľkým úspechom
boli veľké tekvice ale aj jahody a iná zelenina a bylinky. Iniciátorom tohto projektu bola
mamička z radov rodičov detí EMŠ pani Katka Šomšáková, ktorej patrí poďakovanie. Veríme,
že tento projekt bude mať dlhé pokračovanie. Má veľký význam nie len pre mestské deti,
ktoré nemajú možnosť pozorovať ako príroda žije, ale aj pre vytváranie a podporu
medziľudských vzťahov .
Do programu školy sú zaraďované aj športové podujatia v spolupráci s Detskou besiedkou
cz. Tradíciou EMŠ je Škôlkárska olympiáda – minuloročná mala názov „Zvieratková
olympiáda“, športové dni väčšinou v prírode napr. „ Po stopách zvedavého ježka“.
Ďaľšie aktivity EMŠ: divadelné predstavenia v Bábkovom divadle,v Štátnom divadle, detské
koncerty v ZUŠ, karneval, oslava Dňa matiek, Deň starých rodičov, Vianočná besiedka,
rozlúčkové slávnosti s predškolákmi s účinkovaním gospelovej skupiny „Tretí deň“ s detským
repertoárom. Veľmi obľúbené u detí sú interaktívne koncerty s ujom Jankom Hrubovčákom,
členom Slovenskej filharmónie.
Deti si skúsili aj v minulom školskom roku spať v škôlke v noci a bez mamky. Noc pre
odvážlivcov mala tiež názov Ovocníčkova noc. Materská škola spolupracuje s logopédom,
psychológmi z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, so ZŠ
Kežmarská 28, knižnicou pre deti a mládež Nezábudka. Psychologické poradenstvo poskytovala
rodičom našej materskej školy pani psychologička Mgr. Katarína Ontková a to formou besied
s rodičmi a workshopu v rámci Zborového dňa nášho cz.
EMŠ je členom medzinárodnej organizácie kresťanských škôl ACSI (Association of Christian
Schools International). Učiteľky EMŠ sa zapojili do projektu „Deti Afriky“. Pravidelnou
finančnou podporou zabezpečujú vzdelanie, stravu a ubytovanie jednému tanzánskemu
dievčaťu z Lea School v Dongobeshi. Veľmi nás teší keď sa pravidelne dozvedáme o dobrom
prospechu tejto žiačky.
Financovanie EMŠ je viaczdrojové, pretože poskytnuté dotácie z výnosu daní obce (mesto
Košice) sú nepostačujúce na prevádzku MŠ. Veľkou pomocou pre EMŠ sú milodary, príspevky z
rôznych zdrojov bez ktorých by sa škola nemohla primerane rozvíjať. Preto chceme vyjadriť
poďakovanie za akúkoľvek podporu EMŠ, za finančné dary, praktickú pomoc za podporu
modlitebnú všetkým: členom cz, neznámym dobrodincom, rodičom detí aj samotnému cz
Košice -Terasa. Za ochotnú pomoc pri organizovaní spoločných športových podujatí EMŠ a cz
ďakujeme sestre Aďke Némethovej, Boženke Písečnej a mládežníkom cz. Vyjadrujeme
poďakovanie sestre Mikulskej za jej obetavosť pri účtovníckych prácach pre EMŠ. Tiež
ďakujeme všetkým, ktorí v minulom roku venovali svoje 2% zo zaplatenej dane našej materskej
škole. Za darované financie sme obohatili kabinet učebných pomôcok našej materskej školy
o nové, aktuálne materiály na edukačný proces detí. Veríme, že aj v tomto roku sa rozhodnete
aspoň niektorí pre našu materskú školu. Darcovia môžu poukázať svoje 2% zo zaplatenej dane
Združeniu rodičov pri Evanjelickej materskej škole. Tlačivá budú k dispozícii na www.msmuskatova.sk.
Pán Boh nás za uplynulý rok previedol cez niekedy veľmi zložité situácie a uistil nás, že sa
môžeme spoľahnúť na jeho pomoc v každom čase. Sme vďační za jeho nesmiernu milosť,
ktorej sa nám dostávalo počas celého uplynulého roka aj počas celých ôsmich rokov
jestvovania EMŠ.

Spevokol Muškátiky pri EMŠ
Detsko-mládežnícky spevokol Muškátiky začal svoje pôsobenie pri Evanjelickej materskej
škole na Muškátovej ulici 4. apríla 2014 z iniciatívy Aleny Kolárovskej a Kataríny Fabriciovej,
kedy sa s deťmi prvýkrát stretli. Spevokol navštevuje 17 detí – zo škôlky a detskej besiedky a 6
dorastenci, ktorí sú veľkou pomocou. Repertoár tvoria prevažne detské piesne, avšak za
zborovú hymnu bola zvolená mládežnícku pieseň Chceme spievať pieseň novú, ktorá deti chytila
za srdiečka.
18. mája 2014 nás navštívil mládežnícky spevácky zbor Mravčekovia z cz Bystré. Na tomto
podujatí aj Muškátiky vystúpili po prvý krát. Spevokol Muškátiky vystúpil aj na službách Božích
na konci školského roka a v škôlke pri rozlúčke s budúcimi prváčikmi.
V novom školskom roku poslúžili Muškátiky počas Zborového dňa v novom kostole, svojim
programom prispeli aj na adventnom vystúpení škôlkarov na službách Božích a spievali aj na
vianočnej besiedke v škôlke.
Všetkým rodičom ďakujeme za ochotu a poctivý prístup, našim spevákom a hudobníkom za
výdrž a odhodlanie, ďalším zainteresovaným za materiálnu pomoc a modlitby pri zakladaní
spevokolu a našich vystúpeniach. Najväčšia vďaka však patrí Pánu Bohu za Jeho vedenie,
pracovné nasadenie, silu, odvahu a čisté hlásky našich detí.
Občianske združenie Kairos
Občianske združenie Kairos založili v roku 2006 niektorí členovia cirkevného zboru ako
organizáciu, ktorá môže finančne a organizačne zastrešovať rôzne aktivity a projekty hlavne
misijného charakteru. Občianskemu združeniu Kairos darovali aj v roku 2014 na krytie nákladov
na aktivity ochotní darcovia dve percentá z daní z príjmov, za čo im patrí veľká vďaka. Na
aktivity s deťmi a mládežou získalo Občianske združenie Kairos v rámci grantového programu
DAMKO 2014 mesta Košíc dotáciu na projekt „Zážitok pre všetkých“, ktorý pomohol finančne
dokryť náklady na letný detský denný tábor a celoročnú klubovú činnosť s deťmi a mládežou.
Letný detský denný tábor:
Najvýznamnejšou každoročnou aktivitou je letný denný detský tábor, ktorý bol v roku 2014
na začiatku júla. Trval 5 dní a bol veľkým zážitkom nielen pre 50 detí ale aj 25 dobrovoľníkov a
pomocníkov, ktorí sa o nich starali a pripravili pre ne zaujímavý program. Jeho názov bol „Kto je
Pánom džungle?“ a ako to vyplýva z názvu, deti sa po stroskotaní lode ocitli v džungli, kde sa
stretávali s rôznymi nebezpečenstvami a bytosťami, ktoré tam našli. V rámci celodenného
výletu sa deti vybrali na výlet do ZOO, kde videli mnoho zvierat, ktoré žijú v džungli. Deti sa
stretávali v priestoroch Špeciálnej základnej školy na Inžinierskej ul. v Košiciach.
V septembri sa uskutočnilo potáborové stretnutie detí a ich rodičov. Zúčastnilo sa ho
približne 25 detí z letného denného tábora spolu s rodičmi. Napriek škaredému počasiu zažili
spolu príjemné chvíle plné hier, súťaží, spevu, scénok a opekania v trvaní asi 4 hodín
v priestoroch evanjelickej materskej školy.
Párty-kluby pre deti:
Počas vianočných a veľkonočných sviatkov boli zorganizované v spolupráci s Detskou
misiou v Átrium klube v Zuzkinom parku v Košiciach párty-kluby pre deti. Pozývané na nich boli
deti z besiedky, táborov ale aj deti z okolia. Na programe sa podieľalo 4-5 dobrovoľníkov. Deti
sa mohli vždy tešiť na hry, súťaže, piesne, misijný alebo biblický príbeh, kvíz, tombolu a chutné
občerstvenie.

Klub pre deti zo sociálnych bytov:
Pre tieto deti sa aj tento rok organizovali aktivity raz mesačne. Prevažne to boli párty-kluby
s hrami, súťažami, piesňami, misijnými príbehmi, kvízmi, ako napr. Ľadová párty, Haló párty,
Pizza párty, Veľkonočná párty, Zmrzlinová párty, Bublinová párty, Rybárska párty, Jablková
párty a Vianočná párty atď. Konali sa v Átrium klube v Zuzkinom parku v Košiciach alebo
v priestoroch evanjelickej materskej školy. Zúčastňovalo sa ich v priemere 15 detí.
Počas roku 2014 sa mohli deti zúčastniť aj výletov do prírody, kde si mohli overiť nielen
svoju pohybovú zdatnosť, ale aj vyskúšať svoje znalosti a zahrať hry. Deti zo sociálne
znevýhodnených rodín boli na výlete v ZOO, v Drienčanoch a na Alpinke. Ich radosť z aktívneho
trávenia voľného času mimo svojho bydliska je veľká a čas strávený s nimi má určite zmysel.
Športové aktivity:
Šport je pre deti a mládež jeden z najlepších spôsobov trávenia voľného času. Vďaka
prenájmu školskej telocvične na Inžinierskej ulici mohli od októbra poobedňajší čas dvakrát do
mesiaca tráviť so športovými vedúcimi pri futbale, florbale, volejbale či basketbale. Šport je
jednou z príležitostí ako integrovať deti zo sociálne znevýhodnených rodín medzi deti z nášho
cirkevného zboru, hoci to vôbec nie je ľahké, ale veríme, že Pán Boh bude budovať vzťahy
medzi týmito deťmi vo vzájomnom prijímaní v nasledujúcich rokoch.
Výlety do prírody:
Občianske združenie organizovalo aj výlety do prírody pre deti, dorastencov, ale aj celé
rodiny. V roku 2014 sa konalo 8 takýchto výletov. Na tieto výlety prichádzajú rôzne skupiny ľudí
zo všetkých generácií. V roku 2014 nebol ani raz počas výletov sneh, čiže žiadna sánkovačka sa
nepodarila a všetci sa museli spoľahnúť len na svoje nohy, prípadne rôzne dopravné
prostriedky, ktoré nás na výlet odviezli alebo priviezli domov. Hneď v januári sa veľká skupina
turistov prešla z Alpinky na Gírbeš nad KVP. Nezabudnuteľný výlet bol na Rankovské skaly, keď
sme cítili neskutočnú Božiu ochranu, pretože všade v okolí boli strašné búrky, len nad nami celý
čas po ceste svietilo slnko. Jediná chybička bola, že sme sa nedočkali gejzíru v Herľanoch, ale
zvládli sme skúšku trpezlivosti, keď sme naňho čakali asi 3 hodiny a nič. Nádherná vyhliadka
bola aj zo Šarišského hradu, na ktorý sme statočne šliapali v júni a stálo to za to. V októbri sme
boli na prehliadku Tvorivého domu na vidieku v Drienčanoch, kde kreativitu ľudí bolo vidieť na
každom rohu domu a celého dvora. A na začiatku novembra patrí medzi naše každoročné
výlety túra na Lajošku, kde sa schádzajú turisti na pietnej spomienke na zosnulých turistov. Aj
výlety sa stávajú príležitosťou na integráciu detí z klubov. Boli s nami v Zádieli aj v Drienčanoch
a veríme, že to bude pokračovať aj v ďalšom roku.
Národný týždeň manželstva
Národný týždeň manželstva je kampaň, ktorá sa uskutočnila na Slovensku v minulom roku
po štvrtýkrát a opätovne sme sa do nej zapojili. Vytvára priestor, kde si môžeme pripomenúť,
že spokojné manželstvo nie je samozrejmosťou. Je to vzťah, ktorý treba rozvíjať. NTM sa konal
10.-16.2. 2014
V spolupráci s o.z. Kairos sme zorganizovali manželský večer s manželmi Petrovcami z
Obišoviec a tanečný večer. V nedeľu boli služby Božie s modlitbami za manželov. Ženy vyrobili
darčeky pre manželov a mali sme aj modlitebný letáčik za manželov, rodiny ale aj osamelých a
rozvedených, a to na celý týždeň NTM.

Zahraničná misia
Našou zahraničnou prioritou je v súčasnosti projekt Deti Afriky. Tento projekt formálne
zastrešuje o. z. Kairos a vedú ho L. Ivanecký, L. Lörinc a O. Kolárovský. Projekt vznikol zo
spolupráce s evanjelickým cirkevným zborom SCEAV v Třinci. Prioritou je podpora vzdelávania
študentov z chudobných rodín na strednej kresťanskej škole Yediddia v Maretadu.
Významným krokom bola návšteva brata l. Ivaneckého v Tanzánii, ktorý tam šiel spolu s
bratmi zo Sliezska. Skupinu viedol brat farár M. Klus z Třinca. Počas tejto cesty mal možnosť
navštíviť školy, kam posielame podporu (ZŠ Lea v Dongobeshi a SŠ Yedidia v Maretadu),
hovoriť s riaditeľmi, učiteľmi a študentmi škôl, odovzdať im vecné darčeky a podporu a ďalšie.
Súčasťou cesty bola aj návšteva viacerých cirkevných zborov v tejto oblasti a duchovná služba
miestnej cirkvi. Nezabudnuteľnými okamihmi bola spolupráca s bratom farárom Zakom
Malekwom, ktorého si iste viacerí pamätáte z jeho návštevy v r. 2013 aj u nás.
Významným posunom a pomocou aj pre nás je práca dvoch dobrovoľníkov z Čiech, ktorí
slúžia 9 mesiacov v Lea School v Dongobeshi. Pomáhajú nám v komunikácii a pochopení istých
súvislostí. Bratia Adam Sabela a Daniel Litvan sú tam v rámci projektu INVYT (International
Voluntary Year in Tanzania). Počas roka 2014 sme boli prizvaní našimi priateľmi z Čiech do
oficiálnej spolupráce aj na tomto projekte v spolupráci so Sliezskou ev. diakoniou, čoho
výsledkom je, že v r. 2015 môžeme vyslať jedného dobrovoľníka aj zo Slovenska. Je to veľká
misijná výzva i príležitosť. Prosím, modlite sa, aby bol a využitá a priniesla ovocie na slávu nášho
Boha a šírte túto informáciu v rámci svojich možností.
V októbri sme sa zúčastnili akcie „Africké sny“ v Třinci, ktorá je veľkou motiváciou pre
ďalšiu službu v tomto projekte. Návšteva brata Ivaneckého v Tanzánii priniesla nové možnosti
pre prezentáciu tohto projektu. Počas jesene 2014 sme absolvovali viacero prezentácii projektu
Deti Afriky. Okrem nášho cz to boli cz v Rankovciach, Obišovciach, mládež v Bardejove, farári
Košického seniorátu a študenti EG JAK v Košiciach.
Aj vďaka tomu narástol počet podporovaných študentov. Na ZŠ Lea podporujeme 6 detí
a na SŠ Yedidia podporujeme už 24 študentov (+10). Zároveň podporujeme jednu absolventku
školy Yedidia v jej ďalšom štúdiu na college v Arushi. Do podpory sa zapájajú jednotlivci i rodiny,
menšie skupiny i zamestnanecké kolektívy. Pri podpore školy Yedidia spolupracujeme s
cirkevným zborom Nebory zo SCEAV. Oni nepodporujú študentov, ale prispievajú na
jendnorazové projekty školy (napr. zakúpenie solárneho panelu na výrobu el. energie, keďže v
tejto oblasti nie je zavedená el. sieť.).
Okrem podpory pre študentov sme zasielali podporu na dostavbu ďalšej budovy pre
školu ak aj na nákup nábytku do tried a ďalšie menšie potreby. Celá služba je robená
dobrovoľnícky a podpora pre študentov ide v plnej výške na miesto určenia.
Dvakrát v roku vydávame spravodaj s aktuálnymi informáciami, komunikujeme s
podporovateľmi a zasielame im spätnú väzbu, ktorú dostávame priamo od podporovaných
študentov (študijné výsledky, ďakovné listy).
Ďalšie informácie nájdete na webstránke projektu www.detiafriky.sk a od jesene 2014
sme aj na facebooku.
Privítame ďalších aktívnych spolupracovníkov, ktorí by nám pomohli pri vedení tohto
projektu.
Na rok 2015 pripravujeme v spolupráci s našimi sliezskymi priateľmi návštevu riaditeľa
Lea School Martina Tanga aj na Slovensku. Ďakujeme každému, kto pravidelne ale i
jednorazovo podporuje tento misijno – sociálny projekt.
Podpora misie - jednotlivcov
Niektorí jednotlivci podporujú aj misiu s. Zuzany Pongen - Kovalčíkovej v Zambii, ktorá v

minulosti navštívila aj náš cirkevný zbor. Každý, kto má záujem podporiť aj jej misiu, môže tak
urobiť aj cez náš cirkevný zbor. Viac informácii o tejto misii nájdete aj na www.ama.ecav.eu. So
s. Pongen sme v kontakte a hľadáme možnosti ďalšej spolupráce.
V minulosti navštívila náš cirkevný zbor aj ďalšia slovenská misionárka Svetlana, ktorá
pracuje v juhovýchodnej Ázii. Kvôli jej bezpečnosti neuvádzame bližšie údaje, ktoré by ju mohli
identifikovať. Svetlana nám pravidelne zasiela informácie emailom o svojej službe. V r. 2015
plánuje návštevu znova na Slovensku.
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; podrobnejšie informácie sú aj v dielčich správach jednotlivých sekcií)





12.1. nedeľa zahraničnej misie
6.-12.1 Aliančný modlitebný týždeň v zboroch v Košiciach
13.1. schôdza farárov KOS v našom cz
1.2. Konferencia mužov, Třinec, Sliezsko, tém: Dej tomu hloubku – účasť mužov z nášho
cz
 10.-16.2. Národný týždeň manželstva (utorok – tanečný večer, sobota manželský večer s
Petrovcami, služby Božie - nedeľa manželstva)
 23.2. Výročný zborový konvent
 30.3. konvent KOS
 marec: Deň učiteľov v EMŠ
 27.4. - 1. služby Božie v Šaci (dom smútku na cintoríne na Jabloňovej ul.)
 18. 5. návšteva mládežníckeho spevokolu Mravčekovia z Bystrého, služby Božie a
koncert
 11.5. Deň matiek (nedeľa)
 25.5. konfirmácia mladých
 jún: olympiáda EMŠ
rozlúčka s absolventmi EMŠ
Deň otcov a záver šk. r.
 30.6.-4.7. denný tábor pre deti, Terasa
 25.7. Dni obce Štós – ekumenické služby Božie
 7.-10.8. Letný zborový tábor, Teplý Vrch
 31.8. zač. šk. r. s požehnaním detí
 28.9. - 1. zborový deň, hosť. kazateľ D. Cina, riaditeľ BÚ VD, Prešov
 18.-19.10. návšteva SCEAV: pracovné rokovanie s predstaviteľmi Sliezskej evanjelickej
diakonie (projekt INVYT), manželský večer v Třanoviciach, služby Božie v Třinci a Africké
sny v Třinci (O. Kolárovský, L. Ivanecký, L. Lörinc).
 19.10. - senior KOS J. Hruška na službách Božích v Šaci, 1.x služby Božie v reformovanom
kostole na Jabloňovej ul.
 27.-31.10. Reformačný modlitebný týždeň KOS
 december - adventný minifestival (výrobky žien na podporu výstavby kostola)

Mimozborová činnosť farárov
Mgr. O. Kolárovský, zborový farár
- člen komisie cirkví pri VÚC
- člen o.z. ROS (práca s rodinami)
- člen miestnej skupiny EA Košice
- predseda ZED Košického seniorátu (od januára 2015)
- člen seniorátneho presbyterstva
- člen o.z. Kairos – projekt Deti Afriky
- člen o.z. Evanjelická jednota
- člen správnej rady Wycliffe Bible Translators – Slovensko
- učiteľ náboženstva na EG JAK
Mgr. Katarína Tomčiková, námestná farárka na kaplánskom mieste
- člen ZED
- člen edičnej rady Tranoscia
Náš cz zastupujú
JUDr. D. Hládeková
- člen seniorátneho presbyterstva
- člen Rady školy EMŠ
- člen riadiaceho výboru ZbD Cesta nádeje
Adriana Némethova - člen Rady školy EMŠ, o.z. Kairos
Vladimír Chladný - člen Rady školy EMŠ
Igor Simon - člen synody – náhradník
MUDr. Zuzana Katreniaková – vedúca zborovej diakonie Košice – Cesta nádeje (od I/2014 na
MD)
Ladislav Ivanecký a Leo Lorinc – projekt Deti Afriky

5. Rozmer života spoločenstva – smerom k blížnemu
Biblický základ: Marek 12:31
Milovať budeš blížneho ako seba samého.
Naše poslanie o tom hovorí slovami:
Sme tu preto, aby sme… slúžili núdznym...
Heslovité vyjadrenie:
Slúžime s Kristom (diakonia - služba)
Diakonia
Náš cirkevný zbor nemá rozvinutú vlastnú charitatívnu službu. Podporujeme a v rámci
možností spolupracujeme so zborovou diakoniou Cesta nádeje pri cz Mlynská.
Zborová diakonia „Cesta nádeje“ (zo správy s. Z. Katreniakovej, štatutárnej zástupkyne Cesty
nádeje)
Cesta nádeje - Zborová diakonia CZ ECAV v Košiciach, sa v roku 2014 venovala najmä

nasledovným činnostiam: terénnej opatrovateľskej službe, návštevnej službe a aktivitám
zameraným na podporu a ďalší rozvoj zamestnancov.
V rámci terénnej opatrovateľskej služby sme poskytovali sociálnu pomoc v domácom
prostredí (seba obslužné úkony, úkony starostlivosti o domácnosť, základné sociálne aktivity
a dohľad) priemerne 50 klientom mesačne v celkovom rozsahu viac ako 62.000 hodín ročne.
Poskytovanie opatrovateľskej služby zabezpečovala ses. A. Ruszová.
Pre potreby členov oboch košických cirkevných zborov sme V rámci návštevnej služby sme
uskutočnili 54 návštev členov oboch košických cirkevných zborov v celkovom rozsahu 107
hodín. Návštevnú službu zabezpečovali sestry D. Hládeková a M. Bondrová.
V rámci podpory a ďalšieho rozvoja mali naši zamestnanci možnosť zúčastňovať sa
duchovného vzdelávania pod vedením br. farára S. Linkescha (1x mesačne), vzdelávania vo
vybraných psychologických témach pod vedením ses. Ľ. Šťastnej (1x mesačne) a rehabilitačnorelaxačných cvičení (kalanetika) pod vedením ses. I. Kobyľanovej (1x týždenne). V októbri 2014
sme uskutočnili piate víkendové stretnutie zamestnancov v rekreačnom zariadení Zlatá Idka.
Celú činnosť Cesty nádeje zabezpečoval Riadiaci výbor v zložení: ses. Z. Katreniaková (od
septembra 2014 po skončení materskej dovolenky), A. Ruszová, D. Hládeková, br. S. Linkesch
a B. Mazák. Účtovníctvo a administratívne činnosti vykonávala ses. Z. Petrová.
K 31.12.2014 mala Cesta nádeje 49 zamestnancov v nasledovných pracovných pozíciách:
štatutárny zástupca, vedúca opatrovateľskej služby, koordinátor vybraných činností, účtovník,
44 opatrovateliek, pracovníčka návštevnej služby a 2 externí odborní spolupracovníci.
Základné finančné a materiálno-technické zabezpečenie našich aktivít bolo možné najmä
vďaka príspevkom z nasledovných zdrojov - mesto Košice, platby klientov, CZ ECAV Košice a CZ
ECAV Košice – Terasa a 2% dane z príjmov. Naša vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom podieľali na podpore našej činnosti.
Aj napriek tomu, že sa nám zatiaľ nepodarilo získať priestory a finančné prostriedky
potrebné pre rozšírenie našej činnosti, zostávame v modlitbách a nádeji, že Ten, ktorý počal v
nás dobré dielo, aj ho dokoná až do dňa Krista Ježiša (podľa Filipským 1:6). V tomto úsilí
budeme pokračovať aj v roku 2015.
Záver
Výročná správa nám dáva každoročne príležitosť objasniť v širších súvislostiach otázky
života nášho cirkevného zboru. Zároveň dokumentuje náš život aj pre ďalšie generácie.
Môžeme sa poučiť z našich chýb, radovať sa z úspechov a premýšľať nad ďalším smerovaním.
Žijeme uprostred konzumnej spoločnosti, sme jej súčasťou. Ako byť v tomto prostredí
svetlom a soľou (Mt 5:13-14). Ako „byť vo svete, a predsa nebyť zo sveta“ (J 17:11-16)?
Konzumný prístup k životu, k duchovným veciam hrozí aj nám. Hrozí nám, že sa
uspokojíme s tým, čo máme, že budeme ľahostajní voči druhým, voči ich duchovnému stavu,
voči ich bolesti, utrpeniu, problémom... Súčasná spoločnosť prináša pre nás nové výzvy pre
morálku a hodnoty. V tejto situácii obstojí len cirkev slúžiaca, nie panujúca. Cirkev radostná,
prinášajúca Boží pokoj, zmierenie a nádej, nie cirkev urazená, zatrpknutá, nahnevaná... Buďme
takou cirkvou, vytvárajme také spoločenstvo, ktoré prinesie Bohu slávu a druhým spasenie a
Božie požehnanie. Amen.
Mgr. :-)ndrej Kolárovský
zborový farár

Plán činnosti na rok 2015
Pri všetkom, čo konáme, by sa mali pýtať: Ako daná činnosť
napomáha napĺňaniu nášho poslania? Ktorá oblasť môjho/nášho
života sa tým rozvíja? To sa týka celého nášho života – nielen v
cirkvi, ale aj v práci, škole, rodinnom a osobnom živote.
Ak použijeme ilustráciu z obrázka - nemáme jednu ruku/nohu
kratšiu ako druhú? Nekrívame duchovne? Na ktorú oblasť by som
sa/sme sa mali viac zamerať?
Hľadať odpovede na tieto otázky by nemal len farár,
presbyterstvo, ale každý člen nášho spoločenstva.
pokračovať vo výstavbe kostola – pokračovať jednotlivými remeslami tak, aby sme v
októbri 2015 mohli začať užívať objekt aspoň čiastočne.
- získavať nové zdroje na financovanie výstavby kostola
- zlepšovať naďalej financovanie činnosti a a réžie cirkevného zboru
 zorganizovať aspoň jednu víkendovku pre presbyterov a spolupracovníkov zboru
 zorganizovať zborový deň (jeseň 2015)
 ďalšie podľa jednotlivých sekcií
-

Deti









Veľkonočná párty pre deti
Škôlkarská olympiáda v spolupráci s EMŠ – jún 2015
Letný detský denný tábor v júli 2015
Po stopách zvieratiek v spolupráci s EMŠ – september 2015
Vianočná párty pre deti
Kluby pre deti zo sociálnych bytov – raz mesačne
Športové aktivity – dvakrát do mesiaca
Výlety do prírody – raz mesačne

Sekcia žien - plán na rok 2015
 výrobky na podporu výstavby kostola, jednotlivých aktivít a propagáciu cz
 tematické stretnutia (Veľká Noc, Vianoce)
 spolupráca s EMŠ na projekte „Zelený rodinný kruh“ (komunitná záhrada)
Návrhy uznesení na konvente:
1. Zborový konvent schvaľuje a prijíma výročnú správu za rok 2014, správu o hospodárení
a revízii účtov.
2. Zborový konvent prijíma finančný výkaz za rok 2014 a rozpočet na rok 2015 a plán práce
na rok 2015 v predloženej podobe (s prípadnými doplnkami)
3. Zborový konvent opätovne doporučuje členom cirkevného zboru, aby cirkevný
príspevok na daný rok uhrádzali podľa možnosti do konca marca daného roka. (To
nevylučuje aj iný spôsob platenia príspevku, napr. na splátky počas celého roka.)
Výška cirkevného príspevku:
 cirkevný príspevok na člena a rok: 10,- € (rovnako ako rok predtým)
 príspevok na stavbu kostola na člena a rok: 25,- € (= 753,15 Sk) (rovnako ako rok
predtým)

Prehľadné štatistické tabuľky
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Rok

členstvo

krsty

sobáše

konfirmácia

kartotéka

sčítanie

deti

dosp.

spolu

deti

dosp.

702
675
908
850
876
864
871
861

2700
2700
2700
2700
2700
2680
2680
2680

8
3
6
7
15
14
10
6

0
1
0
0
0
0
1
0

8
4
6
7
15
14
11
6

6
7
12
8
4
12
6
11

1
2
1
0
0
2
4
0

Náboženstvo na základných
školách

pohreby

spolu

ev.

krížne

spolu

muži

ženy

7
9
13
8
4
14
10
11

0
1
0
1
0
0
1
1

0
2
1
3
3
2
1
1

0
3
1
4
3
2
2
2

4
8
6
14

5
8
8
6

5
8
7

9
5
11

Večera Pánova

FNsP

Služby
Božie NE

Kežmarská

Trebišovská

Janigova

Drábova

muži

ženy

spolu

Poč.

účasť

Poč

účas

20
24
23
23
25
36
34
31

6
6
6
6
5
4
5
8

12
13
13
7
10
13
11
10

4
0
0
0
0
0
0
0

242
297
291
305
323
363
442
370

561
567
660
678
785
810
758
801

803
864
956
983
1107
1173
1213
1171

90
91
81
74
75
78
80
81

168
167
186
186
183
183
171
175

50
51
47
49
47
49
49
49

11
13
13
11
11
10
11
9

dorast
Poč.

účasť

mládež
Poč.

účasť

bibl. hodina
Poč.

účasť

ženy
Poč.

účasť

rodiny ROS
Poč.

účasť

počet
skup.

9
16
14
20
12
14
3
18

detská
besiedka
Poč.

65
65
64
56
51
61
57
58

modlit. MOS
počet

spolu

účasť

účasť

20
20
25
26
22
25
28
23

modlit.
týždne
Poč.

úč.

2007 35
11
30
6
39
10
3
20 110 22
3
65
5
0
0
2008 25
8
34
8
38
10
5
20 110 32
4
65
3
1
17
2009 15
7
0
0
29
13
8
13
110 34
4
64
3
1
14
2010 40
8
0
0
23
12
10
15
110 34
4
56
5
1
18
2011
30
6
0
0
28
11
11
14 105 36
4
60
4
1
2012
30
6
0
0
37
12
35
13
80
21
2
61
4
1
17
2013
30
14
0
0
29
11
30
14
96
25
3
74
5
1
10
2014
18
9
0
0
31
10
32
11
82
24
3
61
3
1
10
Spracované podľa čiastkových správ, podkladov a informácii, ktoré predložili:
E. Mikulská (hospodárenie), A. Schreiberová (Štós), Z. Katreniaková (diakonia), A. Némethová
(deti), H. Terpová (služby Božie), B. Balcárová (spevokol), A. Durbáková (EMŠ), L. Lörinc (Deti
Afriky), Š. Čečetka (stavba kostola) a K. Tomčiková (spracovanie štatistiky, dorast a ženy), K.
Fabriciová (spevokolík Muškátiky), J. Bucková (Šaca), B. Písečná (ženy).
Poznámka:
V prípade, že v tejto správe nájdete chyby, nejasnosti, nepresnosti, svoje pripomienky môžete
predniesť priamo na konvente a tie opodstatnené budú do správy zapracované. Ďakujeme za
spoluprácu.

Evanjelická materská škola

Muškátova 7, 040 11 Košice
tel.:0904 517 555 (1. trieda), 0911 900 870 (2. trieda)
email: msevanke@gmail.com
webstránka: www.ms-muskatova.sk
Bankové spojenie:
Evanjelická materska skola, OTP banka SK, č.u. 9057265/5200,
VS:111

OZ KAIROS
Šafárikova tr. 8, 040 11 Košice
email: kairos@terasa.sk
webstránka: www.ozkairos.terasa.sk
Bankové spojenie: 2000345307/8330, Fio banka

projekt DETI AFRIKY (pracuje ako súčasť o.z. Kairos)
webstránka: www.detiafriky.sk
email: detiafriky@detiafriky.sk
Bankové spojenie: 2100346091/8330, Fio banka

Cirkevný zbor ECAV Košice – Terasa

Adresa kancelárie FÚ: Toryská 1/D, 040 11 Košice
Sídlo: Mlynská 23, 040 01 Košice
Úradné hodiny:
Pondelok: - - Utorok:
9:00 – 12:00
Streda: 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Štvrtok: 9:00 – 12:00
Piatok: - - -

Možnosť stretnutia
aj v inom termíne
na základe dohody.

tel.: 0911/158 322
email: kosice-terasa@ecav.sk
webstránka: www.terasa.sk
Bankové spojenie:
OTP banka, číslo účtu: 6931244/5200
vklad na stavbu kostola: VS 333
cirkevný príspevok:
VS 444
na prevádzku a činnosť: VS 555
Pre lepšiu identifikáciu prosíme uviesť do správy aj meno platiteľa/za koho sa platí. Ďakujeme

Sme tu preto, aby sme vytvárajúc rodinu Božích detí prinášali evanjelium strateným, slúžili
núdznym, budovali veriacich a tým všetkým prinášali Bohu slávu.

