Výročná správa
Ev. a. v. cirkevného zboru
Košice – Terasa
za rok 2016

Predkladá zborový farár Mgr. Ondrej Kolárovský
na Výročnom konvente Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Košice – Terasa
dňa 26. februára 2017 v rámci hlavných služieb Božích

Biblický úvod
Efezanom 5:25-27
...Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu, 26 aby ju posvätil, očistiac ju kúpeľom vody skrze slovo, 27
a postavil si cirkev slávnu, bez poškvrny, bez vrásky a bez čohokoľvek podobného, ale aby bola svätá a bez
úhony.
Milí bratia a sestry v PJK!
Náš cz v tomto roku oslávi 15. výročie svojho vzniku. Zároveň si cirkvi, a to nielen evanjelické,
pripomínajú 500. výročie reformácie. Máme radi okrúhle čísla. Sú zámienkou na veľkolepé oslavy. Otázkou
je, či máme čo oslavovať.
Možno som príliš kritický, možno pesimistický, beriem túto výčitku. Napriek tomu sa podelím o pár
myšlienok, ku ktorým som prišiel pri premýšľaní nad týmito slovami apoštola Pavla. Keď som na ne
opätovne narazil pred nejakým časom, napadlo mi hneď pár ironických poznámok. Boli pre mňa príliš
provokatívne. Prijal som ich však ako pozitívnu výzvu. Tu je predsa zjavená Božia vôľa pre nás!
Apoštol Pavel vo svojom liste do Efezu namaľoval obraz cirkvi a jej vzťahu ku Kristovi, ktorý má byť
vzorom pre vzťah muža a ženy.
Otázkou je, keby sme súčasný stav cirkvi vzali ako vzor pre naše manželstvá, dopadlo by to s nimi
lepšie alebo horšie ako to je? Osobne si myslím, a nie som v tom sám, že tohtoročné výročie reformácie je
pre cirkev skôr dôvodom na pokánie ako na veľkolepú oslavu.
Prečo pokánie? Pozrime sa ako opisuje cirkev Pavel? Cirkev opisuje ako: ... slávnu, bez poškvrny, bez
vrásky a bez čohokoľvek podobného... Toto je popis ideálne krásnej ženy, ako ich poznáme z módnych
magazínov; fotka, ktorá je pracne vyretušovaná v počítači, aby nám predstavila ideálnu krásu.
Nie sme ako cirkev dnes v stave, že sa snažíme umelo vyretušovať obraz cirkvi? Že sa snažíme
predstavovať cirkev dnes tak ako vyzerala, keď bola mladšia? Slávna, bez vrásky, bez poškvrny...?
Dnes akoby sme slávu strácali, od starostí i hanby sa nám na čele tvoria vrásky a o škvrnách na
našom štíte škoda hovoriť... Preto pokánie...
A predsa, Kristus vidí cirkev nie ako odpudivú škratu, ale ako svoju nevestu. A každá nevesta je pre
ženícha krásna, však? Prečo? Pretože ženích nevestu miluje. A presne to čítame aj o Kristovi – Kristus
miloval cirkev, a seba samého vydal za ňu...
Obyčajne hovoríme o obeti Pána Ježiša v súvislosti s individuálnou spásou – Pán Ježiš zomrel za
teba a za mňa. Ale tu je Pán Ježiš predstavený ako obetujúci sa za cirkev. Pán Ježiš je ten, ktorý sa
obetoval za cirkev ako sa ženích obetuje za svoju milú.
Prečo to Pán Ježiš urobil? Aký bol Jeho cieľ? Aký mal na to dôvod? ...aby ju posvätil, očistiac ju
kúpeľom vody skrze slovo,
Posvätiť znamená – konfirmandi? - oddeliť pre Boha. Keďže Pán Ježiš je Boh, tak si cirkev oddelil
pre seba. To je ako keď si vyvolí mládenec jednu svoju a chce ju len pre seba. To je silná zamilovanosť! A
presne takto Kristus túži po cirkvi. Túži po nás.
Poviete, ale však si to nezaslúžim, pozri na mňa, aký som špinavý. Ale Kristus si cirkev očisťuje –
kúpeľom vody skrze slovo. To je obraz krstu – byť celkom ponorený do Krista, okúpať sa v Kristovi, Jeho
slovo nás očisťuje...
Krst je obrazom smrti a vzkriesenia. V krste cirkev zomiera sama sebe, aby žila Kristovi. Krst cirkvi
je tu nie v zmysle sviatosti, ale v tom zmysle, že cirkev má zomrieť sama sebe, aby žila pre Krista.
A keď sa vynorí z vody, akoby povstávala z hrobu, - je aká? - slávna, bez poškvrny, bez vrásky a bez
čohokoľvek podobného... Čiže kedy sa stane cirkev takou? Keď ju Kristus očistí. Keď si ju cirkev takúto
obnovenú postaví pred seba.
Ešte sa zastavme nad záverom tej Pavlovej myšlienky. Uvádza ju slovkom „aby“. ...aby (cirkev)
bola svätá a bez úhony.
Pán Ježiš nemá pre cirkev len negatívny plán – čoho sa má zbaviť, a aká nemá byť – nemá mať

vrásky, nemá byť špinavá.... Ale tu je ten pozitívny cieľ pre ňu – svätosť a bezúhonnosť.
Poďme v ústrety tomuto Kristovmu cieľu pre nás. Môžeme sa nechať znechutiť tým mnohým, čo
vidíme v cirkvi pokrivené, špinavé, zastaralé... Ale pozerajme na to, čo má Kristus pre nás, akých nás chce
mať on.
Dvakrát v živote som zažil cirkevný zbor, že keď som sa odtiaľ vrátil domov, tak som plakal. Zažil
som tam totiž niečo úžasné, niečo veľmi silné, Božiu prítomnosť... a keď som sa vrátil domov, kládol som
si otázku, kde je tu tá cirkev? A plakal som nad sebou, plakal som nad cirkvou... A Boh vo mne zapaľoval
túžbu po tom, aby aj tu bola taká cirkev...
Ak hľadáš dokonalú cirkev, tak vo chvíli, keď ju nájdeš, nevstupuj do nej, lebo ju urobíš svojou
prítomnosťou nedokonalou... ak veríš v cirkev, v biskupov, farárov, tradície, formality... veľmi ľahko sa ti
tvoja viera zosype počas krízy... Ak je tvoja viera založená na bohu, tak vytrváš, aj keby sa cirkev
spreneverovala svojmu poslaniu...
Aká je cirkev? Cirkev je taká, aký si ty... Sila reťaze sa meria podľa jej najslabšieho ohnivka... Čistota
obrusu podľa počtu škvŕn, nie podľa počtu čistých miest...
Pavel nám vo svojom liste do Efezu namaľoval krásny obraz cirkvi – ako ju vidí Kristus, akú je chce
mať a čo pre ňu urobil. Nech je to pre nás nie dôvodom na znechutenie z nedokonalej reality, ktorej
čelíme, ale výzvou k tomu, aby sme boli obrazom Kristovej cirkvi. Je to pozvanie pre nás ako jednotlivcov,
ako cirkevný zbor i ako cirkev. Nech vás Pán Boh žehná. Amen.
Apoštolské požehnanie: Kristus, ktorý vás miluje a seba samého vydal za vás, nech vás posvätí, očistiac vás
kúpeľom vody skrze slovo, a postaví si vás slávnych, bez poškvrny, bez vrásky a bez čohokoľvek podobného,
ale aby ste boli svätí a bez úhony. Amen.

*
*
*
Naše poslanie:

Sme tu preto, aby sme vytvárajúc rodinu
Božích detí prinášali evanjelium strateným, slúžili
núdznym, budovali veriacich a tým všetkým
prinášali Bohu slávu.
Veľké poverenie: 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. (Mt 28:19 - 20)
Suma 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. (Mk 12:30 - 31).
Zjednodušene to ilustruje obrázok. 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
Božia milosť k nám prichádza cez zvestovanie evanjelia a prisluhovanie sviatostí. Túto Božiu
milosť môžeme spoločne prežívať a prijímať práve na službách Božích.
Hlavné služby Božie sa konali každú nedeľu o 10:00 v Malej zasadačke Magistrátu
v slovenskom jazyku.
Bohoslužobných príležitostí bolo celkovo 77, z toho 59x Terasa (-6) a Štós 18x (+1). Účasť na
Terase je priemerne 178 (+3). V týchto číslach nie sú zarátané výročité slávnosti a sú v nich zarátané
počty aj z fílie Štós, kde však služby Božie nie sú každú nedeľu. Návštevnosť služieb Božích sa
dlhodobo drží na približne rovnakej úrovni. Na služby Božie chodí pravidelne len cca 1/5 členov
cirkevného zboru a je to len 6,7% evanjelikov v našom obvode podľa sčítania ľudu.
Najväčšia účasť na službách Božích bola už tradične na Štedrý večer, ale po rokoch rekordov
sme zaznamenali pokles, a to 454 (-18; vlani bola rekordná účasť 472 účastníkov).
Služby Božie na Terase vykonávali striedavo zborový farár O. Kolárovský 28x, námestná
farárka na kaplánskom mieste K. Tomčiková 30x a sestra farárka M. Beňová z Rankoviec 1x. 1x kázal na
službách Božích aj br. farár Michal Klus z Třanovic a to na nedeľu misie.
Biblické texty ku kázni a témy kázní boli volené podľa charakteru nedele v zmysle Agendy
ECAV, podľa doporučenia z GBÚ alebo podľa potreby vzdelávať zbor v určitom smere.
Božie slovo nás vyzýva: Haleluja! Chváľte Hospodina! Lebo je dobré spevom oslavovať nášho
Boha; lebo chválospev je milý, ľúbezný (Ž 147:1). Spev na službách Božích doprevádzali sestry Katarína
Vološinová, Zuzana Baltová a Emília 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 (Tr SNP 1), na službách Božích v Šaci a počas večierní v EMŠ
(adventné, pôstne, reformačné). Taktiež vypomáhajú hrou aj v cz na Mlynskej (najmä sobáše a
večierne a v Hrašovíku podľa potreby.)
Liturgické texty na službách Božích (starozmluvný, epištolický) čítavajú aj neordinovaní
členovia zboru. Viackrát boli služby Božie spestrené vystúpeniami detí (detská besiedka, EMŠ).
Služby Božie vo FNsP (kaplnka v Novej nemocnici, Tr. SNP1) sa konali pravidelne v sobotu
o 18:00. Ich počet za rok bol 48x (-1). Účasť na týchto službách Božích bola v priemere 8 ľudí (- 1).
Samotných pacientov chodí málo. 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 4x (+1), priem. účasť 10 (2). Pôstne služby Božie sa uskutočnili 6x (+1), priemerná účasť 12 (-3).
Služby Božie v Šaci sú organizované už 3. rok (od r. 2014). Konajú sa vždy v 3. nedeľu v mesiaci
o 18:00 v kostole Reformovanej kresťanskej cirkvi. Miestny reformovaný zbor nám vychádza v ústrety
a za minimálny „nájom“ tu môžeme konať služby Božie. Finančné náklady na „nájom“ sú pokryté z
milodaru, ofera zo služieb Božích je príspevkom do rozpočtu nášho zboru.
Služby Božie sa konali celkovo 12x. Priemerná účasť je 19 (-5). Pravidelne tu slúži zborový farár
O. Kolárovský, príležitostne aj s. farárka K. Tomčiková. V mesiaci apríl sa konali slávnostné SB pri 2.
výročí konania služieb Božích, slovom Božím poslúžil brat farár Kolárovský, spevokol Nádej poslúžil
piesňami.
Filiálka Štós
Služby Božie sa konajú v 2. nedeľu v mesiaci o 9:30 a na niektoré sviatky. Večera Pánova tu bola
prisluhovaná 2x (Veľký piatok a 1. sl. vianočná).
V Štóse pravidelne slúžil zborový farár O. Kolárovský (11x), s. farárka K. Tomčiková (5x), br.
farár M. Tomčik (1x) a 1x slúžil br. teológ Ivan Havassy spolu s O. Kolárovským. Ekumenické
bohoslužby v Štóse počas dní obce sa konali tentokrát v rímskokatolíckom kostole (piatok 29.7.). Pri
tejto príležitosti sa konala aj spomienka na H. Huberta (posledný dedič firmy Hubert), ktorý dožil svoj
život a je pochovaný v Štóse. Slávnosti sa zúčastnil aj predstaviteľ firmy Hubert.

V r. 2016 sme sa rozlúčili s našou milou sestrou kostolníčkou, Máriou Schikerleovou r.
Kilíkovou, ktorá zosnula v Pánovi vo veku 87 rokov. Svoju životnú púť po dlhej a ťažkej chorobe
ukončila 14.9. v Štóse. Pohrebná rozlúčka bola v nedeľu 18.9. 2016 v Štóse. Dlhé roky slúžila v našom
cirkevnom zbore ako kostolníčka. V cirkevnom zbore i v obci bola veľmi obľúbená pre svoj láskavý
prístup ku každému. Chýba nám, ale spomíname na ňu s vďakou voči Pánu Bohu za jej život a
dlhoročnú službu.

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 sa konajú v zborovni materskej školy. Počet navštevujúci biblické
hodiny je v priemere 7 (-3) a konajú sa počas dní školského vyučovania. Účasť na biblických hodinách
má klesajúcu tendenciu. Od jesene 2016 je priemer ešte horší, cca 5 ľudí. Príčiny sú viaceré. Jednou z
príčin je stále vyšší vek účastníkov. Niektorí umreli, iným sa natoľko zhoršil zdravotný stav, že už
nemôžu chodiť pravidelne, respektíve vôbec. A noví neprichádzajú. Hlbšou príčinou je teda aj
nezáujem o vážnejšie zaoberanie sa Písmom svätým medzi členmi cirkevného zboru.
Počas minulého roka sme sa zaoberali nasledovnými témami: ženy Starej zmluvy, obrátenie a
viera apoštola Pavla. Mimoriadnymi boli stretnutia so sestrou Kristínou z Bieloruska, k téme
Anglikánska cirkev (po návšteve br. farára v Londýne) a Listy zo zjavenia Jána (s. V. Butkovičovou,
koordinátorkou MOS v KE z poznávacieho zájazdu). Okrem klasickej biblickej hodiny bolo 6 stretnutí
venovaných evanjelizácii Pro Christ.
Týmto vás chcem opätovne pozvať a povzbudiť k účasti na biblických hodinách. Biblické
hodiny vedie pravidelne zborový farár O. Kolárovský (20x), príležitostne s. farárka K. Tomčiková (3x) a
br. I. Simon (1x).
Biblická práca v rodinných spoločenstvách sa konala v 3 biblických skupinkách (od jesene 2016
v 2) v počte celkovo 21 členov (-3). 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 (od jesene 2016 skupinka Kolárovských a
Ontkovcov sa prakticky zlúčila). Nekonalo sa adventné (ani iné) spoločné stretnutie členov skupiniek.
Spoločenstvo žien
V priebehu roka bolo zorganizovaných celkovo 29 stretnutí (-3), priemerná účasť bola 9 (- 2). V
Písme je nielen mnoho mužov, ale i žien, ktorí vložili svoju dôveru v Ježiša Krista. Na stretnutiach sa
učili ako môžu nasledovať Pána Ježiša a tak sa podobať na tých, ktorí Ho vo viere nasledovali. Učili sa
na základe Slova Božieho ako veriť a dôverovať Bohu a ako žiť svoj život viery.
Stretnutia boli bohaté na biblické témy a zamyslenia (napr.: Poslušnosť viery (Rm.1,4-5),
Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí (Jn.8,32 a Jn.18), Stráž si svoje srdce (Pr.4,23), Jarmo Pána
Ježiša, Kristus - ako jediný liek proti hriechu, Odpúšťať a prijímať odpustenie, a iné). Sestra E.
Mikulská prednášala vlastné básne. Zorganizovali i dva filmové večery a pozreli si filmy „Sedem
životov“ a „Čo sme komu urobili“. Na obidvoch večeroch bola účasť 12 žien (február, november).
Z väčších stretnutí boli: Predveľkonočné stretnutie žien na tému: „Tragické osudy židovskej komunity
v rokoch 1939-1944“. Prednášateľom bol Doc. PhDr. Jozef Sulaček, CsC. Sestra psychologička PhDr.
Ľubica Šťastná prišla s témou: „Ako správne oddychovať a relaxovať“. V novembri sa naše ženy
zúčastnili akcie „Čaj o piatej“ v cz Mlynská, kde poslúžila témou Jarka Šimonová: „Katarína von Bora manželka Dr. Martina Luthera“. Pri tejto príležitosti ponúkli ženy i svoje výrobky a celý výťažok nielen

z predaja výrobkov ale z celej akcie spoločne so sestrami z Mlynskej venovali na stavbu nového
kostola (85,-€). Manželia Matiskovci pri tejto príležitosti darovali biele obrusy na stoly.
Don Richman, farár z USA zavítal na stretnutie spolu so sestrou Violou Fronkovou
a sprostredkoval autentické zážitky zo svojho životného poslania - misie, popretkávané Slovom Božím
ako základom jeho viery a života.
Ženy sa nestarali len o svojho ducha, ale nezaostávali ani v športových aktivitách ako boli
rýchla chôdza na stretnutia, aby prišli včas, posilňovanie svalov pri prenášaných výrobkov a kníh na
predaj, precvičenie koordinácie pohybov pri pečení pečiva, či jemnej motoriky pri výrobe vianočných
gúľ, pohľadníc a iných dekorácií. Nezabudli ani na potulky Košicami s témou: „Protestantské Košice“.
Krásne výrobky, ktoré ste si mohli zakúpiť i vy, vám počas celého roka prinášala a ich výrobu
mnohokrát sama, ale aj spoločne s našimi šikovnými sestrami realizovala, vždy plná nápadov,
požehnaná duchom tvorivosti sestra Ing. Božena Písečná.
Tohtoročnou novinkou je, že konečne po dvoch rokoch má náš Košický seniorát (KOS) novú seniorátnu koordinátorku práce so ženami, ktorou sa po sestre farárke Mgr. Monike Beňovej stala
naša sestra Ingrid Matisková. Zvolená bola 30.4.2016 v Kremnici na Valnom zhromaždení SEŽ, ktorého
sa so s. farárkou zúčastnili. Prijali i pozvanie na konferenciu SEŽ v Liptovskom Trnovci, ktorá priniesla
nielen obživenie ducha (Reformácia), ale i nové priateľstvá so sestrami po celom Slovensku. Celkový
výnos z predaja výrobkov bol 1.050,20 € na nový kostol (zdokladované náklady 91,- €).
Spevokol
V roku 2016 si spevokol Nádej pripomenul 5. výročie svojho založenia. O jeho vznik sa zaslúžila
sestra farárka Emília Hrešková, ktorej bol v tomto nápomocný nebohý brat farár Michal Hreško.
Sestra Hrešková viedla spevokol viac ako jeden rok. Potom jeho vedenie prevzala sestra Božena
Balcárová. V súčasnosti má spevokol 16 členov.
Aj v roku 2016 spevokol poslúžil piesňami pri niekoľkých príležitostiach. Celkovo v roku 2016
vystúpil 9x (+4). Tým spevokol takmer zdvojnásobil počet svojich vystúpení!
1. Slávnostné služby Božie na Nový rok 2016
2. Slávnostné služby Božie na Veľkonočnú nedeľu
3. Konfirmácia
4. Zborový deň - vystúpenie a nácvik piesne s členmi cirkevného zboru Košice - Terasa
5. Týždeň reformácie - počas večierne, slúžil brat emeritný biskup I. Mišina
6. Spevokol sa prvýkrát zúčastnil na Žatve spevokolov v Budimíri (október)
7. So spevokolom Chválospev poslúžil na poslednej rozlúčke so zosnulým bratom farárom
Michalom Hreškom (kostol na Mlynskej ul., október)
8. Slávnostné služby Božie na Štedrý večer
9. Slávnostné služby Božie na 1. Sviatok vianočný
Uvítali by sme, keby ste sa k nám pripojili aj ďalší, ktorí radi spievate a aj týmto spôsobom sa
mohli zapojiť do služby na chválu nášho Pána. Pravidelné nácviky sú vždy v pondelok od 17:30 hod.
počas školského roka v priestoroch EMŠ na Muškátovej ulici.
Činnosti spevokolu Chválospev, ktorý pôsobí pri cirkevnom zbore na Mlynskej sa zúčastňujú aj
niektorí členovia nášho cz.
Modlitebný život
V našom cz sú členovia MOS, ktorí sa zúčastňujú činnosti MOS v cz na Mlynskej. Malá
modlitebná skupinka, ktorá sa v minulosti stretávala pred Službami Božími (3-5 ľudí) prestala
fungovať z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu 2 členov a nezáujmu nových. Je to škoda, že po
niekoľkých rokoch táto modlitebná stráž pred službami Božími skončila.
V našom zbore už pravidelne organizujeme reformačný modlitebný týždeň, ktorý je v októbri
organizovaný v celom našom senioráte, priemerná účasť 6 (-4). Hoci na tieto modlitebné večery
prichádzajú farári zo zborov nášho seniorátu, záujem (účasť) z našej strany je zahanbujúca. Jeden

večer spieval aj náš spevokol Nádej.
Miestna skupina Evanjelickej aliancie v Košiciach každoročne organizuje Aliančný modlitebný
týždeň (AMOT), ktorého sa zúčastňujú aj jednotliví členovia nášho cz (január 2016).
V januári 2016 sa trojica mužov začala pravidelne stretávať v stredu po biblickej hodine o 18:30
v EMŠ. A nepravidelne, v sobotu pri raňajkách, aj skupinka žien, tiež v EMŠ. Ak máte záujem, pridajte
sa k modlitbám (info u manž. Kolárovských). Niektoré modlitebné námety sú nepravidelne
uverejňované aj na webstránke cirkevného zboru.
Okrem toho v posledných rokoch rozdávame na službách Božích modlitebný rozpis na každý
deň v rámci Národného týždňa manželstva (NTM) a ponúknutý bol aj modlitebný kalendár počas
pôstneho obdobia. Tieto sa môžu použiť pri osobnej modlitbe alebo rodinných pobožnostiach.
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 Filipským
1:3-6, 9-11. Pri každej rozpomienke na náš cirkevný zbor, vždy, v každej svojej modlitbe, keď sa s radosťou
modlím za náš cirkevný zbor, ďakujem svojmu Bohu, že máme účasť na evanjeliu od prvého dňa až
doteraz. A som presvedčený, že Ten, ktorý počal v nás dobré dielo, aj ho dokoná až do dňa Krista Ježiša...
A za to sa modlím, aby sa naša láska vždy viac a viac rozhojňovala v pravom poznaní a v každej
skúsenosti, aby sme tak boli schopní rozoznávať, čo je hlavné, a boli sme čistí a bez úhony na deň
Kristov, naplnení ovocím spravodlivosti skrze Ježiša Krista na slávu a chválu Božiu. Amen
Nech 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 každú nedeľu, vrátane prázdnin
a sviatkov, celkom 48-krát. Deti odchádzali na besiedku zo sály na konci prvej piesne liturgie.
Priemerná účasť detí je 19.
Tím besiedkových pracovníkov slúžil podľa rozpisu služby na besiedke, ktorý je pripravený na
celý školský rok, a bol rozdelený na vedúcich besiedky (9 ľudí), hudobníkov (7 ľudí) a pomocníkov (8
ľudí) s tým, že 2 vedúci sú aj hudobníkmi. 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 „Mám otázky“ a od septembra nový materiál „Nasledovanie Krista“, vydaný BÚ VD ECAV
v Prešove.
Dvaja pracovníci besiedky sa zúčastnili začiatkom septembra Konferencie pre pracovníkov
s deťmi a dorastom, organizovanej BÚ VD ECAV v Prešove. Deti si počas roka nacvičili piesne, básne a
scénky, s ktorými vystúpili na Službách Božích na sviatky: Veľká noc, Deň matiek a Vianoce.
Deti už pravidelne vystupujú na službách Božích pri rôznych príležitostiach. 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 EMŠ sa minulý rok zorganizovala v septembri pre deti a rodičov akcia „Po
stopách strateného zajačika“, ktorá sa konala na náučnom chodníku pod Vyhliadkovou vežou.
Dorast
Samostatná práca s dorastom v našom cz v súčasnosti nefunguje.
Mládež
Božie slovo nás vyzýva: Spomínajte na Jeho divné skutky, ktoré robil, na znamenie a súdy Jeho

úst (Ž 105:5 ). 21.1.2016 sa prvýkrát stretla oficiálne mládež, čo znamená, že po 6,5-ročnej prestávke (!)
boli obnovené stretnutia mládeže. Vďaka každému, kto sa modlil za túto vec. Je to ďalší pokus
naštartovať mládež pri našom zbore. Odvtedy ubehol rok a môžeme povedať, že reštart sa podaril.
Centrom stretávania je štúdium Božieho slova, spoločenstvo, piesne a modlitby. Okrem pravidelných
stretnutí absolvovali víkendovku v Batizovciach a letný tábor v Jakubovanoch na Liptove. Rok
fungovania nie je veľa, ale veríme, že okrem nadšenia je u mládežníkov aj záujem duchovne rásť
a zápasiť za nových mladých ľudí, ktorí nemajú živú vieru. Zatiaľ je to pomerne malá skupinka, ale radi
by rozšírili svoje rady o nových mládežníkov, konfirmandov z nášho zboru, ale aj spolužiakov
a priateľov. Okrem podpory zo strany cz je to najmä Božie dielo, a preto potrebujeme aj naďalej
modlitby, aby mládež išla správnym smerom ako verní nasledovníci Pána Ježiša. Počet stretnutí bol 40
a priemerná účasť 10.
Práca so všetkými generáciami
Zborový deň sme zorganizovali v poslednú septembrovú nedeľu (25.9.), ako (predčasnú)
slávnosť 14. výročia vzniku nášho cz. Témou zborového dňa bolo spoločenstvo. Po službách Božích
sme sa presunuli na stavbu nášho kostola, kde sme mali spoločný obed. Účastníci doniesli na spoločný
stôl, kto čo mohol a mal.
Poobede mali vstupy do programu členovia viacerých sekcií nášho cz (napr. spevokol Nádej,
mládež, ženy, besiedka...). Okrem toho zaznelo svedectvo s. Kurtákovej. Kvíz pripravil br. farár. Brat
dozorca I. Simon oboznámil prítomných s aktuálnym stavom prác a plánom na najbližšie obdobie. Za
organizáciu tohto dňa patrí vďaka najmä bratovi dozorcovi, všetkým slúžiacim ako aj členom
jednotlivých tímov/skupín v našom cz ako aj brigádnikom, ktorí pripravili priestory tak, aby sme sa v
nedostavanom kostole mohli stretnúť.
Letný zborový tábor sa t. r. nekonal. Namiesto toho boli členovia cz povzbudzovaní k účasti na
brigádach na výstavbe kostola.
Činnosť presbyterstva
Počet zasadnutí bol 11x (+4). Počet členov je 9 (+ predsedníctvo cz). V úvode bolo vždy
biblické zamyslenie s diskusiou a modlitbami. V druhej časti sa preberali aktuálne záležitosti zboru
podľa daného programu. Presbyterská víkendovka ani presbyterský deň neboli zorganizované.
Časopis Soli Deo Gloria
Je to spoločný časopis košických evanjelikov z oboch cirkevných zborov. Zodpovedný redaktor
bol brat V. Chladný z nášho cz a brat Ľ. Badiar z Mlynskej. Vyšli 2 spoločné čísla a jedno veľkonočné
číslo 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 nielen ako informátor pre našich členov, ale môže poslúžiť aj ako misijný
nástroj (keď ho niekomu podarujeme). Chcem vás povzbudiť, aby sme využívali misijný potenciál
tohto časopisu a posúvali ho ďalej k tým, ktorí strácajú vzťah k duchovnému životu.
Webstránka zboru
Webstránka zboru funguje pod adresou www.terasa.sk a prináša pravidelné aktuálne
informácie zo života cirkevného zboru ako i pripravovaných udalostí. Zborovú webstránku spravujú
vo svojom voľnom čase manželia Píseční.
Náš cz je viditeľný aj na Facebooku na adrese: www.facebook.com/kosiceterasa. Túto stránku
spravuje zborový farár O. Kolárovský.
Vybrané kázne zborového farára je možné si vypočuť na webstránke Evanjelizačného strediska
www.chcemviac.com.

Evanjelická tlač
V cirkevnom zbore sme odoberali Ev. posol spod Tatier v počte 2 kusy. Od januára 2016 sme
znížili odber na 1 kus. Je to kvôli rôznym kauzám a jednostranným informáciám, ktoré sa v časopise
pretriasajú nevhodným spôsobom a polarizujú ľudí v cirkvi.
Odoberáme aj časopisy Cirkevné listy (1 ks) a Evanjelický východ (10 ks). Evanjelický východ
odporúčam do vašej pozornosti, pretože sú tam pravidelne veľmi kvalitné a aktuálne články.
Podľa potreby a ponuky predávame aj ďalšiu kresťanskú literatúru, najmä v predvianočnom
období. V kancelárii farského úradu predávame najmä Bibliu, spevník, pašie a funebrál. 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
V cirkevnom zbore sme prijali zásadu, že krst detí sa má diať na službách Božích,
v odôvodnených prípadoch aj mimo služieb Božích. Detailné informácie ohľadom formálnych
podmienok krstu sú uvedené na webstránke nášho cz. Počet 13 (+7), z toho 3 dospelí (+3). Teší nás
tento výrazný nárast krstov, aj dospelých, aj keď to nie je rekord v našom cz.
Večeru Pánovu mávame pravidelne v 1. nedeľu v mesiaci v rámci služieb Božích, tiež v advente,
pôste a na výročité slávnosti ako i konfirmáciu. Večera Pánova bola prisluhovaná na Terase 18x (-2).
Počet komunikantov bol 1129 (-42), z toho 348 m (-22) a 781 ž (-20). Najnižší počet komunikantov bol 21
a najvyšší 95.
Pripomíname, že pre dôstojný priebeh Večere Pánovej je potrebné:
1. Neodchádzať zo zhromaždenia počas prisluhovania VP. Ak je nutné odísť zo zhromaždenia
skôr, urobte tak počas piesne PRED VP.
2. Pred prijímaním Večere Pánovej nepoužívať rúž na pery, ktorý zanecháva vo víne mastné oká a
špiní nevkusne okraje kalicha i utierku.
3. Netlačiť sa a nepredbiehať pri pristupovaní k VP. Dodržujte pokyny farára.
4. V prípade, že zo zdravotných dôvodov nie je možné/vhodné, aby prijímajúci pil priamo
z kalicha, je možné nastaviť ruku pred seba dlaňou hore pri prijímaní oplátky, a potom ju
v ďalšom kole jemne namočiť do vína.
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 v domácnostiach (9x) i v nemocnici (2x) spolu 11x (+2).
Prosím, v prípade záujmu kontaktujte ktoréhokoľvek z farárov a prídeme vám poslúžiť aj týmto
spôsobom. Služba farára pri lôžku nemocného nemá byť len poslednou službou nemocnému a
rodine. 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 (por. Jakub 5:16 Preto si
vyznávajte navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba, aby ste sa vyliečili. Mnoho zmôže v účinkoch
modlitba spravodlivého.)

Konfirmácia detí
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.
Konfirmácia je znamením, že krstný sľub rodičov a krstných rodičov sa napĺňa. Pri konfirmácii
mladí ľudia nadväzujú na sľub svojich rodičov a krstných rodičov a vyznávajú, že s pomocou Ducha
Svätého budú vždy verne vyznávať Ježiša Krista ako svojho Pána a Spasiteľa, podľa Neho svoj život
spravovať a našej Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania ako svojej duchovnej matke až do smrti
dokazovať vernosť... Tento sľub by sme nemali brať na ľahkú váhu. Vystríhajme sa náboženského
formalizmu pri výchove našich detí a mládeže, ale príkladom osobného života viery ich povzbudzujme
k privlastneniu si Božej spasiteľnej milosti a k nasledovaniu Pána Ježiša. V uplynulom roku bolo
konfirmovaných 8 dietok (-3), a 2 dospelí (+2).
Prijatie do cirkvi, prestupy
V uplynulom roku boli prijatí do cirkvi 2 dospelí (+1). Do zboru sa prihlásilo 14 ľudí (+8) a
neodhlásil sa nikto.
Bohoslužobné výkony
V roku 2016 bolo v našom cz 7 sobášov (+4) (1 evanj. (+1) a 6 zmiešaných (+3)). Sobáš sa koná
po príprave, ktorá zahŕňa 7 stretnutí. Preto je potrebné v prípade záujmu o sobáš vopred sa včas
prihlásiť. Samotné sobáše sa konajú zatiaľ v kostole na Mlynskej. Špeciálne podmienky platia v
prípade rozvedených. Bližšie informácie o podmienkach sobáša sú uvedené na webstránke nášho cz.
Pohrebov bolo 12 (+3), 4 muži a 8 žien. Väčšina pochovaných vôbec nie je v evidencii našich
cirkevných zborov. Cirkevný pohreb nevylepšuje stav zosnulého, 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. 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.
Počet členov zboru a evidencia
V našej evidencii je mnoho tzv. „mŕtvych duší“, ktorí neprispievajú na potreby cz a ani sa
nezúčastňujú jeho života a aktivít. Musíme však aj tak za nich odvádzať príspevky vyšším cirkevno organizačným jednotkám (COJ) ako sú seniorát a dištrikt. Podľa súčasných cirkevno-právnych
predpisov ich nemôžeme len tak vyradiť z evidencie. 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 31.12.2016 je 894 (+16). Podľa sčítania ľudu žije na území nášho cz 2680
evanjelikov. 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 bolo 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 2016
Pokračovalo sa v realizácii PSV prác. Prehodnotená bola projektová dokumentácia (PD)
parkovísk pred kostolom a rozhodlo sa zadať spracovať novú PD parkovísk s rozšírením ich kapacity
z pôvodných 7 na 14 kvôli zlepšeniu dopravnej situácie a zväčšenia rozptylového priestoru pred
kostolom. PD bola spracovaná a podaná na ŠSÚ. Vybavené bolo celé pripomienkové konanie k PD. V
blízkom čase očakávame vydanie nového SP.
Prepracovaná bola PD vodovodnej prípojky do budovy, podľa ktorej bola i zrealizovaná.
Dojednaný bol i postup výmeny hl. ističa s VSD na 80 Ah. Zabezpečili sme predlženie platnosti
stavebného povolenia o rok ako aj poistenia budovy. Týmto vznikli predpoklady na nerušené
pokračovanie výstavby a prípravy ukončenia celej výstavby.
Čo sa týka samotnej realizácie, pokračovali jednania s firmou Cameo na realizáciu podláh, ktoré
vyvrcholili podpísaním zmluvy a realizáciou prác v celom objekte stavby s výnimkou bytu. Vybraná
bola aj firma na zhotovenie a namontovanie obložkových zárubní, dverí a predeľovacích stien (Naos)
pre celý objekt. Tu však je nutné priznať, že nie každé rozhodnutie je správne a že aj zmluva je len kus
bezcenného papiera, ak sa neplní. Práce mali byť zrealizované do apríla resp. do júla. Po intervenciách
prvé zárubne doniesli cca v auguste. Súčasný stav je taký, že dvere sú okrem bytu osadené,
predeľovacie steny sú vo výrobe, ale už inou firmou.
Dokončili sme vnútorné rozvody vody firmou Midam a prevažná časť zariaďovacích
predmetov je už osadená. Bolo nutné preprojektovať prípojku pitnej vody od vodomeru k požiar.
hydrantu a ďalej do časti bytu a far. úradu, ktorá bola aj zrealizovaná firmou Midam.
Pokračovali práce elektro-montáže prístrojov, svietidiel, EPS-ky, dodávateľom je Montin.
Doplnili sme regulačné jednotky pre vykurovanie. Dali sme namontovať odvetrávacie komínky na
strechu a pretesniť stykové plochy ako opatrenie proti zatekaniu. Či to je dostatočné, ukáže čas.
Zrealizovali sme veľkú časť vnútorných maľoviek, časť svojpomocne. Svojpomocne sme
realizovali kazetové podhľady, kde najväčší podiel mal brat Ľuboš Fabrici. Dokončené bolo obloženie
drevených strešných nosníkov, vnútornej časti veže a to aj tepelnou izoláciou. Tu boli hlavní aktéri br.
Turis a Urban. Pri murárskych vysprávkach pomáhal br. Ľudovít Fabrici.
V spolupráci s Poliklinikou Terasa bola zrealizovaná asfaltová cesta medzi kostolom a
poliklinikou a priľahlý obrubník na našom území. Týmto boli ušetrené nemalé finančné prostriedky.
Ešte nás v tomto roku čaká realizácia parkovísk pri rondeli.
Keďže finančné zdroje sa pomaly míňali, hľadali sme rôzne možnosti pôžičky. Nechceli sme bez
fin. krytia objednávať nové práce. Rozhodli sme sa prípravné práce na vonkajších terénnych úpravách
realizovať sami. Výkop základov pod oporný múr, drenáž, odvodnenie, zabetonóvanie základov a
následné osadenie L profilov Premak, zhotovenie drenáž vrstvy a následne navŕšenie zeminy. Pri
týchto prácach pomáhali br. Turis, Urban, Ovsak a Fabrici. Dokončená bola fasáda kostola, vysadená
časť zelene. Oproti predch. roku sme sa menej zamerali na ostatné brigádnicke činnosti. Všetkým
zúčastneným, aj tu nemenovaným, patrí srdečná vďaka.
Hospodársky život zboru
Cirkev je financovaná štátom len ČIASTOČNE. Štát prispieva len na prevádzku biskupských
úradov a časť mzdy farárov. Všetky ostatné výdavky cirkevných zborov, sú hradené 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 veľa členov sa nezúčastňuje bohoslužobného a
duchovného života, tak podobne mnoho členov cirkevného zboru vôbec neprispieva ani na jeho
prevádzku. V skutočnosti mnohí naši členovia sú viac misijným poľom ako živou súčasťou cirkvi.
Vyplatiť CP doporučujeme, podľa možnosti, do konca marca príslušného roka.
Vďaka patrí nepočetnej ale dôležitej skupine ľudí, ktorí pravidelnými príspevkami podporujú
činnosť nášho cz. Príspevky na cirkevný zbor (kostol) by sa nemali diať len pri mimoriadnych

príležitostiach (výročiach, spomienkach, úmrtiach či krstoch...), ale pravidelne.
Finančné prostriedky, ktoré máme v súčasnosti k dispozícii sú účelovo používané na
prevádzku cirkevného zboru a na výstavbu kostola.
Okrem cirkevného príspevku bu mali členovia prispieť 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. Dávanie na výstavbu kostola je posledné dva roky výraznejšie ako v minulosti,
vďaka každému ochotnému darcovi. Avšak prispievanie na činnosť a prevádzku cz je nedostatočné.
Súčasťou tejto správy je koncoročný výkaz za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017, 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 prebúdzať duchovne spiacich členov cirkvi, volať
k duchovnému životu ľudí aj za múrmi kostolov ako i do posledných končín zeme.
Školská výučba náboženstva na štátnych školách
Výučbu náboženstva na základných školách zabezpečujú s. námestná farárka K. Tomčiková a s.
katechétka Z. Baltová.
V šk. roku 2015/2016 sa vyučovalo na tých istých školách ako predtým. S. farárka K. Tomčiková
na ZŠ Janigova 9 (-2) detí (KVP); na sídlisku Terasa na ZŠ Trebišovská 5 (+-0) detí. Na ZŠ Kežmarská č.
28 s. katechétka Z. Baltová v 3 skupinách 36 (+2) detí.
V šk. roku 2016/2017 pribudlo jedno nové miesto vyučovania. S. farárka K. Tomčiková na ZŠ
Janigova 9 (-1) detí (KVP); na sídlisku Terasa na ZŠ Trebišovská 7 (-1) detí. Na ZŠ Kežmarská č. 28 s.
katechétka Z. Baltová v 3 skupinách 30 (-1) detí a na ZŠ Kežmarská 30 v 1 skupine 9 detí (+9). Na ZŠ
Kežmarská 30 učíme tento rok prvýkrát! Po neľahkom procese sa nám podarilo otvoriť aj tu
samostatnú skupinu na základe požiadaviek rodičov.
Zborový farár v súčasnosti na ZŠ nevyučuje vzhľadom na to, že učí na EG JAK v rozsahu 5
vyučovacích hodín. Na gymnáziu vyučuje náboženstvo 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.
Prosíme rodičov, aby uviedli a žiadali si vždy uviesť, že majú pre svoje deti záujem výslovne o
evanjelické a. v. náboženstvo. V prípade záujmu otvoríme skupinu aj na ďalšej škole.
Evanjelická materská škola
J. A. Komenský povedal: „ Všetko závisí od začiatku. Ako sa položia základy, tak ide potom
všetko“ . Základy našej EMŠ boli položené pred 10. rokmi. V júni 2016 sme oslávili okrúhle výročie jej
vzniku za účasti hostí z cirkvi i samosprávy. V programe vystúpili okrem našich detí a Muškátikov aj br.
f. R. Dovala s rodinou. V aktuálnom školskom roku 2016/2017 je zapísaných 51 detí. Na vstup do
1.ročníka ZŠ pripravujeme 15 detí, ktoré dovŕšia ku 31.8.2017 vek 6 rokov.
Naša EMŠ bola založená v marci 2006 ako prvá Evanjelická materská škola v Košiciach a ako
štvrtá na Slovensku. Svoju činnosť začala v septembri 2006. Je zaradená do siete škôl v SR ako
neštátna, cirkevná materská škola s právnou subjektivitou poskytujúca komplexné predprimárne
vzdelávanie detí, s formou hospodárenia ako nezisková organizácia. Je členom medzinárodnej
organizácie kresťanských škôl ACSI. (Association of Christian Schools International), ktorá združuje
protestantské kresťanské školy vo svete.

Personál materskej školy tvoria 4 pedagogickí zamestnanci včítanie riaditeľky EMŠ, 2
prevádzkoví zamestnanci, 1 ekonómka na skrátený úväzok, ktorá službu ekonómky pre EMŠ ku
31.12.2016 ukončila. Ďalej bude ekonomické veci zabezpečovať externá firma. Pomocou pri výchovnovzdelávacej činnosti EMŠ sú asistenti učiteľa z radov uchádzačov o zamestnanie a v aktuálnom
školskom roku aj absolventi stredných a vysokých škôl, ktorí vykonávajú v našej EMŠ absolventskú
prax. Títo pracovníci sú financovaní Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny z finančných
prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Možnosť zamestnávania týchto ľudí má veľký význam
nielen z praktického hľadiska, ale kresťanská škola plní tým aj misijnú úlohu.
Výchovno-vzdelávací proces je realizovaný od 1. 9. 2016 podľa nového Školského
vzdelávacieho programu s pôvodným názvom „ Učíme sa v Božej prírode“, ktorý je vypracovaný
v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v MŠ s integráciou
kresťanských prvkov výchovy a vzdelávania.
Hlavným cieľom EMŠ je výchova a vzdelávanie v kresťanskom duchu, poznávanie biblických
právd a cez všetky aktivity a organizačné formy dňa spoznávať Pána Ježiša ako nášho Pána, a tak
zasievať do srdiečok detí semienka viery. Znamená to tiež viesť deti ku pravidelným modlitbám
a k uvedomeniu si, že modliť sa môžeme za všetko okolo nás (za rodinu, prírodu, zdravie...) a
k vedomiu toho, že Boh naše úprimné a pokorné prosby a ďakovania počuje.
Chceme poskytovať deťom elementárne základy poznávania biblických príbehov, dávať šancu
náboženskej skúsenosti, zážitkom a symbolom viery najmä deťom, kde v rodinách je náboženský
deficit. Pomáhať deťom k uvedomeniu si akú hodnotu má v živote človeka viera v živého Boha.
Význam EMŠ je v službe rodinám, ktoré chcú vychovávať svoje deti v kresťanskej viere. 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 zapíše svoje dieťa do našej materskej 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. Hodiny náboženstva vedie zborový farár Ondrej Kolárovský s manželkou Alenou (bez
nároku na odmenu). Pre deti sú tieto chvíle vzácnosťou. Tešia sa na nové piesne s gitarou, divadielka a
niekedy aj kvízy a súťaže. V tomto školskom roku sú výnimočnými dňami vyučovania náboženstva
stredy dopoludnia.
Ku modlitbám sú deti vedené nielen na hodinách náboženstva, ale aj počas dňa - pred jedlom, v
ranných kruhoch a aj inokedy. Obsahom modlitieb sú prosby a ďakovania za mamku, ocka,
súrodencov, pani učiteľky, pani kuchárku, za kamarátov, za hračky, za výlety, vystúpenia.
Každá streda popoludní patrí „Biblickým príbehom“ s pracovníkmi Detskej misie a
dobrovoľníkmi. Boli a naďalej sú to chvíle plné prekvapení, so spevom kresťanských piesní, s peknými
zamatovými obrázkami na flanelovej tabuli a niekedy aj s premietaním príbehov s duchovným
posolstvom.
Pred tromi rokmi vznikol pri EMŠ z iniciatívy sestier nášho cz Alenky Kolárovskej a Katky
Fabriciovej detský spevokol. Podľa ulice, na ktorej sa materská škola nachádza (Muškátová), bol
pomenovaný spevokolík „Muškátiky“. Členmi sú deti nielen z MŠ ale aj bývalí žiačikovia a deti z cz.
Nácviky sú pravidelne v piatok. Viac o Muškátikoch v samostatnom odseku.
Do programu EMŠ sú zaraďované aj nadštandardné aktivity: oboznamovanie detí s anglickým
jazykom, predplavecká príprava, lyžiarske kurzy, kurzy korčuľovania, pohybovo-tanečná príprava,
práca v krúžku keramickom, počítačovej gramotnosti a Lego krúžku v Centre voľného času na
Orgovánovej ul.
S Ježkom Separkom sme s deťmi navštívili Enviromentálne vzdelávacie centrum Kositu

spaľovňu v Kokšov – Bakši, kde sa deti 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.
Výchovu ku enviromentálnej inteligencii realizujeme v komunitnej záhrade, ktorá bola založená
v rámci projektu Zelený rodinný kruh z iniciatívy rodičov a v spolupráci s OZ Sosna s cieľom
poznávania živej prírody. Má veľký význam nielen pre mestské deti, ktoré nemajú možnosť
pozorovať ako príroda žije, ale aj pre vytváranie a podporu medziľudských vzťahov. Uvítali by sme
v tomto projekte väčšiu angažovanosť aj z radov členov cz. Zúčastnili sme sa súťaže „O najkrajší
hmyzí hotel“ kde sme sa umiestnili na 1.mieste.
Z ďalších aktivít možno spomenúť návštevu Planetária, výlety do ZOO, výlety do prírody, na
farmu v Malej Ide, návštevu Polície, návštevu sokoliara a iné. Do programu školy zaraďujeme
víkendové ekologické aktivity - jarný a jesenný Ekodeň za účasti rodičov, kde sa deti učia ako sa
máme starať o životné prostredie, v ktorom žijeme.
Do programu školy sú zaraďované aj športové podujatia v spolupráci s Detskou besiedkou.
Tradičná „Škôlkárska olympiáda“ tohto roku organizovaná nebola z dôvodu osláv 10. výročia
založenia materskej školy. Osláv sa zúčastnili rodičia terajších aj bývalých žiačikov, zástupcovia
niektorých cirkevných zborov, EMŠ, školská tajomníčka Generálneho biskupského úradu ECAV sestra
Mgr. Daniela Veselá, konsenior Košického seniorátu ECAV PhDr.Dušan Havrila. Na oslavách vystúpili so
svojim programom deti z našej materskej školy, spevokolík „Muškátiky“a celú oslavu spestril koncert
Romana Dovalu farára, hudobníka, skladateľa nie len detských kresťanských piesni a chemická show
jeho manželky, Lucie Dovalovej, ktorá mala veľký úspech.
Deti aj rodičia materskej školy ale aj deti s rodičmi z besiedky cz sa zúčastnili jesenného
športového dňa v prírode „Po stopách strateného zajka“ v lokalite pod Vyhliadkovou vežou, kde si
vyskúšali svoju telesnú zdatnosť, šikovnosť ale aj vedomosti o prírode. Odmenou bol príjemne
strávený deň aj s opekačkou a maketkou zajačika pre deti.
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.
Pri príležitosti „Marca – mesiaca knihy“, bol usporiadaný 3. ročník výstavky s názvom „Biblia –
kniha kníh“. Návštevníci i rodičia si mali možnosť pozrieť rôzne vydania Biblie v rôznych jazykoch.
Ďakujeme aj členom cz za ochotu zapožičať svoje Biblie. V období Adventu bola pripravená vo
vestibule EMŠ výstavka Betlehemov (4.ročník).
Veľmi obľúbené u detí sú interaktívne rozprávky - koncerty s ujom Jankom Hrubovčákom,
členom filharmónie, kde deti majú možnosť poznávať aj niektoré neobvyklé hudobné nástroje ako sú
gajdy, spiežovce, heligónka a iné. Deti si skúsili spať v škôlke v noci a bez mamky. Noc pre odvážlivcov
mala názov „Noc chrobáčikov a svetlušiek“ ktorá bola motivovaná knihou Chrobáčikovia Jána
Karafiáta, evanjelického kazateľa. Táto aktivita je u detí veľmi obľúbená.
Materská škola spolupracuje s psychológmi z Centra pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie v Zuzkinom parku, so ZŠ Kežmarská 28, knižnicou pre deti a mládež
Nezábudka, so Zdravotníckou školou na Kukučínovej ulici v Košiciach – študentky prezentujú deťom
ako sa treba starať o zúbky a o zdravej výžive.
Psychologické poradenstvo poskytovala rodičom našej materskej školy pani psychologička
Mgr. Katarína Ontková z nášho cz a to formou besied s rodičmi napr. beseda pod názvom „Rodič
v pohode, dieťa v pohode“.
Brat farár Kolárovský s manželkou aj v tomto školskom roku pokračujú v kurzoch pre rodičov
s názvom „Rozhovory o rodičovstve“, ktorých sa zúčastňujú rodičia a záujemci nie len z našej škôlky.
Kurzy sú obľúbené a sú veľkým 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.

EMŠ sa zapojila do projektov: „Póla radí deťom“ v spolupráci s Policajným zborom Slovenskej
republiky či „Deti Afriky“. Pravidelnou finančnou podporou učiteľky EMŠ zabezpečujú vzdelanie,
stravu a ubytovanie jednému tanzánskemu dievčaťu z Lea School v Dongobeshi. Veľmi nás teší, keď
sa pravidelne dozvedáme o úspešnom štúdiu našej Pendaeli a o jej sne stať sa lekárkou, a tak
pomáhať núdznym v jej krajine.
Financovanie EMŠ je viaczdrojové, pretože poskytnuté 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, vedúcej besiedky pri cz. Vyjadrujeme poďakovanie sestre Mikulskej za jej 10- ročnú
obetavú službu pri účtovníckych prácach pre EMŠ. Poďakovanie patrí aj bratovi farárovi a jeho
manželke za vyučovanie náboženstva v oboch triedach EMŠ a za realizovanie projektu „Rozhovorov
o rodičovstve“. Za vedenie detského spevokolu „Muškátiky“ ďakujeme sestre Alenke Kolárovskej
a dirigentke Katke Fabriciovej. 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 pre výchovnovzdelávaciu činnosť.
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 EMŠ. Tlačivá budú k dispozícii na
www.ms-muskatova.sk, priamo v EMŠ ale v našom cirkevnom zbore.
S vďakou a pokorou sa skláňame pred našim Pánom a ďakujeme za jeho požehnanie a milosť,
ktorej sa nám dostávalo počas desaťročnej cesty našej EMŠ, počas kladenia základov výchovy, toho
najvzácnejšieho daru od Pána Boha, našich detí!
Spevokol Muškátiky pri EMŠ
Detsko-mládežnícky spevokol Muškátiky funguje už 3. rok. Pod vedením Aleny Kolárovskej a
Kataríny Fabriciovej. Spevokol navštevuje 21 (+1) detí zo škôlky a detskej besiedky (5ch a 16d) a 4 (+1)
dorastenci. Odišli niektorí školáci, niektorí zotrvali, ale pridalo sa mnoho nových detí. Repertoár tvoria
detské a niekoľko mládežníckych piesní (cca 20).
Vystúpenia:
8.5.2016 - koncert v Štóse (deň matiek) + sústredenie v škôlke
25.6.2016 – vystúpenie na oslave 10. výročia EMŠ
26.6.2016 – vystúpenie v kostole k 10. výročiu EMŠ
6.12.2016 – benefičný koncert s M. Čekovským v kostole na Mlynskej + sústredenie
18.12.2016 – adventné vystúpenie v kostole s EMŠ
Všetkým rodičom ďakujeme za ochotu a poctivý prístup, našim spevákom a hudobníkom za
výdrž a odhodlanie, ďalším zainteresovaným za materiálnu pomoc pri zakúpení mikrofónov, stojanov
a za všetky modlitby, v ktorých na nás myslíte. Najväčšia vďaka však patrí Pánu Bohu za Jeho vedenie,
pomoc a požehnanie.
Kurzy pre rodičov
V tomto školskom roku prebieha už 2. ročník Rozhovorov o rodičovstve, čo je kurz pre rodičov
detí do 11 rokov. Prvým rokom prebieha podobný kurz aj pre rodičov teenagerov. Stretnutia
prebiehajú v EMŠ, zúčastňujú sa ich však aj rodiny z cirkevných zborov. Vedú ich manželia Kolárovskí v
spolupráci s absolventmi kurzov. Cieľom je vzájomná podpora rodičov a premýšľanie nad spôsobom
ako sa môžeme stávať lepšími rodičmi. Kurzy majú najmä preventívnu funkciu. Zahŕňajú 5 okruhov:
Budovanie základov - úloha rodiny, Napĺňanie potrieb detí, Stanovenie hraníc – láska a hranice, Zdravé
vzťahy, Náš dlhodobý cieľ - odovzdávanie hodnôt.

Občianske združenie Kairos
Občianske združenie Kairos pomáha už od r. 2006 finančne a organizačne zastrešovať rôzne
aktivity a projekty cirkevného zboru, hlavne misijného charakteru. Občianskemu združeniu Kairos
darovali aj v roku 2016 na krytie nákladov na aktivity ochotní darcovia 2% z daní z príjmov, za čo im
patrí veľká vďaka. Na aktivity s deťmi a mládežou získalo o.z. Kairos v rámci grantového programu
DAMKO 2016 mesta Košíc dotáciu na projekt „Neváhaj a zapoj sa!“, ktorý pomohol finančne kryť
náklady na letný detský tábor a celoročnú klubovú činnosť s deťmi a mládežou.
Letný detský denný tábor:
Najvýznamnejšou každoročnou aktivitou detskej sekcie je letný denný detský tábor, ktorý bol
v roku 2016 začiatkom júla. Trval 5 dní od pondelku do piatku. Bol nielen pomocou rodičom, ale aj
veľkým zážitkom pre 62 detí vo veku od 5 do 12 rokov, a aj pre 14 dobrovoľníkov vo veku od 13 do 18
rokov, ktorí sa podieľali na starostlivosti o deti a príprave zaujímavého programu s témou „Farebná
planéta“. Bola to naša planéta Zem, na ktorej boli deti podelené do jednotlivých kontinentov –
Amerika, Afrika, Austrália, Arktída, Ázia a Európa. Deti aktívne trávili čas hrami, spevom, tvorením,
vzdelávaním aj športom, z ktorého sa im najviac páčil florbalový turnaj. V rámci celodenného výletu sa
deti vybrali na návštevu Tvorivého domu na vidieku v Drienovci a blízkeho okolia Drienovca, kde mali
bohatý aktívny aj tvorivý program. Deti sa stretávali na tábore v priestoroch Špeciálnej základnej školy
na Inžinierskej ul. v Košiciach.
Párty-kluby pre deti:
Počas vianočných a veľkonočných sviatkov boli zorganizované v spolupráci s Detskou misiou
v Átrium klube v Zuzkinom parku párty-kluby pre deti. Pozývané na nich boli deti z besiedky, táborov,
ale aj deti z okolia. Na príprave a samotnom programe sa podieľalo 8-9 dobrovoľníkov z nášho cz
v spolupráci s cz na Mlynskej. Deti sa mohli vždy tešiť na hry, súťaže, piesne, divadelnú scénku, misijný
alebo biblický príbeh, kvíz a chutné občerstvenie. Priemerná účasť je 25 detí a 10 rodičov.
Klub pre deti zo sociálnych bytov:
V priebehu roka organizovalo o.z. Kairos každý mesiac v 3. 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. Zároveň dobrovoľníci v dorastovom veku môžu byť príkladom a vzorom pre tieto deti, ktoré
mnohokrát nemajú príležitosť mať takéto vzory v rodinách a pozitívne to formuje ich osobnosť
a charaktery. Tri dievčatá, ktoré už z klubu vyrástli, začali v tomto roku aktívne pomáhať počas
klubov, aj pri odprevádzaní detí na miesto klubu.
Pre deti a dorastencov boli organizované výlety do prírody. Deti zo sociálne - znevýhodnených
rodín boli na výlete na Hornom Bankove, v Zádielskej doline, na chate Lajoška a pod Vyhliadkovou
vežou Hradová pri Košiciach. Ich záujem o účasť na týchto výletoch svedčí o tom, že táto činnosť má
zmysel, buduje priateľstvá a vytvára pozitívny vzťah ku krajine, v ktorej žijú. Je dôležité tieto deti
integrovať aj medzi deti z majoritnej spoločnosti a práve pri výletoch je to jedna z príležitostí, kedy sa
to aspoň čiastočne dá.
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 a florbale.
Výlety do prírody:
Občianske združenie organizovalo aj výlety do prírody pre deti, dorastencov, ale aj celé rodiny.

V roku 2016 sa konali 4 takéto výlety. Vo februári sneh nebol, ale napriek tomu prechádzka na Bankov
bola pekným zážitkom. K jari patrí neodmysliteľne výlet do Zádielu, ktorý dáva dve možnosti
prechádzky – ťažšiu s nádherným výhľadom zo skál a ľahšiu pomedzi skaly s výhľadom na skaly
vysoko nad hlavou. Výhľad si výletníci užili aj v máji, kedy sa vybrali na Jánošíkovu baštu, kam šliapali
z Kysaku. V novembri sa ako každý rok vybrali na chatu Lajoška, kde býva spomienka na zosnulých
turistov. Tohto roku bola strašná zima, preto sa hore dlho nezdržali a utekali domov do tepla.
Evanjelizácia detí v Zuzkinom parku
Náš cirkevný zbor sa aktívne zapojil do evanjelizácie Detskej misie pre deti. Začiatkom
septembra sa v Zuzkinom parku na Terase konala počas troch poobedí evanjelizácia pre deti, ktorú
organizovala Detská misia. Na akcii sa zúčastnili 3 dobrovoľníci - členovia nášho cz. Na program prišlo
dokopy 32 detí a 3 rodičia. Tieto deti sú pozývané na ďalšie aktivity nášho cirkevného zboru pre deti
a máme veľkú radosť, keď pozvanie prijmú.
Národný týždeň manželstva
6. ročník NTM bol celoslovensky organizovaný pod témou Recept na dobré manželstvo. NTM
je aj pre nás priestor, kde si môžeme pripomenúť, že spokojné manželstvo nie je samozrejmosťou, ale
treba na ňom aktívne pracovať. NTM sa konal 8.-14.2. 2016
Ako cirkevný zbor sme zorganizovali v nedeľu služby Božie s modlitbami za manželov. Po
službách Božích sme pokračovali spoločným obedom pre prihlásených v reštaurácii a následným
programom. Prednáškou nám poslúžili manželia Kockovci z cz Mlynská. Hovorili o rozdieloch medzi
mužmi a ženami, veľmi živým a vtipným spôsobom. Účastníci sa aktívne zapájali. Aktívne zapojenie
bolo aj v súťažiach a kvízoch, vyrábaní srdiečok... O deti sa postarali mládežníci.
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. Teší nás, že môže
poslúžiť aj mimo nášho cirkevného zboru.
Zahraničná misia
Našou najvýznamnejšou misijnou aktivitou v zahraničí je projekt Deti Afriky. Tento projekt bol
zastrešený o. z. Kairos, ale od jesene 2016 vzniklo samostatné o.z. Deti Afriky SK. Projekt vedú L.
Ivanecký, L. Lörinc a O. Kolárovský. V prvej polovici roka sa k nemu pripojila aj Danka Marková. Po
návšteve Tanzánie sa pridali aj Marika Velebná z cz Mlynská a Milena Kačmarčíková z AC KE.
Prioritou projektu je podpora vzdelávania študentov z chudobných rodín na strednej
kresťanskej škole Yediddia v Maretadu. Na začiatku roka bolo podporovaných 37 študentov, na konci
roka 47 študentov. Na ZŠ Lea v Dongobeshi stále podporujeme 6 detí. Do podpory sa zapájajú
jednotlivci i rodiny, menšie skupiny i zamestnanecké kolektívy.
Zúčastnili sme sa 2x stretnutia programu INVYT spolu so Slezskou diakoniou, cz SCEAV Třinec a
SEM, v januári v Košiciach, v októbri v Třinci. Podieľali sme sa na vyslaní mladého dobrovoľníka do
Tanzánie. Jedna z dvoch vybraných bola Silvia Žiaková, rodáčka z Košíc a absolventka EG JAK, ktorá
žije a pracuje v Prahe a aktívne sa zúčastňuje duchovného života slovenského evanj. cz v Prahe
podobne ako predošlý slovenský dobrovoľník (Michal Dzetkulič).
Okrem toho sme podporili dokončenie triedy v SŠ Yedidiass v Maretadu, v októbri sme sa
zúčastnili na Afrických snoch v Třinci a usporiadali sme Africký večer v Košiciach v Átrium klube
(4.12.2016).
Od polovice roka sme začali práce na projekte laboratórium pre Yedidiass na Facebooku a
webe. Bola vytvorená stránka pretanzaniu.sk. Cieľom je pomôcť škole vybudovať laboratórium pre
prírodovedné predmety na škole. Projekt je propagovaný aj v cirkevných zboroch a na prezentáciach.
Tento projekt bol vybraný aj v rámci portálu DOBRA KRAJINA (www.dobrakrajina.sk/sk/projekt/detiafriky), od októbra sme začali aj s pravidelnou finančnou podporou tohto projektu.
V októbri sa zúčastnili výjazdovej cesty do Tanzánie 3 ľudia z KE (vrátane zborového farára),

ktorí teraz aktívne pôsobia v tíme. Táto cesta dáva dobrú spätnú väzbu o výsledkoch našej podpory a
námety, ale prináša aj podnety pre ďalšie smerovanie podpory. Počas cesty sme navštívili 5
kresťanských škôl, biblickú školu pre zborových pracovníkov, viacero cirkevných zborov. Všade sme
slúžili slovom i spevom, duchovným povzbudením a materiálnou pomocou. Vďaka každému, kto
podporil túto našu cestu.
Počas roka absolvovali niekoľko prezentácii projektu Deti Afriky. Okrem nášho cz bola
významná prezentácia nášho projektu na SEMFESTe – celoslovenskom stretnutí evanjelickej mládeže
v Necpaloch. Na prezentácii bol prítomný aj prvý slovenský dobrovoľník projektu INVYT (INternational
Voluntary Year in Tanzania) Michal Dzetkulič. Deti Afriky zastupoval Ondrej Kolárovský.
Po návrate z Afriky bolo viacero prezentácii napr. na EG JAK pre študentov i pedagógov, na ZŠ
Janigova (v rámci hodín geografie), na EMŠ pre deti i pracovníkov, na ZŠ Kežmarská 28 a v rámci
Afrického večera.
Celá služba je robená dobrovoľnícky a podpora pre študentov ide v plnej výške na miesto
určenia. Finančná podpora je získavaná od darcov z celého Slovenska, dokonca i zo zahraničia (Čechy,
Fínsko).
Dvakrát v roku vychádza spravodaj s aktuálnymi informáciami, komunikuje sa
s podporovateľmi a zasiela sa im spätná väzba, ktorá prichádza od podporovaných študentov
(študijné výsledky, ďakovné listy). Ďalšie informácie nájdete na webstránke projektu
www.detiafriky.sk, na Facebooku www.facebook.com/detiafrikysk ako aj www.pretanzaniu.sk.
Vďaka Bohu za 3 nových členov tímu, ktorí sa pripojili v priebehu roka k projektu. Je to
dokladom toho, že Pán Boh vypočúva modlitby.
Na rok 2017 pripravujeme v spolupráci s našimi sliezskymi priateľmi návštevu riaditeľa Yedidia
School Paula Hhoko na Slovensku a v Čechách. Ďakujeme každému, kto pravidelne ale i jednorazovo
podporuje tento misijno – sociálny projekt.
Brat f. Michal Klus z Třinca kázal u nás na nedeľu misie, 1. po Zjavení, ktorú už tradične
venujeme zahraničnej misii (10.1.). Deň predtým bolo v našom cz pracovné stretnutie predstaviteľov
Slezskej diakonie a cz Třinec – predstaviteľov projektu Děti Afriky (v sobotu 9.1.). Na stretnutí sme
prejednávali ďalší rozvoj projektu dobrovoľníctva v Tanzánii – INVYT.
Podpora misie - jednotlivcov
Niektorí jednotlivci podporujú aj misiu s. Zuzany Pongen - Kovalčíkovej, ktorá v minulosti
navštívila aj náš cirkevný zbor. Jej misijným pôsobiskom však už nie je Zambia v Afrike ale bližšie
neuvedená krajina v Ázii. So s. Pongen sme v kontakte aj naďalej cez informačné listy, ktoré posiela.
V minulosti navštívila náš cirkevný zbor aj ďalšia slovenská misionárka Svetlana, ktorá pracuje v
juhovýchodnej Ázii. Kvôli jej bezpečnosti nie je uvedená bližšie ani jej krajina pôsobenia. Tiež nám
posiela pravidelne informácie emailom o svojej službe. V r. 2017 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)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10.1. nedeľa zahraničnej misie, kazateľ Michal Klus z SCEAV Třinec, ČR
11.-17.1 Aliančný modlitebný týždeň v zboroch v Košiciach
11.1. schôdza farárov KOS v našom cz
6.2. Konferencia mužov, Třinec, Sliezsko, tém: Quo vadis – účasť mužov z nášho cz
14.2. Národný týždeň manželstva - nedeľa SLB, obed a program s manželmi Kockovcami
24.2. návšteva Kristíny z Bieloruska na 3. pôstnej večierni
28.2. Výročný zborový konvent
3.-7.3. seminár o obnove cirkvi, Londýn (manželia Kolárovskí)
1.4. pravidelné modlitby členov EA Košice u nás v zbore, obhliadka kostola

•
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1.4. Deň učiteľov – spoločná večera zriaďovateľov, učiteliek, pracovníkov a rodičov EMŠ
Muškátiky a Sovičky
10.4. konvent KOS, Košice
apríl – máj Pro Christ na biblických hodinách
30.4. VZ SEŽ v Kremnici (K. Tomčiková, I. Matisková)
konferencia SEŽ v Liptovskom Trnovci (K. Tomčiková, I. Matisková)
8.5. Deň matiek (nedeľa); koncert Muškátikov v Štóse
29.5. konfirmácia mladých na Terase
1. máj, misijné popoludnie Budimír (O. Kolárovský)
26.6. - 10. výročie EMŠ +rozlúčka s absolventmi EMŠ
začiatok júla - denný tábor pre deti, Terasa
29.7. Dni obce Štós – ekumenické služby Božie
september - Konferencia pre pracovníkov s deťmi a dorastom, Prešov (pracovníci besiedky)
25.9. - zborový deň na Terase
185-16.10. návšteva SCEAV: pracovné rokovanie s predstaviteľmi Sliezskej evanjelickej diakonie
(projekt INVYT), služby Božie v Třinci a Africké sny v Třinci (L. Ivanecký, L. Lörinc).
6.-19.10. 2016 Cesta do Tanzánie – projekt Deti Afriky (Kolárovský, Velebná, Kačmarčíková)
26.-30.10. Reformačný modlitebný týždeň KOS
4.12. Africký večer na Terase

Mimozborová činnosť farárov
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 (Deti Afriky SK)
- člen o.z. Evanjelická jednota
- člen správnej rady Wycliffe Bible Translators – Slovensko
- učiteľ náboženstva na EG JAK
- člen synody ECAV - náhradník
Katarína Tomčiková, námestná farárka na kaplánskom mieste
- člen ZED
- člen edičnej rady Tranoscia
Funkcionári a predstavitelia cz:
Ondrej Kolárovský, zborový farár – štatutár
Igor Simon – zborový dozorca, štatutár, koordinátor výstavby kostola
Katarína Tomčiková, námestná farárka na kaplánskom mieste, presbyterka
presbyteri:
Ladislav Ontko, kurátor
Jana Bucková (Šaca)
Ľuboš Fabrici, predseda hospodárskeho výboru
Adriana Némethová, vedúca detskej besiedky, štatutár o.z. Kairos; člen Rady školy EMŠ
Miloš Németh

Daniela Hládeková, člen seniorátneho presbyterstva, člen Rady školy EMŠ, člen riadiaceho výboru
ZbD Cesta nádeje, člen právneho výboru ECAV
Božena Písečná, spoločenstvo žien
Gabriel Muller, presbyter (Štós)
Alica Schreiberová, kurátorka (Štós)
Timea Gedeonová, pokladníčka, (Štós)
Božena Balcárová, vedúca spevokolu Nádej
Alena Kolárovská a Katarína Fabriciová, vedúce spevokolu Muškátiky
Alena Durbáková, riaditeľka EMŠ
Vladimír Chladný - člen Rady školy EMŠ
Ladislav Ivanecký, Leo Lorinc, Dana Marková – projekt Deti Afriky
Emília Mikulská, účtovníčka
Ľudovít Fabrici, pokladník
Helena Terpová, kostolníčka
Anna Tatárová, kostolníčka vo FNsP
Ing. Čečetka, inžinierska činnosť pri výstavbe kostola
Ján Vecan – vedúci mládeže
Zuzana Katreniaková, vedúca zborovej diakonie Cesta nádeje pri cz Mlynská
Ingrid Matisková – seniorátna koordinátorka SEŽ
kantorky:
Katarína Vološinová
Emília Kožlejová
Zuzana Baltová, (tiež aj katechétka)

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, najmä v oblasti
návštevnej služby, kde pri životných jubileách, ale aj iných príležitostiach či potrebách sú navštevovaní
najmä nemocní či málo mobilní členovia cz. Túto službu má na starosti s. M. Bondrová (viď nižšie).
Zborová diakonia „Cesta nádeje“.
V roku 2016 boli predmetom činnosti Cesty nádeje najmä domáca opatrovateľská služba,
návštevná služba a ďalší rozvoj zamestnancov.
V rámci domácej opatrovateľskej služby (DOS) boli v zmysle platnej legislatívy poskytované
sebaobslužné úkony, úkony starostlivosti o domácnosť, základné sociálne aktivity a dohľad priemerne
50 klientom mesačne v celkovom rozsahu viac ako 72 000 odpracovaných hodín ročne. Táto služba
bola zabezpečovaná na základe zmluvy o spolupráci s mestom Košice a tiež v rámci národného
projektu Podpora opatrovateľskej služby (NP POS). Poskytovanie opatrovateľskej služby
koordinovala sestra Anna Ruszová.
V rámci návštevnej služby, okrem návštev u klientov DOS, bolo vykonaných 148 návštev členov

cz ECAV Košice a 41 návštev členov cz ECAV Košice - Terasa. Cieľom tejto služby bolo poskytnúť
duševnú a duchovnú pomoc osamelým, opusteným a starým ľuďom, a tiež ich povzbudiť i pozdraviť
pri rôznych životných jubileách. Spolu bolo vykonaných 189 návštev členov oboch cirkevných zborov v
celkovom rozsahu viac ako 500 hodín. Návštevnú službu zabezpečovali sestry Mária Bondrová a
Daniela Hládeková.
V rámci ďalšieho rozvoja zamestnancov mali naši zamestnanci možnosť zúčastňovať sa
duchovného vzdelávania pod vedením brata farára Samuela Linkescha (1x mesačne) a odborného
vzdelávania vo vybraných psychologických témach pod vedením sestry Ľuby Šťastnej (1x mesačne).
V mesiacoch september – november 2016 bol v rámci realizácie projektu s finančnou podporou
GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. uskutočnený cyklus neformálneho vzdelávania zamestnancov so
zameraním na podporu vybraných odborných pracovných činností opatrovateliek.
Celú činnosť Cesty nádeje zabezpečoval Riadiaci výbor v zložení: Zuzana Katreniaková, Anna
Ruszová, Daniela Hládeková, Samuel Linkesch a Bohumil Mazák. Účtovníctvo a administratívne
činnosti vykonávala Zuzana Petrová.
K 31.12.2016 mala Cesta nádeje 57 zamestnancov v nasledovných pracovných pozíciách:
štatutárny zástupca, vedúca opatrovateľskej služby, koordinátor vybraných činností, účtovník,
pracovníčka návštevnej služby, 52 opatrovateliek a 2 externí odborní spolupracovníci.
Základné finančné a materiálno-technické zabezpečenie našej činnosti bolo možné najmä
vďaka príspevkom z nasledovných zdrojov: Mesto Košice, Implementačná agentúra MPSVaR SR (NP
POS), platby klientov, milodary členov cz ECAV Košice a cz ECAV Košice – Terasa, 2% dane z príjmov a
dary. Naša vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na podpore našej činnosti.
Koncom roka 2016 bolo začaté s prípravou podmienok pre rozšírenie činnosti v oblasti
poskytovania ďalších druhov sociálnych služieb zameraných na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie
z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu
dovŕšenia dôchodkového veku. V roku 2017 bude snaha zamerať sa na získanie potrebných zdrojov
a vytvorenie podmienok pre poskytovanie prepravnej služby a prevádzkovanie špecializovaného
ambulantného zariadenia. 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).
Záver
V uplynulom roku sa nám nepodarilo dokončiť výstavbu kostola, ale k tomuto cieľu sme sa
výrazne priblížili. V tomto roku by sme všetci mali pridať svoje ruky, srdcia i peňaženky k dielu, aby
sme túto etapu vývoja nášho zboru mohli úspešne zavŕšiť. Vďaka všetkým, ktorý i v uplynulom roku
pracovali podľa svojich možností a schopností na Božom diele medzi nami.
V roku 2016 sme sa rozlúčili s dvoma vzácnymi ľuďmi, ktorí veľa znamenali pre celé naše
spoločenstvo. Tým prvým bola dlhoročná s. kostolníčka v Štóse, s. M. Schikerleová (viď časť o Štóse).
Tým druhým je zosnulý br. f. Michal Hreško. Brat farár Hreško horlivo podporoval vznik nášho
cz, bol medzi jeho prvými presbytermi a pokiaľ mu sily a zdravie dovoľovali, aktívne v ňom slúžil
duchovne (služby Božie, biblické hodiny modlitebná skupinka a iné) i prakticky (pomoc pri budovaní
škôlky i brigády na kostole). Na srdci mu ležala evanjelizácia našej krajiny, duchovné prebudenie cirkvi
i zahraničná misia. Až do svojho vysokého veku bol činný. Ale posledný rok sa jeho zdravotný stav
začal zhoršovať. Odovzdaný do Božej vôle vydýchol naposledy v kruhu rodiny 28.10.2016 v Košiciach.
Z Božej milosti sa dožil 86 rokov. Pohrebná rozlúčka bola 1.11.2016 v chráme na Mlynskej v Košiciach,
následne bolo uložené jeho telo do hrobu v Bracovciach. Rozlúčiť s ním sa prišli mnohí jeho priatelia a
bývalí cirkevníci a to nielen z celého Slovenska ale i zahraničia, najmä Sliezska. Ďakujeme Pánu Bohu
za jeho život a službu, skrze ktoré sme veľa aj my prijali v našom cirkevnom zbore. Nech nás aj odkaz
jeho života motivuje a povzbudzuje k aktívnemu životu viery a nasledovaniu Pána Ježiša, aby sme boli
takou cirkvou, ktorá prináša Bohu slávu a druhým spasenie a Božie požehnanie. Amen.
Mgr. :-)ndrej Kolárovský, zborový farár

Plán činnosti na rok 2017
Pri všetkom, čo konáme, by sme 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.
Ďalšie otázky na premýšľanie a aplikáciu: Ako touto
aktivitou slúžim(e) druhým? Koho môžem pozvať k účasti na tejktorej aktivite? Čo mu/jej to prinesie?
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 mal každý člen nášho spoločenstva.
pokračovať vo výstavbe kostola tak, aby sme do konca roka mohli začať užívať objekt aspoň
čiastočne (vrátane kolaudácie).
- získavať ďalšie zdroje na financovanie výstavby kostola
- zabezpečiť priebežné splácanie úveru na dokončenie kostola
- zlepšiť financovanie činnosti a réžie cirkevného zboru
− zabezpečiť stretávanie sa presbyterov a aktívnych členov zboru k diskusii a činnosti o ďalšom
duchovnom napredovaní zboru
− zorganizovať zborový deň (jeseň 2017)
− ďalšie podľa jednotlivých sekcií
-

Deti - plán aktivít na rok 2017:
• Veľkonočná párty pre deti
• Škôlkarská olympiáda v spolupráci s EMŠ – jún 2017
• Letný detský denný tábor v júli 2017
• Po stopách zvieratiek v spolupráci s EMŠ – september 2017
• Vianočná párty pre deti
• Kluby pre deti zo sociálnych bytov – raz mesačne
• Športové aktivity – raz do mesiaca
• Výlety do prírody – občasne
Návrhy uznesení na konvente:
1. Zborový konvent schvaľuje a prijíma výročnú správu za rok 2016, správu o hospodárení a revízii
účtov.
2. Zborový konvent prijíma finančný výkaz za rok 2016 a rozpočet na rok 2017 a plán práce na rok
2017 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:
• Hospodársky výbor navrhuje zvýšiť cirkevný príspevok z 10,-€ na 12,-€. Dôvod - CP nebol
menený už 5 rokov a náklady sa zvyšujú a príjmy na činnosť sú nedostatočné.
• príspevok na stavbu kostola na člena a rok: 25,- € (= 753,15 Sk) (rovnako ako rok predtým)
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. Ivanecký (Deti Afriky), Š. Čečetka a I.
Simon (stavba kostola) a K. Tomčiková (spracovanie štatistiky, dorast a ženy), K. Fabriciová (spevokolík
Muškátiky), J. Bucková (Šaca), J. Vecan (mládež), K. Vološinová (kantorovanie)

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
www.facebook.com/evanjelicka.ms.muskatova.7
Bankové spojenie:
Evanjelická materska skola, OTP banka SK, č.u. 9057265/5200, VS:111
OZ KAIROS Košice
Vodárenská 636/3, 040 01 Košice 1
email: kairos@terasa.sk
webstránka: www.ozkairos.terasa.sk
Bankové spojenie: SK13 5200 0000 0000 1726 9508
OZ DETI AFRIKY SK
email: detiafriky@detiafriky.sk
webstránka: www.detiafriky.sk
www.pretanzaniu.sk
www.facebook.com/detiafrikysk
Bankové spojenie: SK3583300000002801060897
Cirkevný zbor ECAV Košice – Terasa
Adresa kancelárie FÚ: Toryská 1/D, 040 11 Košice
Sídlo: Mlynská 23, 040 01 Košice
tel.: 0911/158 322
email: kosice-terasa@ecav.sk
webstránka: www.terasa.sk
www.facebook.com/kosiceterasa
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

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.

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

