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Biblický úvod 

Téma: Aké sú moje motívy?

Galatským 1:10
Veď či  prehováram ľudí alebo Boha? Alebo či  sa  snažím ľuďom ľúbiť?  Ak by som sa ešte (chcel)  ľúbiť
ľuďom, nebol by som služobníkom Kristovým.(EvP)

Milí bratia a sestry v PJK!

Na biblickej rodinnej skupinke sme začali študovať list Galatským. Tento list je najtvrdší zo všetkých
Pavlových listov. Je to jediný list, kde v úvode nechváli galatských kresťanov. V každom inom liste v
úvode niečo chváli, vyzdvihuje, ďakuje Bohu a pod., ale tu nie. Tu po úvodnom pozdrave hneď napravuje
a karhá. Galatskí sa odvrátili od čistého evanjelia Ježiša Krista a skĺzli do zákonníctva. Pavel sa ich snaží
napraviť, aby sa neobracali a neprijímali iné evanjelium ako to, čo prijali ako prvé od neho, pretože to je
pravé evanjelium. A Pavel im veľa píše o sebe, o svojom povolaní a o svojich motívoch k službe evanjelia.

Ten verš, tá veta, ktorú sme čítali pred chvíľou, hovorí práve niečo o motívoch Pavlovej služby. My
máme dnes zborový konvent. Hodnotíme náš život i  našu službu za uplynulý rok. Zamyslime sa nad
svojimi postojmi a motívmi pre náš kresťanský život a službu. Nech nás k tomu vedú slová apoštola
Pavla,  ktorý  nám dáva,  myslím,  v  tomto skvelý  príklad.  Čo hovorí  apoštol  Pavel?  Aké otázky  kladie
galatským kresťanom? Prečítam tie jeho slová ešte raz, ale v inom preklade Biblie, ktorý sa mi javí ako
zrozumiteľnejší: 

Chcem si teraz nakloniť ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem páčiť ľuďom? Keby som sa chcel  páčiť
ľuďom, nebol by som služobníkom Kristovým.  (RKC preklad)  Alebo ešte iní prekladajú aj takto:  Chcem
konať podľa vôle ľudí alebo podľa vôle Boha? Hľadám uznanie od ľudí alebo od Boha? 

Odpoveď necháva do veľkej miery na čitateľov. Ako by sme odpovedali my? Z toho ako poznáme
Pavlov život a jeho službu, komu sa chcel Pavel zapáčiť? Koho vôľu chcel konať? Koho uznanie hľadal? 
- jednoznačne to Božie. Hľadal Božiu vôľu a nesnažil sa o úspech a uznanie medzi ľuďmi ale u Boha. Keby
chcel svetskú slávu, tak by sa nikdy nedal do služby Pána Ježiša. On mal skvelo rozbehnutú kariéru ako
mladý židovský rabín, ktorý svojou horlivosťou prevyšoval  mnohých rovesníkov. A toho všetkého sa
vzdal a dal sa do služby evanjelia.

Otázka: A nie je možné, aby človek mal uznanie aj od ľudí aj od Boha? … To je trochu taký chyták,
lebo na jednej strane si myslím, že možné to je, ale čo nie je možné? Čo povedal Pán Ježiš o možnosti
slúžiť dvom pánom? Je to nemožné! Inými slovami, nie je možné, aby sa človek usiloval o uznanie aj od
ľudí  aj  od Boha.  Ak  sa  usilujem o uznanie  od ľudí,  čomu  podriaďujem svoje  konanie?  Vôli  ľudí.  Ich
záujmom. Tomu, čo oni pokladajú za dôležité. 

Môže to ísť na úkor toho, čo je správne? Môže to ísť na úkor toho,  čo je skutočne dobré? ...Môže.
Ľudia sa často rozhodujú podľa krátkodobých ziskov, a preto mnohé vôle ľudí nemusia byť morálne
správne a ani z dlhodobého hľadiska užitočné a dobré. 

To je problém aj v politike. Politik má veľkú dilemu, či sa bude rozhodovať z hľadiska 4 rokov, aby
bol o 4 roky znova zvolený, alebo z hľadiska dlhodobých záujmov krajiny, aj keď mu to prinesie stratu
popularity. 

Nedávno som čítal článok o bývalom talianskom premiérovi zo súčasnosti, ktorý rozbehol projekt
ohľadom imigrantov, ktorí sa preplavujú z Afriky do Talianska. V tejto veci zostali Taliani sami, ostatné eu
krajiny sa nezapojili, a doma stratil popularitu a ako politik skončil. Keď sa ho pýtali, ako teraz hodnotí
svoje rozhodnutie,  povedal  Konal  by som rovnako, pretože to bola správna vec, aj  keď ma to stálo
premiérske kreslo. 

Ja teraz nejdem hodnotiť politické rozhodnutie tohto muža. Ani už neviem, o čo presne šlo a ani
nevidím všetky súvislosti. Ide mi o poukaz na ten jeho charakter, že radšej obetoval popularitu u ľudí pre
vec, o ktorej bol presvedčený, že je správna. Koľkí politici sú ochotní a schopní robiť takéto nepopulárne
rozhodnutia? 

A ani Pavel  necukol v podobnej  situácii.  Radšej obetoval svoju popularitu pre vernosť evanjeliu,
ktorému sa dal do služby. Alebo sa usilujem páčiť ľuďom? Keby som sa chcel  páčiť ľuďom, nebol by som
služobníkom Kristovým., hovorí Pavel. 



Jeden súčasný kazateľ, meno si už tiež nepamätám, si kladie otázku, že ako to, že mnohí súčasní
kazatelia  či  teológovia  sú  tak  populárni  a  biblickí  proroci  neboli  veľmi  populárni?  A  vlastne  aj  s
popularitou Pána Ježiša to šlo z kopca a skončil na kríži... A ten kazateľ odpovedá otázkou: Nie je to
preto, že dnes nehovoríme tak pravdu ľuďom ako to robili proroci? 

Teraz čítam knihu proroka Jeremiáša. Práve dnes ráno som čítal, ako sa mu vyhrážali, že ak nechce,
aby ho zabili, nech prestane hovoriť. A prestal? Neprestal. A zabili ho? … No, nezabili, ale iných prorokov
zabili... Čo sme dnes my ochotní obetovať pre popularitu medzi ľuďmi? Čo sme ochotní obetovať pre
vernosť Bohu? 

Usiloval sa Pavel páčiť ľuďom? ...Nie. Čo hovorí Pavel o tom, že by o ňom platilo, keby sa chcel páčiť
ľuďom?  ...Keby  som  sa  chcel   páčiť  ľuďom,  nebol  by  som  služobníkom  Kristovým.  ...nebol  by  som
služobníkom Kristovým. Koho služobníkom by bol? Komu by slúžil? Záujmom ľudí! Nie záujmom Božím.
Pavel to tu stavia veľmi do ostrého protikladu. Ale povedzme si úprimne, sú záujmy ľudí a záujmy Božie
vždy v súlade? Ak berieme vážne skutočnosť hriechu, tak čo je pravdepodobnejšie? ...že budú často v
protiklade... 

Môže sa človek rozhodnúť konať nie podľa Božej vôle? ...Áno. Ale čo potom o ňom platí? ...že nie je
služobníkom Kristovým! Môže mať kresťanské tituly, kresťanské funkcie, a predsa nie je služobníkom
Krista. Je aj dnes pred nami pokušenie páčiť sa ľuďom? (Politici sa teraz pred voľbami predbiehajú, aby
sa nám zapáčili...) Ale týka sa to len politiky? Týka sa to len farárov? (Tých sa to iste týka). Keď sme sa o
tomto bavili na skupinke rodín, tak zaznelo aj: Však aj ako rodičia sme v pokušení robiť rozhodnutia, aby
sme sa deťom zapáčili, aby sme mali kľud... alebo konáme podľa toho, čo je správne? 

A týka sa to iste aj iných oblastí života – v manželstve, v práci, v škole, v cirkvi... Konám len tak, aby
som s nikým neprišiel do konfliktu, aby všetci o mne len dobre hovorili? V gréckom texte, jazyku, ktorým
Pavel písal, to slovo služobník znamená doslova otrok. Čiže tá veta doslova znie: Keby som sa chcel  páčiť
ľuďom, nebol by som otrokom Kristovým.

Možno nám to znie takto čudne, ale má to hlbší zmysel. Komu sa má páčiť otrok?...  Svojmu pánovi.
Ak sa chce zapáčiť inému, je to vzbura. Zároveň, je tu vlastnícky vzťah medzi pánom a jeho otrokom. Ak
nie som otrok Kristov, nie som ani Jeho vlastníctvo. Nepatrím mu! Čiže ak sa nechcem páčiť Kristovi ale
ľuďom, som vôbec ešte Boží? Patrím ešte Kristovi? ...keď sa správam, akoby som mu nepatril? ...keď sa
vlastne búrim proti  Nemu, proti  Jeho vôli?  Nie som teda ani kresťanom?! Silné slová.  Ak sa chceme
zapáčiť druhým ľuďom, kladieme otáznik nad svojim kresťanstvom? ...Áno. 

A tak na záver, milí bratia a sestry, položme si otázku: Čo ma motivuje?  Môžem aj inak konať? Aké
to má dôsledky? Sú to vážne otázky a odpovede na ne majú vážne dôsledky. Pavel nám v tom dal jasný
príklad. Ako sa budeme rozhodovať my? Prajem nám také rozhodnutia, ktoré Boh požehná. Amen. 

* * *

Aký význam má existencia cirkvi  v  dnešnej  dobe? Tu je  naša
odpoveď: 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 sú slová Pána Ježiša v
tzv.  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  28:19  -  20)  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 sú predovšetkým službou Pána Boha nám, keď k nám cez evanjelium a

sviatosti  prichádza  Jeho  milosť.  Služby  Božie  nám  dávajú  možnosť   prežívať  túto  milosť
v spoločenstve veriacich. 

Služby Božie nedeľné sa konali každú nedeľu o 10:00 v Malej zasadačke Magistrátu v
slovenskom jazyku. Bohoslužobných príležitostí bolo celkovo 80, z toho 60 (Terasa -4) a Štós
20x  (+3).  Účasť  na  Terase  je  priemerne  134  (-41).  Ak  sme  doteraz  konštatovali,  že  účasť
stagnuje,  prípadne mierne stúpa,  tak  uplynulý  rok  je  výnimkou –  zaznamenali  sme výrazný
pokles. Nevieme však zatiaľ ako tento údaj analyzovať a aké závery z neho vyvodiť. Treba nám
iste pozorne sledovať následný vývoj.  Na služby Božie chodí pravidelne menej ako ¼ členov
cirkevného zboru!

Podobne  aj  pri  služieb  Božích  na  Štedrý  večer  vidíme  viditeľný  pokles,  a  to  443
účastníkov (-29). Po dvoch rekordných rokoch je to pokles nadol. 

Teší  ma,  že upozorneniach na jeseň 2015 sa  uskutočnila  náprava v tom, že rodičia  a
mládežníci  menej  vysedávajú  na  detskej  besiedke,  kde  pôsobia  rušivo,  pokiaľ  tam  nemajú
žiadne povinnosti.  Začali  sme z  podnetu s.  A.  Brtáňovej  aj  s  treťou skupinou besiedky pre
mamičky  s  najmenšími  deťmi,  aby  mohli  byť  účastné  služieb  Božích,  vytvorili  sme  k  tomu
podmienky vo vestibule. Tí, ktorí nemajú povinnosti na besiedke, majú byť účastní na službách
Božích. Besiedka má slúžiť deťom k biblickému vyučovaniu a nie ako alternatíva pre tých, ktorí
nechcú byť na službách Božích. Ak sa niekto nudí na službách Božích, nech dá podnet, prípadne
sám aktívne prispeje k tomu, aby služby Božie boli živšie.  

Služby  Božie  na  Terase vykonávali  striedavo  zborový  farár  O.  Kolárovský  (29x),
námestná farárka na kaplánskom mieste K. Tomčiková (29x), brat farár M. Hreško (1x) a brat
farár D. Havrila z cz Mlynská (1x.) 

Počas adventu a Vianoc slúžil spolu s farármi zbormi aj náš teológ (prvý z nášho cz), brat
I. Havassy pod vedením O. Kolárovského  a K. Tomčikovej na Terase, v Štóse i Šaci. Mal možnosť
slúžiť najmä liturgiou, v Šaci aj zvesťou Božieho slova. 

V  Štóse  pravidelne  slúžil   zborový  farár  O.  Kolárovský,  a  najmä  počas  sviatkov  aj  s.
farárka K. Tomčiková, prípadne ďalší. 

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.
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. 

Dobrý organista je z pohľadu služieb Božích dôležitejší ako farár. Ak farár zle káže, dá sa pri 
tom aspoň zdriemnuť. Ak však organista zle hrá, človek si určite nezdriemne. Vďaka Bohu 
máme v našom zbore viaceré šikovné a ochotné kantorky – organistky. 



Liturgické  texty  na  službách  Božích  (starozmluvný,  epištolický)  čítavajú  neordinovaní
členovia  zboru.  Viackrát  boli  služby  Božie  obohatené  rôznymi  vystúpeniami  (najmä  detská
besiedka, materská škola, spevokol Muškátiky, spevokol dospelých Nádej). 

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 8 ľudí
(-1) a dlhodobo mierne klesá. 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, za čo jej patrí vďaka. 

Adventné služby Božie v čase namiesto biblickej hodiny sa uskutočnili 3x, priem. účasť 9 (-
3). Pôstne služby Božie sa uskutočnili 6x (+1), priemerná účasť 12 (-3). Účasť na týchto službách
Božích v týždni je malá v porovnaní s veľkosťou nášho zboru. 

Služby Božie v Šaci  sa konajú od jari 2014 pravidelne, vždy v 3. nedeľu v mesiaci o 18:00 v
kostole reformovanej cirkvi. V mesiaci apríl sa konali slávnostné SB pri 1. výročí konania služieb
Božích, slovom Božím poslúžil brat farár Kolárovský, príhovor mal brat dozorca Simon, domáci
reformovaný  brat  farár  Szabó  a  pozdravili  nás  aj  hostia  z  modlitebného  spoločenstva  zo
Spišskej Novej Vsi.

Služby Božie sa konali celkovo 12x (+3). Priemerná účasť je 24 (-1). Farári slúžili nasledovne:
O. Kolárovský 6x; K. Tomčiková 3x; M. Hreško 1x; D. Havrila 1x; I. Havassy (teológ z nášho cz)
pod vedením O. Kolárovského 1x. 

Nájom  je  riešený  milodarom  raz  ročne,  ofera  zo  služieb  Božích  (spolu  414,-€  eur)  je
príspevkom pre náš cirkevný zbor Terasa. Vďaka aj tým z vás z Terasy, ktorí prichádzate svojou
účasťou povzbudiť toto spoločenstvo. 

Filiálka Štós
V Štóse máme 54 (-3) členov. Počet služieb Božích bol 19x (+-0) vrátane sviatkov. Priemerná

návštevnosť  na  službách Božích  bola  v uplynulom  roku 20  (-10).   Keďže  Štós  bol  pôvodne
nemecký cirkevný zbor, vždy druhá pieseň sa spieva v nemčine ako aj Otčenáš po kázni sa modlí
po nemecky. Mnohí členovia našej filiálky dlhodobo žijú a pracujú mimo obce. Naďalej však cítia
spolupatričnosť k tejto obci a zboru. 

Mimoriadnou  príležitosťou  boli  ekumenické  služby  Božie  pri  príležitostí  dní  obce  Štós
(24.7.), ktoré sa konali v našom  evanjelickom kostole. Náš cirkevný zbor na nich zastupoval
zborový  farár  O.  Kolárovský.  Za  rímskokatolícku  cirkev  slúžil  brat  farár  Rastislav  Suchý.
Prítomných pozdravil aj pán starosta Anton Imling, za účasti zastupiteľstva obce. Účinkoval aj
rímskokatolícky spevokol  Cecilky a dychová hudba Štós. 

Služby Božie sa konajú v zásade v 2. nedeľu v mesiaci o 9:30 a na niektoré sviatky. Večera
Pánova tu bola prisluhovaná 3x (Veľký piatok – 1. sl. vianočná a konfirmácia). V Štóse  bol
v minulom  roku  aj  jeden  krst  a  jeden  pohreb  a  konfirmácia  dospelej,  ktorá  sa  bola  milou
celozborovou slávnosťou. 

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  počas  dní



školského vyučovania (celkovo sa konali 24; -7x). Počet účastníkov opäť klesol  na 9 (-1). Na
rozdiel  od  služieb  Božích  je  tu  viac  priestoru  na  diskusiu,  vzájomné  zdieľanie  a  vzájomné
povzbudzovanie.  Počas minulého roka sme sa  zaoberali  nasledovnými  témami:  evanjelisti  a
evanjeliá, Augsburské vyznanie viery, epištoly Jánove a Júdu. Mali sme aj mimoriadny večer s
hosťom Martinom Tangom, riaditeľom Lea School Dongobesh z Tanzánie v rámci projektu Deti
Afriky (viď aj oddiel zahraničná misia). 

Týmto vás chcem opätovne pozvať a povzbudiť k účasti na biblických hodinách. 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 21 členov (-3).

Stretnutia sa uskutočňovali spravidla v domácnostiach účastníkov, resp. v priestoroch
EMŠ. Okrem brata farára O. Kolárovského a jeho manželky A. Kolárovskej  viedli tieto skupinky
s. A. Némethová a manželia Ontkovci (rovnako ako rok predtým). V advente bolo spoločné
stretnutie členov skupiniek a priateľov pri  kapustnici v rodine manželov Ontkovcov, za čo im
patrí  vďaka.  Na  tomto  stretnutí  sme  pripravili  vianočné  darčeky  s  anketou,  ktoré  dostali
účastníci  štedrovečerných  služieb  Božích.  Vďaka  za  spoluprácu  patrí  najmä  manželom
Brtáňovcom, Chladným, Lörincovcom a s. A. Némethovej. 

Náplňou stretnutí sú aktuálne témy zo života, premýšľanie nad Bibliou, v jednej skupinke
účastníci  absolvovali  aj  kurz  výchovy  pre  rodičov  detí  do  10  rokov.  Následne  potom  títo
spolupracovali na organizovaní tohto kurzu pre rodičov EMŠ (viď tam). 

Práca so ženami
Každá žena má mnoho neodkladných povinností vo svojej domácnosti, preto si v našom

zbore veľmi vážime ochotu našich žien pod vedením sestry Boženy Písečnej. V tomto roku sa
stretávali každý utorok o 17.hod. v priestoroch EMŠ. Za ústretovosť ďakujeme i sestre riaditeľke
Alene Durbákovej. V priebehu roka bolo zorganizovaných celkovo 34 stretnutí (+2). Priemerná
účasť bola 9 (-2, opäť pokles). 

Stretnutia  začínali  duchovným  zamyslením, modlitbou  a básňou,  ktorú  si  pravidelne
pripravila sestra Emília Mikulská a potom prípravou rôznych darčekových predmetov, ktoré boli
nielen tématické –  k určitému obdobiu  alebo sviatku v cirkevnom roku ako darček,  ale  tiež
ponúkané v rámci už tradičného Adventného minifestivalu na predaj. Ani tento rok naše ženy
nezabudli  na  balenie  a  predaj   suchého  vianočného  pečiva,  ktorého  predaj  je  v našom
cirkevnom  zbore  pred  Vianocami  očakávaný.  Výťažok  z predaja  je  určený  na  stavbu  nášho
kostola. 

Niektoré  stretnutia  boli  zamerané  i oddychovo  na  prehĺbenie  a budovanie  vzťahov:
spoločná  návšteva  divadla,  bowling,  film.  Zúčastnili  sa  i na  seniorátnom  stretnutí  žien  v
Obišovciach, kde  prispeli darčekmi (levanduľové vrecúška). 

Ženy využili aj možnosť zapojiť sa do práce na stavbe kostola v rámci brigád. V adventnom
čase  prežili  požehnané  chvíle  plné  krásnej  hudby  a spevu  na  Benefičnom  koncerte
v evanjelickom kostole na Mlynskej.

Drobnú  prácu  často  nie  je  dostatočne  vidieť,  hoc  je  za  ňou  mnoho  námahy  a ochoty
prispieť k budovaniu spoločného diela, preto všetkým ženám v našom cirkevnom zbore patrí
naša úcta a vďaka, uvedomujúc si, že bez Božieho požehnania by bola naša námaha márna.

Spevokol
     Dôležitou súčasťou nášho cirkevného zboru je aj miešaný spevácky zbor NÁDEJ. Od jeho
založenia  s.  Emíliou  Hreškovou  spevokol  pravidelne  participuje  pri  mnohých  príležitostiach
a aktivitách. V roku 2015 poslúžil svojimi piesňami nasledovne:  Nový Rok, Veľkonočná nedeľa,
konfirmácia,  na  stavbe  kostola,  počas  Zborového dňa  (služby  Božie,  na  stavbe  kostola,  na
večierni v MŠ), Štedrý večer, 1. Sviatok Vianočný, spolu 7x (+2). 

Zo spevokolu odišli dvaja členovia zo zdravotných dôvodov. V súčasnosti má 18 členov pod



vedením  Boženy  Balcárovej.  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.
Niekoľkí  členovia  nášho  cz  sa  aktívne  zúčastňujú  aj  činnosti  spevokolu  Chválospev  pri
cirkevnom zbore na Mlynskej. 

Modlitebný život
„Modlitba je to najmenej, čo môžeme urobiť, ale zďaleka to nie je to najmenej.“, povedal

niekto. Túto pravdu si však asi málo uvedomujeme. 
Niekoľkí členovia nášho cirkevného zboru sú aj členmi MOS a zúčastňujú sa činnosti MOS v

cz na Mlynskej. Malá modlitebná skupinka sa stretáva aj pred Službami Božími o 9:30 v suteréne
pod  malou  sálou  (6  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 (biblicko-rekreačný týždeň).  

V našom zbore sa konal reformačný modlitebný týždeň, ktorý je v októbri organizovaný v
celom našom senioráte,  priemerná účasť 9 (  -1).  Napriek tomu, že je  to výborná príležitosť
stretnúť  sa  a  počuť  farárov  aj  z  iných  zborov  nášho  seniorátu,  účasť  z  našej  strany  je
zahanbujúca.

Miestna  skupina  Evanjelickej  aliancie  v  Košiciach  každoročne  organizuje  Aliančný
modlitebný týždeň, ktorého sa zúčastňujú aj jednotliví členovia nášho cz (január 2015). 

Aby sme o modlitbe len nehovorili, prosím, prerušte, na chvíľu čítanie tejto správy a venujte
chvíľku modlitbe za náš cirkevný zbor. Môžete sa modliť aj túto modlitbu, ktorá je inšpirovaná
slovami apoštola Pavla z listu Filipským 1: 3 Pri každej rozpomienke na vás, 4 vždy, v každej svojej
modlitbe, keď sa s radosťou modlím ...Ďakujem Ti, Bože,  za nás všetkých,  5 že máme účasť na
evanjeliu od prvého dňa až doteraz. 6 A som presvedčený/-á, že Ten, ktorý počal v nás dobré dielo,
aj ho dokoná až do dňa Krista Ježiša... 9 A za to sa modlím, aby sa naša láska vždy viac a viac
rozhojňovala v pravom poznaní a v každej skúsenosti, 10 aby sme tak boli schopní rozoznávať, čo
je hlavné, a boli sme čistí a bez úhony na deň Kristov, 11 naplnení ovocím spravodlivosti skrze Ježiša
Krista na slávu a chválu Božiu. Amen. 

Výchovná práca

Detské služby Božie
Detská besiedka sa konala paralelne so Službami Božími. Konala sa každú nedeľu, vrátane

prázdnin a sviatkov, celkom 55-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.
V septembri do tímu pribudli 2 pokonfirmační pomocníci a dočasne ubudli 2 vedúci. 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 materiál „Objavujeme
bibliu pre predškolákov“ a materiály Detskej misie. Staršia besiedka používala materiál „Bežím
pre  Krista“  a od  septembra  nový  materiál  „Mám  otázky“,  vydaný  Biskupským  úradom
východného dištriktu ECAV v Prešove. 

Pracovníci  besiedky  sa  v roku  2015  zúčastňovali  školení  a seminárov,  organizovaných
Biskupským úradom VD ECAV v Prešove a Detskou misiou. V počte 2 sa zúčastnili  začiatkom
septembra  Konferencie  pre  pracovníkov  s deťmi  a dorastom,  organizovanej  Biskupským
úradom VD ECAV v Jánoškovom dome v Liptovskom Hrádku, v počte 1 sa zúčastnili  školenia
Efektívne vyučovanie detí 1, organizovanej Detskou misiou. Deti si počas roka nacvičili piesne,
básne  a  scénky,  s ktorými  vystúpili  na  Službách  Božích  na  sviatky:  Veľká  noc, Deň  matiek



a Vianoce. 
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 Hmyziáda, zorganizovala v septembri pre deti a rodičov akcia „Po stopách
bizóna“,  ktorá  sa  konala  na  náučnom  chodníku  nad  Alpinkou,  rekreačným  strediskom
pri Košiciach. Deti sa po ceste po stopách bizóna zmenili na indiánov a plnili úlohy, ktoré overili
ich indiánske vlastnosti ako vytrvalosť, odvaha, zručnosť, čuch a šikovnosť. Zvládli ich výborne
a zaslúžili si odmenu. 

Dora  st 
Na základe ponuky Spoločenstva evanjelickej mládeže (SEM) sme sa viacerí farári seniorátu

dohodli, že využijeme tieto služby a zúčastnili sme sa Konfivíkendovky Košického seniorátu vo
Veľkom  Slavkove.  Z  nášho  cz  sa  jej  zúčastnila  väčšina  druhákov  konfirmačnej  prípravy  a
program si  veľmi  pochvaľovali.  Vďaka  SEM za  kvalitne  pripravený  program.  Ako dozor  bol
prítomný zborový farár. Okrem našich konfirmandov sa víkendovky zúčastnili konfirmandi aj z
Obišoviec, Opinej a Rankoviec. Na stretnutí sa mohli navzájom spoznať mladí z rôznych zborov
seniorátu. 

V  advente  bol  zorganizovaný  vianočný  večierok  za  účasti  oboch ročníkov  konfirmačnej
prípravy. Zábavný program pripravila s. farárka, duchovné zamyslenie mal brat farár. 

Pravidelná práca s dorastom bola prerušená, obnovené sú stretnutia tzv. mládeže, ktorých
sa zúčastňujú dorastenci spolu s mládežníkmi od januára 2015.

Mládež
Od leta 2009 samostatné stretnutia mládeže nefungovali.  Tak bolo aj po celý uplynulý

rok.  V  uplynulom roku som ako zborový  farár  viedol  rôzne  rozhovory  s  viacerými  ľuďmi  o
možnosti pomoci pre našu mládež. Nakoniec, zdá sa, Pán Boh má aj tak svoju cestu. Dobrou
správou je, že od januára 2016 boli po 6,5-ročnej prestávke (!) obnovené stretnutia mládeže.
Vďaka každému, kto sa modlí za túto vec. 

Práca so všetkými generáciami
Po dobrej skúsenosti z predminulého roka sme aj vlani pripravili už 2. zborový deň nášho cz.

Zorganizovali sme ho v poslednú septembrovú nedeľu. 
Slávnostným kazateľom bol brat farár  Peter Mihoč,  tajomník biskupa BÚ VD v Prešove,

ktorý prišiel  aj  so svojou manželkou,  liturgovali  O.  Kolárovský a K.  Tomčiková.  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. Po modlitbe a požehnaní pokračoval program spoločným obedom v priestoroch EMŠ  a
po obede popoludňajším programom veselo i vážne. Po kvíze sme sa rozdelili do skupín podľa
veku  a  záujmu  a  absolvovali  viacero  seminárov  (výchova  detí  Terapia  hrou  –  K.  Ontková,
Medzigeneračné  problémy  -  P.  Mihoč,  Odhalené  tváre  –  opravdivosť  -  E.  Mihočová,  Život
seniora v meste – E. Bombová, pre mladých Akú cenu má život – P. Podlesný, Deti Afriky – L.
Ivanecký  a  L.  Lörinc,  rozprávkovo-dramatický  program  pre  deti  mala  Haliganda).  Spevom
poobede  sprevádzal  brat  kurátor  L.  Ontko.  Za  organizáciu  tohto dňa patrí  vďaka,  všetkým
prednášajúcim a slúžiacim ako aj členom jednotlivých tímov/skupín v našom cz. 

Letný  zborový  tábor sme  v  tomto  roku  nezorganizovali.  Ako  náhradná  akcia  boli
organizované brigáy na stavbe kostola (viď časť stavba kostola). 

Činnosť presbyterstva
V januári sa konali voľba dozorcu a aj voľby presbyterov a ďalších funkcionárov nášho cz.

Ako odstupuje staršia  generácia,  je  stále ťažšie nájsť  ochotných a vhodných kandidátov na



jednotlivé služby v cirkevnom zbore.
Pristúpili  sme aj  k úprave štatútu cirkevného zboru,  najvýraznejšou zmenou bol znížený

počet presbyterov. Do jednotlivých funkcií boli zvolení nasledovne:
zborový dozorca I. Simon (pokračuje ďalej)
zborový kurátor L. Ontko (nový)
K. Tomčiková (nová), námestná farárka na kaplánskom mieste v zmysle zmeny štatútu
D. Hládeková (pokračuje)
M. Németh (pokračuje)
A. Némethová (pokračuje)
J. Bucková (nová)
B. Písečná (pokračuje)
Ľuboš Fabrici (pokračuje), predseda HV
za Štós G. Muller (pokračuje)
Členom ZP je aj zborový farár z titulu funkcie. 

Počet  zasadnutí  bol  7  (+-0).  Počet  členov je  9  (+  2  predsedníctvo cz),  spolu  11  členov.
V úvode bolo vždy biblické zamyslenie s diskusiou a modlitbami.  V druhej časti sú preberané
aktuálne záležitosti  zboru podľa daného programu. K niektorým stretnutiam boli  prizvaní aj
ďalší  členovia  cz  za  jednotlivé  oblasti  služby  zboru.  Ani  tento  rok  sme  neorganizovali  pre
presbyterov víkendovku ani presbyterský deň. 

Časopis
V r. 2015 vyšlo len 1 číslo spoločného časopisu košických evanjelikov z oboch cirkevných

zborov Soli Deo Gloria. Najväčší podiel na vydávaní tohto časopisu má brat V. Chladný z nášho
cz, za Mlynskú je zodpovedný brat Ľ. Badiar.  Časopis je možné si prečítať aj na webstránke
nášho  cirkevného  zboru.  Nutne  potrebujeme  aj  ďalších  spolupracovníkov  a  prispievateľov,
pokiaľ má časopis aj naďalej fungovať. Prosím, prihláste sa cez farské úrady (email, telefón). 

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 (2ks), Cirkevné listy (1 ks) a Evanjelický východ (15

ks). Podľa potreby a ponuky predávame aj ďalšiu kresťanskú literatúru, najmä v predvianočnom
období.  V kancelárii farského úradu predávame najmä Bibliu a spevník, prípadne pašie. A ešte
nám do schránky vhadzujú všelijaké reklamné letáky, najmä teraz pred voľbami, ale to asi nie je
evanjelická tlač...

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: 

http://www.chcemviac.sk/
http://www.terasa.sk/


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. Informácie ohľadom formálnych podmienok
krstu  sú  uvedené  na  webstránke  nášho cz  (www.terasa.sk).  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 krstov 10 (+4), všetko deti (pre detail pozri tabuľky na konci správy). 

Večera Pánova. 
Večera  Pánova  bola  prisluhovaná  na  Terase  17x  (-3)  (vrátane  konfirmácie).  Počet

komunikantov celkovo v zbore bol 1014 (-157), z toho 319 m (-51) a 695 ž (- 106). Nižší počet je
zrejme zapríčinený výrazne menším počtom príležitostí prijímania VP.

VP mávame pravidelne v 1. nedeľu v mesiaci v rámci služieb Božích. 
Pre dôstojný priebeh Večere Pánovej je potrebné: 
1. Neodchádzať zo zhromaždenia POČAS prisluhovania VP.
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 10x (+3) a v nemocnici/soc. zariadení  4x (+2). 

Konfirmácia detí
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.“ Konfirmácia je jedným z krokov k naplneniu tohto sľubu, pričom tu už samotní
mladí vyznávajú sami za seba:„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.“ 

Je alarmujúce že 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 síce účasť na
službách Božích povinnú, ale toto samo o sebe nič nerieši. 

V uplynulom roku boli konfirmované 4 dietky (-7), a jeden dospelý (+1).

Konfirmácia dospelých a prijatie do cirkvi, prestupy
V uplynulom roku  bol prijatý do cirkvi jeden dospelý, rovnako ako rok predtým.  Do zboru

sa prihlásilo 18 (+12) a odhlásili 4 (-1), (viď aj tab. na konci). Pozitívne na návštevnosti služieb
Božích sa to však neprejavilo. 



Bohoslužobné výkony
V roku 2015 boli v našom cz 2 sobáše (+-0; oba krížne; +1). 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
(www.terasa.sk). 

Pohrebov bolo 9 (-9), 5 mužov a 4 ženy. 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. 

Náš cirkevný zákon 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.
Informácie k pohrebu je možné nájsť aj na webstránke cz: www.terasa.sk.

Počet členov zboru a evidencia

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. 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 31.12.2015 je  877 (+16). Podľa sčítania ľudu žije na území nášho cz
2680. Tento nárast sa neprejavil na návštevnosti služieb Božích. 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  60  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  2015

V objekte  sa  realizovali  hlavne  PSV  práce.   Náš  zámer  bol  realizovať  práce,  ktoré  sú
finančne najnáročnejšie a rezervovať na ne fin. prostriedky a zároveň, práce ktoré je nutné
realizovať, aby výstavba mohla plynulo pokračovať. Tak sme ukončili realizáciu vodovodných
rozvodov  a  osadenie  konštrukcií  závesných toaliet  firmou  Midam.  Realizovali  sme  2.  etapu
zateplenia  objektu  s  povrchovou  úpravou  firmou  Stavomat.  Ostáva   ukončiť  soklovú  časť
(25m2).Vzhľadom  na  ukončenie   zmluvného  vzťahu  s  firmou  Prostav  (2014),  sme  museli
zazmluvniť firmu Montin, dodávateľa elektro, pri čom veľkú aktivitu vyvinul br. Ľuboš Fabrici.
Táto firma následne realizovala montáž hl. rozvodovej skrine, 5 podružných skríň, bleskozvod,
interiérové osvetlenie, (až na jednu triedu), montáž vypínačov, zásuviek a EPS. 

Montáž elektroinštalácie prebiehala v súčinnosti s pripojením vykurovania, u ktorého stále
prebiehajú skúšky účinnosti  s určením vhodného programovacieho režimu pre  letný  i zimný
režim prevádzky. K tomu máme platný súhlas na zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity
pripojenia od VSD a.s. Košice. Až po ukončení skúšok sa rozhodne o výmene hlavného ističa
v rozvádzači, aby bola zabezpečená bezporuchová prevádzka v celom objekte.

Dodávateľsky sme realizovali asi 60% interiérových malieb. Oživili sme kúrenie, ktoré je v



testovacom  režime.  Čiastočne  svojpomocne  a  čiastočne  dodávateľsky  firmou  Zipszan  boli
urobené kazetové podhľady a sadrokartóny v celom objekte okrem bytu. 

Vďaka  Bohu  sa  podarilo  rozbehnúť  aj  vlastné  aktivity  –  zvýšilo  sa  dávanie  na  kostol  a
rozbehli sa brigády, na ktorých sa  celkovo vystriedalo cca 50 ľudí. Vďaka každému ochotnému.
Väčšina  však  prispela  prácou  len  nárazovo  a  krátkodobo,  najmä  počas  leta.  Tu  preto
spomeniem len 4 najaktívnejších: bratia Hreško, Ľudo Fabrici, Urban a Turis. Posledným dvom
menovaným patrí extra poďakovanie, pretože títo prichádzajú na stavbu pravidelne prakticky
počas celého obdobia až do súčasnosti. Brigádníci prišli aj z cz Mlynská, ktorým za to tiež patrí
vďaka. 

Okrem  množstva  čistiacich  prác  sme  svojpomocne  realizovali  dobudovanie  balkónovej
dosky v byte, vybúranie balkónovej dosky pri učebni, obbetónovanie hlavnej vodovodnej šachty
(oprava), vysprávky po vodároch, obmurovanie WC konštrukcii, vybúranie - zväčšenie otvorov
pre vchod do garáže, urobenie okapového chodníka v rozsahu 2/3 výmery, práce na vstupe do
bytu. Pripravili  a zadali  sme dodávku interiérových dverí  s obložkovými zárubňami. Dodávka
podláh  je  v  štádiu  poslednej  fázy  jednania.  V  súčasnosti  prebiehajú  práce  na  obkladoch
väzníkových konštrukcií svojpomocne. 
      Okrem toho  sa  riešila  príprava zmeny stavby parkoviska SO 08 –  rondel,  ktorá  bola
ukončená  povolením  zmeny  stavby  zo  dňa  29.4.2015.  Zatiaľ  práce  neboli  zahájené.  Budú
realizované  v súčinnosti  s Poliklinikou  Terasa  s.r.o.  v zmysle  Memoranda  o spolupráci.
V súčinnosti  s týmto  došlo  k zmene  nájomnej  zmluvy  pozemkov  s Mestom  Košice  určenej
Dodatkom č.2 platným od  12.1.2015.
      Žiadali sme tiež odstránenie zistených závad na hrubej stavbe u dodávateľa firmy Prostav
dňa 28.8.2015, ktoré však dodávateľ zatiaľ neuznal.
     Nakoľko stavebné poistenie stavby stratilo platnosť, bolo zabezpečené jeho predĺženie do 
12/2016. 

V r. 2015 sa nám podarilo získať dotáciu na stavbu kostola z Fínskej cirkvi vo výške 20.000,-€ 
ako aj prísľub dodávky dreva na konštrukcie na chóre darom od cz Kežmarok (drevo nám bolo 
dodané na konci januára 2016). 

Pôvodný plán začať užívať kostol na jeseň 2015 sa nenaplnil, veríme, že sa nám tak podarí v
tomto roku. 

Hospodársky život zboru
Pripomeňme  si,  že  cirkev  je  financovaná  štátom  len  ČIASTOČNE.  Štát  prispieva  len  na

prevádzku  biskupských  úradov  a  časť  príjmu  farárov.  Všetky  ostatné  výdavky  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 mnoho členov cirkevného zboru vôbec neprispieva na jeho prevádzku. 

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. 

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. Finančné prostriedky, ktoré máme v
súčasnosti k dispozícii sú jednak používané priamo na výstavbu kostola, voľné prostriedky sú
popritom zhodnocované na terminovaných účtoch. 

Okrem toho sme vlani začali väčšiu kampaň za účelom dostavby kostola a vyzývali sme k
záväzku mimoriadnych milodarov na dostavbu kostola. Táto kampaň priniesla svoje  pozitívne
ovocie. Za týmto účelom sme oslovovali členov cz aj osobitným listom. Okrem toho sa vlani
podarilo získať mimoriadny príspevok na dostavbu kostola z Fínskej evanjelickej cirkvi vo výške



20.000,-  €.  Negatívnou stránkou  je,  že  síce  na  kostol  sa  dávanie  výrazne  zvýšilo,  nemáme
dostatok  príjmov  na  zabezpečenie  prevádzky/činnosti  nášho  cz.  Podporu  programov  sme
obmedzili na minimum ako aj ďalšie výdavky. Hoci sa nám na výdavkovej strane podarilo znížiť
čísla oproti predošlému roku, aj tak príjmy neboli dostatočné na ich pokrytie. 

Súčasťou tejto správy je koncoročný výkaz za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016, kde sú
uvedené  podrobnejšie  čísla.  Takisto  na  konci  tejto  správy  sú  niektoré  prehľadné  tabuľky  k
hospodáreniu.

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 2014/2015 sa vyučovalo 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). 

V šk. roku 2015/2016 sa vyučuje na tých istých školách ako predtým. S. farárka K. Tomčiková
vyučuje  na ZŠ Janigova 9 (-2)  detí  (KVP) (spádová škola aj  pre ZŠ Drábova, Starozagorská,
Lechkého); na sídlisku Terasa na ZŠ Trebišovská 5 (+-0) detí.  Na ZŠ Kežmarská č. 28 vyučuje
s. katechétka Z.  Baltová v 3 skupinách 36 (+2) 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 náboženstvo
v anglickom jazyku. Okrem  toho  vyučuje  zborový  farár  spolu  s  manželkou  A.  Kolárovskou
náboženstvo v EMŠ v rozsahu 2 hodín týždenne (viď EMŠ). 

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.   V  prípade záujmu detí  je  možné rozšíriť  výučbu
náboženstva aj na ďalšie školy. 

Evanjelická materská škola, Muškátova 7
Zriaďovateľom tejto MŠ je náš cirkevný zbor.  V septembri 2015 začala  už svoj 10. školský

rok (Bola založená v marci 2006  ako  prvá Evanjelická materská škola v Košiciach.).  Za 10 rokov
činnosti EMŠ odišlo  do 1. roč. ZŠ 105 detí. V aktuálnom  šk. r. je zapísaných 50 detí.  Na vstup do
1.triedy ZŠ pripravujeme 20 detí. Pre ďalší školský rok 2016/2017  zápis  nových detí  nie je možný
z  kapacitných  dôvodov.  Tu  spomenieme  ocenenie pani  riaditeľky  EMŠ,  Aleny  Durbákovej,
cenou Mesta  Košice  za  celoživotnú pedagogickú prácu na celomestskom stretnutí  učiteľov
Mesta ošice 30.3. 2015.

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  asistenti  učiteľa z radov uchádzačov o zamestnanie.   Títo pracovníci
sú  financovaní  Úradom  práce,  sociálnych  vecí  a  rodiny  v  rámci  Národného  projektu



financovaného  Európskym sociálnym  fondom. 
Edukácia prebieha podľa Školského vzdelávacieho programu „Učíme sa v Božej prírode“,

vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED O s integráciou kresťanských
prvkov  výchovy  a  vzdelávania.  Ďalším  dokumentom  je  “Program  kresťanskej  školy“  a
„Štandardy náboženskej výchovy “ 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 nenahrádza ale 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 škola je otvorená aj pre deti iných vierovyznaní či bez vyznania. Každý rodič však 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.  Hodiny náboženstva  vedie zborový farár
Mgr. Ondrej Kolárovský  s manželkou Alenou.

Každá streda popoludní  patrí  „Biblickým príbehom“ s Detskou misiou. Sú to  chvíle plné
prekvapení,  so  spevom piesní,  s  obrázkami  na  flanelovej  tabuli  a niekedy  aj  s  premietaním
príbehov s duchovným posolstvom.

Pred  dvomi  rokmi  bol   založený  pri  EMŠ  detský   spevokolík  Muškátiky,  ktorý  vznikol
z iniciatívy  sestier  nášho cz Alenky Kolárovskej a Katky Fabriciovej (o ňom viac samostatne). 

Materská škola ponúka aj nadštandardné aktivity ako sú: oboznamovanie detí s anglickým
jazykom, predplavecká príprava, lyžiarske kurzy, pohybovo-tanečná príprava, práca v krúžku
keramickom,  v  krúžku  počítačovej  gramotnosti  a Lego  krúžku  v  Centre  voľného  času  na
Orgovánovej ul. V tomto školskom roku sme do programu školy zaradili aj kurz  korčuľovania.
S  Ježkom  Separkom  sme  s deťmi  navštívili  Enviromentálne  vzdelávacie  centrum  Kositu
spaľovňu v Kokšov – Bakši,  kde sa deti  dozvedeli ako správne separovať  odpad.                

Z ďalších aktivít možno spomenúť návštevu Planetária, výlety do ZOO, výlety do prírody, na
farmu,  návštevu  hasičov,  Polície,  návštevu  sokoliara  (Horus).  V tomto  školskom  roku  pred
Vianocami  staršie  deti  absolvovali  exkurziu  v Strednej  odbornej,  technickej  škole  na
Kukučínovej  ul.  v Košiciach,  kde  mohli  vidieť  rôzne  profesie  (stolárov,  zámočníkov,
vodoinštalatérov, murárov, maliarov, krajčírky, hasičov).  

Do programu školy zaraďujeme aktivity  ekologické - jarný a jesenný Ekodeň. Na  jar  v roku
2014 sme začali  budovať na školskom dvore v spolupráci s o. z.  Sosna,  rodičmi a niektorými
členmi nášho cz „Komunitnú  záhradu“. Deti sa tak môžu zapojiť do siatia semienok, sadenia
sadeničiek,môžu pozorovať  klíčenie  a  rast  zeleniny,  byliniek.  Majú  možnosť  byť  v priamom
kontakte so živou prírodou. Iniciátorom tohto  projektu s názvom „Zelený rodinný kruh“  bola
K. Šomšáková z radov rodičov detí EMŠ. Tento projekt  má veľký  význam nie  len pre  mestské
deti,  ktoré  nemajú  možnosť  pozorovať  ako  príroda  žije,  ale  aj  pre  vytváranie  a podporu
medziľudských vzťahov. Vítaná je väčšia angažovanosť v tomto projekte aj z radov členov cz.

Do programu školy sú zaraďované aj športové podujatia v spolupráci s Detskou besiedkou
cz (viď časť o besiedke). Tradíciou  EMŠ je  Škôlkárska olympiáda – minuloročná mala názov
„Hmyziáda“ a športové dni v prírode napr. „ Po stopách bizóna s indiánmi“ na Alpinke.

Ďalšie 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, návšteva múzea, vystúpenia detí na adventných službách
Božích a na záver školského roka.  

Z príležitosti „Marca – mesiaca knihy“, bol usporiadaný 2. ročník výstavky  „Biblia – kniha
kníh“.  Návštevníci,  rodičia si  mali  možnosť pozrieť rôzne vydania Biblie  v rôznych jazykoch.



Ďakujeme aj členom CZ za ochotu zapožičať svoje Biblie. V období Adventu bola inštalovaná vo
vestibule EMŠ  výstavka Betlehemov ( 3.ročník). Veľmi  obľúbené  u detí  sú  interaktívne
rozprávky - koncerty s ujom Jankom Hrubovčákom  členom Slovenskej filharmónie kde  deti
majú možnosť poznávať aj niektoré neobvyklé hudobné nástroje ako sú gajdy, spiežovce a iné.
Deti  si  skúsili  aj  v minulom školskom roku spať  v škôlke.  Noc  pre  odvážlivcov mala   názov
„Zvieratkovská  noc s prasiatkom Hugom“.

Materská  škola  spolupracuje  so  psychológmi z Centra  pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie na Zuzkinom parku, so ZŠ Kežmarská 28, knižnicou pre deti a mládež
Nezábudka.  Psychologické  poradenstvo  poskytovala  rodičom  našej  materskej  školy  pani
psychologička  Mgr.Katarína  Ontková  z nášho  cz  a to  formou  besied  s rodičmi  a workshopu
v rámci nášho zborového dňa.

Brat farár Kolárovský s manželkou začali v našej materskej škole  v tomto školskom roku
realizovať  kurzy  pre  rodičov  s  názvom „Rozhovory  o  rodičovstve“,  ktorých  sa  zúčastňujú
rodičia a záujemci nie len z našej škôlky. Kurzy sú prínosom pre rodičov pri výchove  detí.

Pedagogickí zamestnanci EMŠ sú zapojení do  celoživotného vzdelávania, zvyšujú si svoju
pedagogickú  odbornosť  a zručnosť  na  rôznych  podujatiach,  konferenciách  na  Slovensku  aj
mimo Slovenska v Českej republike, v Maďarsku, Poľsku. Zapojili sa  do projektu  „Deti Afriky“.
Pravidelnou  finančnou  podporou  zabezpečujú  vzdelanie,  stravu  a ubytovanie  Pendaeli,
tanzánskemu dievčaťu z Lea school  v Dongobeshi. 

Financovanie EMŠ je  viaczdrojové,  pretože poskytované dotácie z  výnosu daní  obce 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  aj  známym   dobrodincom,  rodičom  detí  aj
samotnému cz   Košice  -Terasa.  Za  ochotnú pomoc pri  organizovaní  spoločných športových
podujatí  EMŠ  a  cz  ďakujeme  sestre   Aďke  Némethovej.  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 zakúpili nový nábytok do tried, 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.  ms-muskatova.sk,  priamo  v materskej  škole  ale  aj  po
skončení služieb Božích v našom cirkevnom zbore

Spevokol Muškátiky pri EMŠ
Detsko-mládežnícky spevokol  Muškátiky začal  svoje pôsobenie pri  Evanjelickej materskej

škole  na Muškátovej  ulici  a našom cirkevnom zbore   4.  apríla  2014.  Spevokol  v  súčastnosti
navštevuje 20 (+3) detí – najmä zo škôlky ale tiež detskej besiedky a 3 dorastenci. Náš repertoár
tvoria  detské a niekoľko mládežníckych piesní.

Muškátiky vystúpili  počas Služieb Božích pri  príležitosti  Dňa matiek,  Dňa otcov a počas
adventného vystúpenia  škôlkarov.  Počas  adventu  sme  mali  aj  vystúpenie  pred obchodným
centrom Galéria (15.12.) v rámci Vianoce na Terase 2015. Sme radi, že sme prijali pozvanie a ako
spevokol chceme prinášať aj týmto spôsobom evanjelium obsiahnuté v našich piesňach.

V tomto roku sme absolvovali aj prvý verejný koncert v máji (24.5) vo Veľkom Folkmáre.
Sme veľmi vďační za túto skúsenosť a aj v ďalšom roku by sme chceli v  takýchto koncertoch
pokračovať.  Ďakujeme  Veľkofolkmárskemu  cirkevnému  zboru  za  ich  pohostinnosť  a
administrátorovi J. Sabanošovi za ústretovosť a spoluprácu. 

3 členky nášho spevokolu: Ninka Bérešová, Ester Kolárovská a Zuzka Písečná za klavírneho
doprovodu  Katky  Fabriciovej  sa  zúčastnili  2.  ročníka  speváckej  súťaže  Duchovná  pieseň
organizovanú GBÚ, Bratislava., ktorá bola na Biblickej škole v Martine.



Všetkým rodičom ďakujeme za ochotu a poctivý prístup, našim spevákom a hudobníkom za
výdrž a odhodlanie, ďalším zainteresovaným za materiálnu pomoc  pri  zakúpení tričiek s logom
Muškátiky a za všetky modlitby, v ktorých na nás myslíte. Najväčšia vďaka však patrí Pánu Bohu
za Jeho vedenie, pracovné nasadenie, silu, odvahu.

Občianske združenie Kairos  
Občianske  združenie  Kairos  zastrešuje  rôzne  aktivity  a projekty  hlavne  misijného

charakteru. Občianskemu združeniu Kairos darovali aj v roku 2015 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 2015
mesta  Košíc  dotáciu  na  projekt  „Rozdávame  radosť  a  nadšenie“,  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 občianskeho združenia je letný denný detský

tábor, ktorý bol v roku 2015 v auguste. Trval 5 dní od pondelku do piatku. Bol veľkým zážitkom
nielen pre 54 detí vo veku od 5 do 11 rokov, ale aj pre 12 dobrovoľníkov vo veku od 12 do 18
rokov, ktorí sa podieľali na starostlivosti o deti a príprave zaujímavého programu. Na tábore
slúžilo a pomáhalo 18 dospelých z nášho cirkevného zboru, za čo im patrí veľká vďaka. Názov
tábora bol „Vitajte v údolí Tanka Paha“, čo po slovensky znamená Vitajte v údolí Veľkej hory.
V priestoroch Špeciálnej  základnej  školy  na Inžinierskej  ulici  v Košiciach  sa  zrodila  indiánska
osada, v ktorej deti aktívne trávili  čas hrami, spevom, tvorením, učením aj športom. Náčelník
osady Strieborný medveď s ďalšími indiánmi učil deti indiánskym zručnostiam a cnostiam. A na
druhej strane sa zase od bledých tvári náčelník učil o Pánu Bohu a nakoniec uveril a prijal Pána
Ježiša  do  svojho  srdca  a života.  V rámci  celodenného  výletu  sa  deti  vybrali  na  návštevu
priateľskej  indiánskej  osady na Alpinke – Údolie  Manitou,  kde mali  bohatý program a veľký
zážitok. 

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 príprave a samotnom programe sa podieľalo 4-5
dobrovoľníkov z nášho cirkevného zboru v spolupráci s cirkevným zborom na Mlynskej. Deti sa
mohli vždy tešiť na hry, súťaže, piesne, divadelnú scénku, misijný alebo biblický príbeh, kvíz,
tombolu a chutné občerstvenie. Priemerná účasť je 25 detí a 10 rodičov.

Klub pre deti zo sociálnych bytov: 
V priebehu roka 2015 organizovalo o. z. Kairos každý mesiac v tretí štvrtok v mesiaci párty-

kluby pre deti zo sociálne-znevýhodnených rodín, ktoré sú vďačné za každý čas im venovaný.
Zúčastnilo sa ich v priemere 20 detí. Je to čas, asi 2 až 3 hodín, keď sa deti môžu nielen niečo
naučiť, ale sa aj hrať, súťažiť, spievať, no zároveň aj zažiť čas prijatia rovesníkmi ale aj vedúcimi,
ktorí  sa  im  dobrovoľne  venujú.  Na  párty-kluboch  deti  zažívajú hry,  súťaže,  piesne,  misijné
príbehy, kvízy s určitou tématikou, napr. Doktorská párty, Kamarátska párty, Špáratková párty,
Veľkonočná párty, Kinder párty, Ovocná párty, Zlatá párty, Klobúková párty, Zrkadlová párty
a Vianočná  párty  atď.  Konali  sa  v Átrium  klube  v  Zuzkinom  parku  v Košiciach  alebo
v priestoroch evanjelickej materskej školy.  

Počas roku 2015 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  boli  na  výlete
v Kavečanoch, na Bankove a v Pavlovciach na ranči. 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  do júna poobedňajší  čas dvakrát do
mesiaca tráviť so športovými vedúcimi pri futbale, florbale, volejbale či basketbale. 

Výlety do prírody: 
O.  z.  Kairos  organizovalo aj  výlety  do prírody pre  deti,  dorastencov,  ale  aj  celé  rodiny.

V roku 2015 sa konalo 6 takýchto výletov. V januári sme sa vybrali z Kavečian cez Hrešnú na
Alpinku  a aj  keď  nebolo  veľa  snehu,  postačil  na  to,  aby  sa  deti  mohli  sánkovať  na  vrchu
lyžiarskeho  svahu.  Vo  februári  bolo  snehu  omnoho  viac  a o to  bola  väčšia  radosť  detí.  Zo
Zeleného  dvora  sme  cez  les  prešli  lesnou  cestičkou  na  Furču.  Bola  to  krásna  a nenáročná
prechádzka prírodou so snehovou prikrývkou. K jari patrí neodmysliteľne výlet do Zádielu, ktorý
nám dáva dve možnosti prechádzky – ťažšiu s nádherných výhľadom zo skál a ľahšiu pomedzi
skaly s výhľadom na skaly vysoko nad hlavou. Do Štósu nebola cesta autobusom ľahká, pretože
tie  zákruty  deťom  nerobili  dobre,  ale  všetko  sme  si  vynahradili  v krásnej  okolitej  prírody,
peknom areáli kúpeľov, bowlingu a zaujímavá bola aj prehliadka rodného domu maďarského
spisovateľa Zoltána Fábryho. Veľkým zážitkom bola pre deti jazda na koni. Krásu tohto zvieraťa
sme si na vlastné oči vychutnali na ranči Breziny pri Pavlovciach, kam sme sa vybrali v júni.

Dobrá správa naprieč Slovenskom 
Náš cirkevný zbor sa v roku 2015 aktívne zapojil do evanjelizácie Detskej misie pre deti na 8

miestach v Košiciach a ich okolí.  Začiatkom júla sa v Zuzkinom parku na Terase konala počas
troch poobedí evanjelizácia pre deti, ktorú organizovala Detská misia. Na akcii sa zúčastnilo 5
dobrovoľníkov - členov nášho cirkevného zboru. Na program prichádzalo v priemere 25-30 detí
a 8 rodičov. Tieto deti sú pozývané na ďalšie aktivity nášho cirkevného zboru pre deti  a  máme
veľkú radosť, keď pozvanie prijmú. 

Národný týždeň manželstva
Už  5.  ročník  NTM  bol  zorganizovaný  na  Slovensku  pod  témou  On  a  ona  –  jednota  v

rozdielnosti. NTM je aj pre nás priestor, kde si môžeme pripomenúť, že spokojné manželstvo
nie je samozrejmosťou, ale ho treba budovať. NTM sa konal  9.-15.2. 2015

V  spolupráci  s o.  z.  Kairos  sme  zorganizovali  korčuľovanie  pre  manželov  na  verejnom
klzisku v Drocárovom parku na KVP. O toto podujatie sa zaslúžili najmä manželia Simonovci. V
nedeľu boli služby Božie s modlitbami za manželov. 

Pripravili sme aj modlitebný letáčik za manželov, rodiny ale aj osamelých a rozvedených, a
to na celý týždeň NTM. O tento letáčik prejavili záujem aj z iných cirkevných zborov a pýtali si
súhlas na jeho použitie. Teší nás, že môže poslúžiť aj mimo nášho cirkevného zboru.

Zahraničná misia
Našou  zahraničnou  prioritou  je  projekt  Deti  Afriky. Cieľom  je  podpora  vzdelávania

študentov  z  chudobných rodín  na  strednej  kresťanskej  škole  Yediddia  v  Maretadu  (riaditeľ
Paulo Bura). Okrem toho podpora ide aj na základnú školu Lea v Dongobeshi (riaditeľ Martin
Tango,  pastor  Zak  Malekwa).  Na  ZŠ  Lea  je  podporovaných  6  detí  a  na  SŠ  Yedidia  už  34
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 cz Nebory zo SCEAV. 

Už  druhý  rok  sa  podarilo  vyslať  do  Dongobesha  dobrovoľníkov.  Tentoraz  dve  Češky  a
jedného  Slováka,  Michala  Dzetkuliča  z  Pozdišoviec,  ktorý  však  žije  dlhodobe  v  Prahe.
Dobrovoľnícky projekt INVYT zastrešuje Slezská diakonie v spolupráci s SCEAV Třinec a nami. 

V októbri sme sa zúčastnili akcie „Africké sny“ v Třinci. Následne k nám prišiel brat Martin
Tango, riaditeľ Lea School, ktorý strávil najprv v Čechách a potom aj u nás spolu viac ako 2



týždne.  Jeho  návšteva  bola  silným  impulzom  pre  propagáciu  projektu  a  našu  misiu.  Jeho
návštevy v cirkevných zboroch, na školách, medzi podporovateľmi i na konferencii misie ECAV
vzbudili vždy veľký záujem u poslucháčov. Počas jesene 2015 sme priebežne absolvovali viacero
prezentácii projektu Deti Afriky vo viacerých cirkevných zboroch a na EG JAK, Košice. 

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  sme  aj  na
Facebooku  www.facebook.com/detiafrikysk.  Privítame  ďalších aktívnych  spolupracovníkov,
ktorí by nám pomohli pri vedení tohto projektu. 

Na rok 2016 pripravujeme v spolupráci s našimi sliezskymi priateľmi cestu člena nášho tímu
do Tanzánie. Ďakujeme každému, kto pravidelne ale i jednorazovo podporuje tento misijno –
sociálny projekt. Tiež plánujeme vyslať ďalšieho dobrovoľníka aj zo Slovenska. 

Podpora misie - jednotlivcov
21.-23.8. navštívila misionárka Svetlana Košice. V piatok mala príhovor k rodičom na záver

denného tábora pre deti, v sobotu sa stretla s účastníkmi kurzu STS a v nedeľu slúžila na našich
službách Božích.  Dvaja členovia nášho cz sa zúčastnili  kurzu ústneho štúdia Biblie,  kde bola
Svetlana lektorkou spolu s misionárkou z Čiech a Írska v spolupráci s Wycliffe Bible Translators
(jún). 

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)

 11.1. nedeľa zahraničnej misie
 4.-10.1 Aliančný modlitebný týždeň v zboroch v Košiciach
 12.1. schôdza farárov KOS v našom cz (SPK)
 18.1. voľba zborového dozorcu, úprava štatútu cz (za účasti seniora KOS J. Hrušku)
 9.-15.2. Národný týždeň manželstva  (korčuľovanie pre manželov a služby Božie - nedeľa manželstva)
 15.2. Výročný zborový konvent, voľba presbyterov cz, 
 15.3. konferencia Misia v meste, Liptovský Mikuláš, účasť predsedníctva cz
 22.3. konvent KOS
 26.3. Deň učiteľov v EMŠ
 30.3. ocenenie riaditeľky EMŠ cenou Mesta Košice za celoživotnú pedagogickú prácu
 19.4. - 1. výročie služieb Božích v Šaci 
 20.4. Valné zhromaždenie ZED, Tále
 24.-25.4. - výberový víkend projektu INVYT, Sliezsko
 24.4. - prezentácia projektu výstavby kostola delegácii Fínskej ev. cirkvi, Martin
 6.5. Duchovná pieseň, Martin, účasť speváčok z Muškátikov
 10.5. Deň matiek (nedeľa)
 17.5. konfirmácia mladých
 24.5. koncert Muškátiky Veľký Folkmár
 13.6. olympiáda EMŠ – Hmyziáda
 13.6. minikonferencia EVS, O. Kolárovský prednášal 1 z tém + účasť členov cz
 jún: rozlúčka s absolventmi EMŠ
 21.6. Deň otcov a záver šk. r., EMŠ + Muškátiky
 22.-27.6. Kurz Simply The Story, ústne štúdium Biblie, Veľký Slavkov, účasť 2 členov cz
 25.6. ekumenický záver vyučovania náboženstva na ZŠ Kežmarská 28
 1.-3.7. evanjelizácia detskej misie, Terasa
 24.7. Dni obce Štós – ekumenické služby Božie v evanj. kostole
 23.-26.7. zborový pracovný tábor – brigády na kostole s duchovným posolstvom

http://www.detiafriky.sk/


 17.-21.8. denný tábor pre deti, Terasa
 23.8. misionárka Svetlana na službách Božích
 24.8. stretnutie s br. farárom B. Wiseom z Floridy (zomrel v januári 2016 na rakovinu)
 6.9. zač. šk. r. s požehnaním detí
 10.-12.9. Konfivíkendovka KOS, SEM, Veľký Slavkov
 13.9. ekumenické služby Božie, Šaca
 27.9. - 2. zborový deň, hosť. kazateľ P. Mihoč, tajomník BÚ VD, Prešov; E. Mihočová
 17.-18.10. návšteva SCEAV: pracovné rokovanie s predstaviteľmi Sliezskej evanjelickej diakonie 

(projekt INVYT), manželský večer v Třanoviciach, služby Božie  v Třinci a Africké sny v Třinci (tím DA).
 21.-26.10 Martin Tango, riaditeľ Lea School, projekt Deti Afriky, návšteva v Košiciach
 26.-30.10. Reformačný modlitebný týždeň KOS
 8.-9.11. návšteva s. V. Fronkovej – Cirkev v útlaku
 14.-16.11. Konferencia rodín, Sliezsko, manž. Kolárovskí ako prednášatelia
 22.11. stretnutie presbyterov KOS, Košice
 4.12. minikonferencia EVS, Prešov, účasť
 11.12. konfivečer
 18.12. kapustnica rodín, ROS
 december - adventný minifestival (výrobky žien na podporu výstavby kostola)

Mimozborová činnosť farárov
Mgr. O. Kolárovský, zborový farár 

- člen komisie pre spoločenské otázky pri VÚC
- člen komisie cirkví pri Magistráte Košice
- člen o.z. ROS (práca s rodinami)
- člen miestnej skupiny EA Košice
- predseda ZED Košického seniorátu
- 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
- člen právneho výboru ECAV

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 
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. 
Aj týmto však chcem vyjadriť poďakovanie jednej našej nemenovanej spolusestre, ktorá

obetavo  a  pravidelne  navštevuje  niektorých  členov  nášho  cirkevného  zboru  so  slovami
povzbudenia  i  ďalšou pomocou.  Robí  tak  dobrovoľne a nestojí  o verejnú propagáciu svojej
služby. Možno je takých medzi nami aj viac, neviem. 

V roku 2015  Cesta nádeje -  Zborová diakonia CZ ECAV v Košiciach pokračovala vo svojej
činnosti  najmä  prostredníctvom  nasledovných  aktivít:  terénna  opatrovateľská  služba,
návštevná služba a ďalší rozvoj zamestnancov.

V rámci  terénnej  opatrovateľskej  služby bola  poskytovaná  sociálna  pomoc  v domácom
prostredí (seba obslužné úkony, úkony starostlivosti o domácnosť, základné sociálne aktivity
a dohľad) priemerne 45 klientom mesačne v celkovom rozsahu odpracovaných hodín viac ako
57 000 hodín ročne. Poskytovanie opatrovateľskej služby zabezpečovala sestra Anna Ruszová.

V rámci  návštevnej služby, okrem návštev u klientov, bolo vykonaných 131 návštev členov
cz Košice,  Mlynská  a  43 návštev členov cz Košice -  Terasa.  Spolu  174 návštev v celkovom
rozsahu  cca  500  hodín.  Návštevnú  službu  zabezpečovali  sestry  Mária  Bondrová  a  Daniela
Hládeková.

K  31.12.2015  mala  Cesta  nádeje  46  zamestnancov.  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.

Záver
Výročná správa nám dáva každoročne príležitosť pozrieť sa v širších súvislostiach na život

nášho cirkevného zboru. Rok 2015 sa niesol v snahe dokončiť výstavbu kostola, čo sa nám však
nepodarilo.  Taktiež  sa  to  odzrkadlilo  na  duchovnej  stagnácii  vo  viacerých  oblastiach  (nie
všetkých). Celkovo sa javí kvantitatívna stagnácia až pokles vo viacerých smeroch života nášho
zboru. Kvalitu je ťažšie posudzovať, ale iste súvisí s kvantitou. Ak chceme postaviť kostol, pre
koho kostol staviame, ak duchovne nenapredujeme? Dokážeme osloviť ľudí dnešnej doby?

Žijeme uprostred konzumnej spoločnosti, sme jej súčasťou. Konzumný prístup k životu,
k duchovným veciam sa prejavuje aj v cirkvi. Hrozí nám, že sa uspokojíme s tým, čo máme, že
budeme  ľahostajní  voči  druhým,  voči  ich  duchovnému  stavu,  voči  ich  bolesti,  utrpeniu,
problémom... Hrozí nám, že sa staneme len konzumentmi „duchovných produktov“, ale sami
nebudeme prispievať pre úžitok druhých. 

Amen.

Mgr. :-)ndrej Kolárovský
        zborový farár



Plán činnosti na rok 2016

Pri všetkej našej činnosti by sa mali pýtať: Ako to napomáha
napĺňaniu  nášho poslania?  Ktorá  oblasť  môjho/nášho  života  sa
tým rozvíja?  To sa týka celého nášho života ako v cirkvi,  tak aj
v práci, škole, rodinnom a osobnom živote. 

Ak  použijeme  ilustráciu  z  obrázka  -  máme  obe  ruky/nohy
rovnako  zdravé?  Na  ktorú  oblasť  by  som  sa/sme  sa  mali  viac
zamerať?  Hľadať odpovede na tieto otázky by  mal  každý člen
nášho spoločenstva. 

- pokračovať vo výstavbe kostola tak, aby sme v tomto
roku 2016 mohli začať užívať objekt aspoň čiastočne. 

- získavať nové zdroje na financovanie výstavby kostola 
- zlepšovať naďalej financovanie činnosti a a réžie cirkevného zboru
 zorganizovať zborový deň (jeseň 2016)
 ďalšie podľa jednotlivých sekcií

Deti
 Veľkonočná párty pre deti
 Škôlkarská olympiáda v spolupráci s EMŠ – jún 2016 
 Letný detský denný tábor v júli 2016
 Po stopách zvieratiek v spolupráci s EMŠ – september 2016
 Vianočná párty pre deti
 Kluby pre deti zo sociálnych bytov – raz mesačne
 Športové aktivity – dvakrát do mesiaca
 Výlety do prírody – občasne

Sekcia žien - plán na rok 2016
 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 2015, správu o hospodárení

a revízii účtov. 
2. Zborový konvent prijíma finančný výkaz za rok 2015 a rozpočet na rok 2016 a plán práce

na rok 2016 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.)

4. Zborový konvent  apeluje  na  členov  cirkevného zboru,  aby naďalej  vo zvýenej  miere
prispievali finančne i inak k dokončeniu nášho kostola. 

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) 



 mimoriadny príspevok na stavbu kostola – podľa možností (100,-€ a viac)

Prehľadné štatistické tabuľky

Rok
členstvo krsty konfirmácia sobáše pohreby

kartotéka sčítanie deti dosp. spolu deti dosp. spolu ev. krížne spolu muži ženy spolu

2011 876 2700 15 0 15 4 0 4 0 3 3 - - 12
2012 864 2680 14 0 14 12 2 14 0 2 2 5 9 14
2013 871 2680 10 1 11 6 4 10 1 1 2 8 5 3
2014 861 2680 6 0 6 11 0 11 1 1 2 7 11 18
2015 877 2680 10 0 10 4 1 5 0 2 2 5 4 9

Rok
Náboženstvo na základných školách Večera Pánova Služby

Božie NE
FNsP detská besiedka

Kežmarská Trebišovská Janigova Drábova muži ženy spolu Poč. účasť Poč účas Poč. účasť

2011 25 5 10 0 323 785 1107 75 183 47 11 51 22
2012 36 4 13 0 363 810 1173 78 183 49 10 61 25
2013 34 5 11 0 442 758 1213 80 171 49 11 57 28
2014 31 8 10 0 370 801 1171 81 175 49 9 58 23
2015 36 5 9 0 319 695 1014 80 134 49 8 55 22

Rok
dorast mládež bibl. hodina ženy rodiny ROS modlit. MOS modlit.

týždne
Poč. účasť Poč. účasť Poč. účasť Poč. účasť Poč. účasť počet

skup.
počet účasť Poč. úč.

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
2015 0 0 0 0 24 9 34 9 94 21 3 61 6 1 9

Hospodárske informácie:

tabuľka č. 1 – celkový prehľad hospodárenia 2015



vývoj príjmov cz - graf

tabuľka č. 2  – výstavba kostola



tabuľka č. 3 – činnosť  a prevádzka cirkevného zboru

Spracované podľa čiastkových správ,  podkladov a informácii, ktoré predložili:
E. Mikulská, Ľ. Fabrici (hospodárenie), A. Schreiberová (Štós), Z. Katreniaková (diakonia), A.  Némethová
(deti),  H. Terpová (služby Božie), B. Balcárová  (spevokol), A. Durbáková (EMŠ), L. Ivanecký a L. Lörinc
(Deti  Afriky), I.  Simon a Š. Čečetka (stavba kostola) a K. Tomčiková (spracovanie štatistiky,  dorast a
ženy), A. Kolárovská (spevokolík Muškátiky), J. Bucková (Šaca), B. Písečná (ženy).

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 

http://www.ozkairos.terasa.sk/
mailto:kairos@terasa.sk
http://www.ms-muskatova.sk/
mailto:msevanke@gmail.com


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:  - - - 

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. 

Možnosť stretnutia 
aj v inom termíne 
na základe dohody.

http://www.terasa.sk/
mailto:kosice-terasa@ecav.sk
http://www.detiafriky.sk/
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