Výročná správa
Ev. a. v. cirkevného zboru
Košice – Terasa
za rok 2017

Predkladá zborový farár Mgr. Ondrej Kolárovský
na Výročnom konvente Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Košice – Terasa
dňa 4. marca 2018 v rámci hlavných služieb Božích

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

*

*

Naše poslanie:

Sme tu preto, aby sme vytvárajúc rodinu
Božích detí prinášali evanjelium strateným, slúžili
núdznym, budovali veriacich a tým všetkým
prinášali Bohu slávu.
Naše poslanie je definované na základe dvoch kľúčových
výrokov Pána Ježiša Krista ako sú formulované vo Veľkom poverení:
Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i
Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. (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. (Mk 12:30 - 31).
Zjednodušene to ilustruje obrázok. V tejto správe sú jednotlivé oblasti života a služby
nášho cirkevného zboru rozdelené do jednotlivých celkov ako ich zjednodušene ukazuje
ilustrácia.

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 prostriedky milosti, menovite cez zvestovanie evanjelia a
prisluhovanie sviatostí. Sú to práve nedeľné služby Božie, kde túto Božiu milosť môžeme
spoločne prežívať a prijímať.
Hlavné služby Božie sa konali každú nedeľu o 10:00 v Malej zasadačke Magistrátu mesta
Košice v slovenskom jazyku.
Bohoslužobných príležitostí bolo celkovo 79, z toho 59x Terasa (+-0) a Štós 20x (+2). Účasť
na službách Božích je priemerne 160 (-18). 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 prvýkrát v dejinách nášho cirkevného zboru výraznejšie klesla – o 18 ľudí.
Najväčšia účasť na službách Božích bola už tradične na Štedrý večer, ale opäť na Terase
účasť v tento sviatok klesla a to na 424 (-30), čo je ešte výraznejší pokles ako rok predtým. Príčiny
tohto stavu by bolo dobré analyzovať a vyvodiť z nich nejaký záver a ďalšie kroky.
Služby Božie na Terase vykonávali striedavo zborový farár O. Kolárovský 29x, námestná
farárka na kaplánskom mieste K. Tomčiková 27x, námestný farár na mieste seniorátneho kaplána
Mgr. Tomčik 1x, Mgr. S. Kocka 1x a Mgr. S. Linkesch 1x obaja z cz Košice. Po jednom raze
spoluslúžil aj teológ z nášho cirkevného zboru I. Havassy a emeritný biskup VD I. Mišina.
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). Kantorskú službu v roku 2017 vykonávali sestry
Katarína Vološinová, Zuzana Baltová a Emília Kožlejová. Okrem doprevádzania spevu na hlavných
(nedeľných a sviatočných) službách Božích v Košiciach a v Štóse doprevádzajú naše kantorky
spev aj na službách Božích v Šaci a počas večierní v EMŠ (adventné, pôstne, reformačné) a na
službách Božích v kaplnke v Novej nemocnici (Trieda SNP 1), kde začal hrou sprevádzať aj brat
Teodor Tomčik, syn sestry farárky. Kantorky tiež vypomáhajú hrou aj v CZ na Mlynskej (najmä
sobáše a večierne a v Hrašovíku podľa potreby).
Vzhľadom na zdravotné, rodinné a pracovné dôvody bol v uplynulom roku problém
zabezpečiť organový doprovod na službách Božích v Štóse, kde boli viackrát služby Božie bez hry
na organ. Preto prípadní ochotní záujemci sú vítaní zapojiť sa do tejto dôležitej služby.
Liturgické texty na službách Božích (starozmluvný, epištolický) čítavajú nepravidelne aj
neordinovaní členovia zboru. Viackrát boli služby Božie spestrené vystúpeniami detí (detská
besiedka, EMŠ), spevokolu Nádej či pozdravmi hostí.
Služby Božie vo FNsP (kaplnka v Novej nemocnici, Tr. SNP1) sa konali pravidelne v sobotu
o 18:00. Ich počet za rok bol 48x (+-0). Účasť na týchto službách Božích bola v priemere 10 (+2).
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 2x (-2), priem. účasť
10 (+-0). Pôstne služby Božie sa uskutočnili 6x (+-0), priemerná účasť 9 (-3).
Služby Božie v Šaci sú organizované už 4. 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 11 (-1)x. Priemerná účasť je 15 (-4). Pravidelne tu slúži
zborový farár O. Kolárovský, príležitostne aj s. farárka K. Tomčiková.
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 (10x), s. farárka K. Tomčiková (5x), br.
farár M. Tomčik (1x), br. farár D. Havrila (1x), br. teológ Ivan Havassy 1x slúžil sám a po raze so s.
farárkou a br. farárom.
Jednou z najväčších udalostí v Štóse bola generálna oprava organa. Tento kráľovský
nástroj bol už v pomerne nevyhovujúcom stave, bola poškodená mechanika, boli rozladené
píšťaly, ventilátor na vháňanie vzduchu do píšťal bol nevyhovujúci atď. Ladenie píšťal urobil v 80tych rokoch minulého storočia pán Peter Hartmann. Posledná odborná renovácia bola vykonaná
v r.1936 Valentinom Hajlšom a kantorom Nándorom Müllerom. Organ postavil v roku 1897 majster
Lajos Zahorsky. Organ je svojim vyhotovením veľmi cenný. Je mechanický so zámkovými
vzdušnicami, 6 registrami, jednomanuálový. Na Slovensku sa v takomto prevedení nachádza asi
len 6 organov. Opravu vykonal počas mesiaca apríl organár Radoslav Bednár z Popradu. Celú
generálnu opravu uhradili z vlastných finančných zdrojov. Ubytovanie organárov bolo v rodnom
dome Zoltána Fábryho, ktoré sponzoroval Csemadok. Obedy pre organárov zabezpečil Obecný
úrad. Aj touto formou im veľmi pekne ďakujeme.
Pri príležitosti opätovného uvedenia organu do činnosti sa dňa 14.5.2017 doobeda konali
slávnostné Služby Božie. Na Službách Božích kázňou poslúžil brat senior ThDr.PaeDr. Ján Hruška
PhD. V popoludňajších hodinách sa konal organový koncert so vstupmi speváckeho kvarteta
z evanjelického cirkevného zboru Poprad – Veľká. Na organ hral sám zhotoviteľ diela, pán
Radoslav Bednár, ktorý v prestávke medzi skladbami stručne vysvetlil o aký nástroj sa jedná, aké

rôzne tóny sa dajú na organe zahrať a ďalšie rôzne zaujímavosti. Spevácke kvarteto zaspievalo
viacero skladieb na veľmi vysokej umeleckej úrovni. Koncert poctil svojou návštevou
a príhovorom aj starosta obce pán Anton Imling s manželkou, brat farár Mons.ICLic. Rastislav
Suchý a bratia a sestry z katolíckej farnosti.
Dňa 28.júla 2017 sa v našom ev. kostole pri oslave Dní obce Štós konali ekumenické služby
Božie. Je to pekná udalosť, keď sa v jednom chráme stretávajú bratia a sestry z evanjelickej
i katolíckej cirkvi. Obaja bratia farári Mons.ICLic. Rastislav Suchý i Mgr. Ondrej Kolarovský poslúžili
príhovormi. Príhovor za obec Štós predniesol starosta obce Anton Imling. Slávnostnú chvíľu
umocnili fanfáry Dychovej hudby Štós.
Novou udalosťou v našom zbore bolo varenie guláša. Mäso z diviny dodal Obecný podnik
lesov, služieb a remesiel s.r.o. Lavice a stoly požičal Obecný úrad. Akcia sa konala po Službách
Božích 13.augusta 2017. Pozvanie prijali aj starosta obce s manželkou, pán farár R.Suchý, konateľ
OPLSaR, s.r.o pán Gabriel Nagy s manželkou a zborový farár O. Kolarovský s rodinkou.
Kuchárskeho remesla sa ujali brat Vladimír Schikerle a brat Gejza Müller. Guláš bol výborný a tak
vďaka všetkým za pomoc a spoločne strávený požehnaný čas.
V tomto roku bol brat dozorca Igor Simon osadiť nové ríny na strechu pri vstupe do
kostola.
Nastali zmeny vo funkcionároch. Z postu kurátorky zboru odišla sestra Alica Schreiberová.
Za jej dvadsaťročnú obetavú službu a prácu v zbore jej v mene celého cirkevného zboru
ďakujeme. Funkcie pokladníčky sa vzdala po mnohoročnej službe s. T. Gedeonová. Aj jej patrí
vďaka za obetavú službu a prácu pre cirkevný zbor. Ako pokladníčka teraz slúži s. Andrea
Grančajová. Funkcia kurátorky je neobsadená.

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 (+-0) a konajú sa počas dní školského vyučovania. Účasť na
biblických hodinách je dlhodobo veľmi nízka. Noví záujemci neprichádzajú. Hlbšou príčinou je
teda aj nezáujem o vážnejšie zaoberanie sa Písmom svätým medzi členmi cirkevného zboru. Preto
vás chcem opätovne pozvať a povzbudiť k účasti na biblických hodinách.
Počas minulého roka sme prechádzali témou ženy Starej zmluvy. Mimoriadnymi boli
stretnutia Okrem klasickej biblickej hodiny bolo 5 stretnutí venovaných evanjelizácii Pre teba (Pro
Christ), 1x projekt Deti Afriky, 1x br. farár m. Cingeľ s témou Ako sa vyrovnať so smrťou blízkeho,
1x s. Šoltésová s témou Staroba – jeseň života a 2x svedectvo misionára P. Jaška. Biblické hodiny
vedie pravidelne zborový farár O. Kolárovský.
Biblická práca v rodinných spoločenstvách sa konala v 2 biblických skupinkách (-1), od
jesene 2017 už len v jednej skupinke, v počte celkovo 10 členov (-11). Stretnutia sa uskutočňovali
spravidla v domácnostiach účastníkov. Tieto skupinky viedli A. Némethová a manželia Ontkovci.
Nekonalo sa adventné (ani iné) spoločné stretnutie členov skupiniek.
Spoločenstvo žien
V priebehu roka bolo zorganizovaných celkovo 28 stretnutí (-1), priemerná účasť bola 8
(- 1). Počas stretnutí sa venovali téme: Členstvo v CZ podľa biblického základu - do júna 2017. Od
októbra 2017 je nová hlavná téma: „Znamenitá žena“ o tom ako svoj život podriadiť Pánovi

Ježišovi Kristovi a v manželstve svojmu manželovi. Každé naše stretnutie začínalo hlavnou témou,
ktorá sa delila postupne na podtémy a na záver ukončili modlitbou - tým slúžila sestra farárka
Katarína Tomčiková. Ani v tomto roku nechýbala po každej téme báseň - v podaní sestry Emílii
Mikulskej. Vo februári bola prednáška MUDr. Aleny Škvarlovej (všeobecná lekárka), ktorá hovorila
na tému: Prevencia chorôb. Sestra Božena Písečná poslúžila zamysleniami na témy: Stráž si svoje
postoje, Stráž si svoje uši, Stráž si svoje slová, Stráž si svoje reakcie, Stráž si svoj humor, Ako riešiť
problémové situácie. Viedla i tvorivé dielne, kde ženy spoločne pracovali na výrobkoch ku rôznym
príležitostiam (NTM, vyšívané pozdravy, iris folding pozdravy, košíky, výroba jarných pozdravov,
deň matiek, deň otcov, adventný minifestival - rôzne darčekové predmety a kolekcie suchého
pečiva). Ženy sa počas roka zúčastnili na niekoľkých brigádach na stavbe nového kostola.
V marci sa stretli spoločne so sestrami z CZ Košice - na akcii „Čaj o piatej“,
spoluorganizátorkou bola Ingrid Matisková. Hosťom bola Tamara Lištiaková so svedectvom: „O
otcoch a dcérach“ (účasť spolu 50 žien). V novembri znova na akcii „Čaj o piatej“, v Tabačke,
prednášala: MUDr. Jana Vatraľová na tému: „Túžby môjho srdca“.
Stretnutia boli v decembri ukončené akciou adventný minifestival. Výťažok z predaja
darčekových predmetov i kolekcií suchého pečiva bol určený na stavbu nášho kostola.
Všetky sestry srdečne pozývame na tieto stretnutia.
Spevokol
Spevokol vedie sestra Božena Balcárová. V súčasnosti má spevokol 16 členov + dirigentka.
Aj v roku 2017 spevokol poslúžil piesňami pri niekoľkých príležitostiach. Celkovo v roku
2017 vystúpil 7x (-2).
1. Slávnostné služby Božie na Nový rok 2017
2. Slávnostné služby Božie na Veľkonočnú nedeľu
3. Konfirmácia
4. Zborový deň
5. Žatva spevokolov v Budimíri (október)
6. Slávnostné služby Božie na Štedrý večer
7. Slávnostné služby Božie na 1. Sviatok vianočný
Pravidelné nácviky sú vždy v pondelok od 17:30 hod. počas školského roka v priestoroch
EMŠ na Muškátovej ulici a noví záujemci sú v spevokole vítaní.
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 už vlani a v tomto roku nebola obnovená. Je to škoda, že po niekoľkých rokoch táto
modlitebná stráž pred službami Božími skončila.
V októbri je v celom našom senioráte organizovaný reformačný modlitebný týždeň.
Priemerná účasť 8 (+2).
Miestna skupina Evanjelickej aliancie v Košiciach každoročne organizuje Aliančný
modlitebný týždeň (AMOT), ktorého sa zúčastňujú aj jednotliví členovia nášho cz (január 2016).
Trojica mužov sa pravidelne stretáva 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.
Venujme aj teraz krátku chvíľu modlitbe za náš cirkevný zbor. Môžete pripojiť aj osobnú
modlitbu za vaše konkrétne potreby alebo potreby vašich blížnych.
Môžete sa modliť aj túto modlitbu, ktorá je inšpirovaná slovami apoštola Pavla z 2. listu
Tesalonickým 1:11-12: Modlím sa, aby nás náš Boh urobil hodnými povolania a mocne splnil každý
dobrý úmysel a dielo viery, aby meno nášho Pána Ježiša bolo oslávené v nás a my v Ňom podľa
milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista. Amen.
Nech toto nie je jediná príležitosť, kedy sa modlíme za náš cirkevný zbor, ale nech sa to pre
nás stane dobrým pravidelným zvykom. Môžete si túto modlitbu napísať na kartičku a mať ju
pred očami, kedykoľvek sa modlíte. Nech to Pán Boh požehná!
Výchovná práca
Detské služby Božie
Detská besiedka sa konala paralelne so Službami Božími každú nedeľu, vrátane prázdnin
a sviatkov, celkom 47x (-1). Deti odchádzali na besiedku zo sály na konci prvej piesne liturgie.
Priemerná účasť detí je 18 (-1).
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 (6 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 „Nasledovanie Krista“, vydaný
Biskupským úradom Východného dištriktu ECAV v Prešove, materiál Detskej misie – Jakub a od
septembra 2017 materiál Kidzana, vydaný Biskupským úradom Východného dištriktu ECAV
v Prešove.
3 pracovníci besiedky sa zúčastnili koncom septembra 2017 Konferencie pre pracovníkov
s deťmi a dorastom, organizovanej Biskupským úradom 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.
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 zorganizovala v septembri pre
deti a rodičov akcia „Po stopách veselej veveričky“, ktorá sa konala na lúke a v lese na Hornom
Bankove.
Dorast
Samostatná práca s dorastom v našom cz v súčasnosti nefunguje. Príležitostne prišli
mládežníci ku konfirmandom s krátkym programom (hry, svedectvá). Od januára 2018 chodia
mládežníci ku konfirmandom 2. ročníka už pomerne pravidelne. Modlime sa, aby toto bol zárodok
samostatnej práce s dorastom.
Mládež
...práve preto dôverujem, že ten, ktorý započal vo vás dobré dielo, ho aj dokoná a zachová až
do dňa Ježiša Krista... (Fil.1:6). Mládež sa prehupla už do tretieho roku svojho fungovania.
Mládežníkov nie je veľa, ale je to stabilná zostava cca 8 ľudí z KE a často sa k nám pridávajú aj
študenti a pracujúci mimo Košíc, cca priemerne 4 ľudia. Centrom nášho stretávania je štúdium
Božieho slova, spoločenstvo, chvály a modlitby. Od konca roku 2017 sa začali pravidelne
zúčastňovať stretnutí s konfirmandmi 2. ročníka, aby s nimi mohli začať dorastovú prácu. Je to

Božie dielo a preto potrebujeme modlitby, aby išli správnym smerom a boli vytrvalí v začatej práci
pre Pána Ježiša. V poslednej dobe je snaha rozšíriť tím aj o mladých ľudí, ktorí v KE začali pracovať
a bývať, zatiaľ tu je jedna rodinka, ale snáď sa v blízkej budúcnosti pridajú aj ďalšie mládežnícke
dvojice, ktoré vyrástli v SEMáckej práci. Tu je súhrn akcii, ktoré zorganizovali okrem pravidelných
štvrtkových stretnutí. Počet stretnutí bol 45 a priemerná účasť 10.
Jarný výlet – mládež KE
Terasa

Párnica

4.3.-8.3.2017

Kto som ?

OPEN BOOK

Košice - mesto

16.3.2017

Kresťan v komunizme

KPM

Žilina

25.3.2017

KROK/ poslušný/odvážny

Dorast KE Terasa

Košice

2.6.-3.6.2017

prespávačka

ON LINE CUP

O.Poruba

17.6.2017

Prečo veriť?

Mládežnícky výlet Terasa

Backova

28.7.-2.8.2017

Moja identita a hodnota

Víkendovka ml. a dor. KE
Terasa

Batizovce

27-30.10.2017

Moje poslanie

Vianočná mládež a dorast

Košice

20.12./21.12.2017

darčekovanie

Práca so všetkými generáciami
Zborový deň sme zorganizovali v poslednú septembrovú nedeľu (24.9.), ako slávnosť 15.
výročia vzniku nášho cz. Na službách Božích sa zhromaždeniu prihovoril Slavomír Slávik, riaditeľ
EVS. Hudobný pozdrav mali manželia Kaczmarzykovci zo Sliezska. Po službách Božích sme sa
presunuli na stavbu nášho kostola, kde mali prítomní vidieť pokrok na stavbe. Potom sa prihlásení
presunuli do jedálne na Magistráte na spoločný obed, ktorého sa zúčastnili aj viacerí pozvaní
hostia z ekumény.
Poobedňajší program pokračoval od 15:00 krátkou minikonferenciou k výročiu zboru, kde
sa nám prihovorili S. Slávik, z EVS, D. a Z. Kaczmarzykovci z Wycliffe Bible Translators, ktorí
sprevádzali program aj hudobne a Bevan Stein, misionár z Otcovho srdca, ktorý viacero rokov
pôsobil predtým v Košiciach a spolupracoval aj s našim cz.
V tento deň si mohli záujemci kúpiť hrnček s motívom nášho kostola, prípadne perá
15/500 (15 rokov nášho zboru/500 rokov od reformácie).
Letný zborový tábor sa ani t. r. nekonal. Namiesto toho boli členovia cz povzbudzovaní k
účasti na brigádach na výstavbe kostola.
Činnosť presbyterstva
Počet zasadnutí bol 5x (-6). Počet členov je 11 vrátane predsedníctva cz. V úvode bolo vždy
biblické zamyslenie s diskusiou a modlitbami. V druhej časti sa preberali aktuálne záležitosti
zboru podľa daného programu, väčšinou v súvislosti s výstavbou kostola. Presbyterská
víkendovka ani presbyterský deň neboli zorganizované.
Časopis Soli Deo Gloria
Prestal vychádzať ako spoločný časopis košických evanjelikov, čo je istotne mínus.
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. Túto webstránku by sme chceli v r. 2018
zmodernizovať, pretože jej dizajn je už zastaralý.
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 1 kus.
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 11 detí (-2, 6 chlapcov a 5 dievčat,
žiadni dospelí).
Večeru Pánovu mávame pravidelne v 1. nedeľu v mesiaci v rámci služieb Božích, okrem
toho aj v advente, pôste, na výročité slávnosti i konfirmáciu. Večera Pánova bola prisluhovaná na
Terase 16x (-2). Počet komunikantov bol 992, z toho 299 mužov a 693 žien.
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 Večerou Pánovou.
2. Pred prijímaním Večere Pánovej nepoužívať rúž na pery, ktorý zanecháva vo víne mastné
oká a špiní 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 8x (-1) i v nemocnici 1x (-1).
Konfirmácia detí
V uplynulom roku bolo konfirmovaných 6 dietok (-2), a 2 dospelí (+-0). Len malé %
konfirmovaných detí sa spolu s rodičmi zúčastňujú duchovného života zboru a prechádza aj

náboženskou výučbou či už v škole alebo v cirkvi. Konfirmačný sľub by sme nemali brať na ľahkú
váhu, pretože v ňom sme sľúbili, „...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...“
Prijatie do cirkvi, prestupy
V uplynulom roku boli prijatí do cirkvi 2 dospelí (+-0). Do zboru sa prihlásilo 11 ľudí (-3) a
odhlásilo sa 2 (+2).
Bohoslužobné výkony
V roku 2016 bolo v našom cz 5 sobášov (-2) (3 evanj. (+2) a 2 zmiešané (-4)). 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 9 (-3), 5 muži a 4 ženy. Väčšina pochovaných vôbec nie je v evidencii našich
cirkevných zborov. 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. 60,- EUR.
Žiaľ mnohí vnímajú cirkev ako pohrebný spolok a cirkevný príspevok ako členské do tohto spolku.
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
Súčasný počet členov k 31.12.2017 je 907 (+13). 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 odohrávajú aj v kancelárii FÚ či pri
iných príležitostiach. V uplynulom roku bolo 40 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 2017
Pokračovalo sa v realizácii stavebných prác v hlavnom objekte a na parkoviskách. Na ŠSÚ
KE bola úspešne prerokovaná PD parkovísk pred kostolom a vedľa Polikliniky (rondel) a obdržali
sme stavebné povolenia, čím stavebné práce mohli byť zahájené od 17.3.2017. Prebiehalo
triedenie a archivovanie technickej dokumentácie pre potreby kolaudácii. Prevzatá bola realizácia
elektroinštalácie v celom objekte vrátane dokumentácie. Zabezpečovala sa príprava a realizácia
kolaudácie vodovodnej a kanalizačnej prípojky, ktorá sa uskutočnila dňa 18.12.2017.
Z prác na kostole boli zrealizované:
 vo veľkom rozsahu výsadba zelene okrasnej i úžitkovej,
 položenie dlažby na spevnených plochách pred kostolom v hornej časti (práca darovaná
sponzorsky stavebnou firmou člena presbyterstva),
 prerobenie rondela – zväčšenie parkovacej kapacity
 ďalšie terénne úpravy,
 predeľovacie drevené steny v priestore chrámu









lavice na chóre,
osadenie vnútorných dverí v kostole a zborových priestoroch,
spojazdnenie wc v 1 krídle,
dokončovacie práce na elektroinštaláciách a EPS,
internetová prípojka,
dokončenie schodiska na chór, a zábradlí na chóre
odstraňovanie nedostatkov a závad...
Keďže finančné zdroje sa pomaly míňali, hľadali sme rôzne možnosti pôžičky.
Najvýhodnejšie podmienky sme získali v OTP banke, kde sme získali financie vo výške 150 tis. €
s dobou splácania 15 rokov. Pri týchto prácach pomáhali br. Turis, Urban, Ovsák a Fabrici.
Príležitostne sa zúčastnili aj ďalší členovia a priatelia cz. 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. 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.
Okrem cirkevného príspevku by 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 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018, 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, s.
katechétka Z. Baltová a zborový farár O. Kolárovský.
V šk. roku 2016/2017 pribudlo jedno nové miesto vyučovania – ZŠ Kežmarská 30. S. farárka
K. Tomčiková na ZŠ Janigova 9 (+-0) detí (KVP); na sídlisku Terasa na ZŠ Trebišovská 7 (+2) detí. Na
ZŠ Kežmarská č. 28 s. katechétka Z. Baltová v 3 skupinách 30 (-6) detí a na ZŠ Kežmarská 30 v 1
skupine 9 detí (+9). Po neľahkom procese sa nám podarilo otvoriť aj tu samostatnú skupinu na
základe požiadaviek rodičov.

V šk. roku 2017/2018 sa vyučuje nasledovne: br. farár O. Kolárovský na ZŠ Janigova 16 (+7)
detí (KVP); na sídlisku Terasa s. farárka K. Tomčiková na ZŠ Trebišovská 9 (+2) detí a na ZŠ
Kežmarská 28 v skupine 14 detí a na ZŠ Kežmarská 30 v skupine 8 detí (-1). Na ZŠ Kežmarská č. 28
s. katechétka Z. Baltová v 2 skupinách 13 detí. Spolu na ZŠ Kežmarská 28 sa vyučuje v troch
skupinách 27 (-3) detí.
Okrem toho zborový farár vyučuje 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
Evanjelická materská škola/EMŠ/ na Muškátovej ulici v Košiciach, ktorej zriaďovateľom je
náš Cirkevný zbor ECAV Košice - Terasa začala 2.septembra 2017 dvanásty školský rok. Bola
založená v marci 2006 ako prvá Evanjelická materská škola v Košiciach a ako štvrtá na Slovensku.
Je zaradená do siete škôl v Slovenskej republike ako neštátna, cirkevná materská škola
poskytujúca komplexné predprimárne vzdelávanie detí, s formou hospodárenia ako nezisková
organizácia. Je školou s právnou subjektivitou. Je členom medzinárodnej organizácie
kresťanských škôl ACSI (Association of Christian Schools International).
V aktuálnom školskom roku 2017/2018 je zapísaných 51 detí. Na vstup do 1.ročníka ZŠ sa
pripravuje 18 detí. V uplynulom školskom roku odišlo do 1.ročníka ZŠ 12 detí.
Personál materskej školy tvoria 4 pedagogickí zamestnanci včítane riaditeľky EMŠ, 2
prevádzkoví zamestnanci, od 2.septembra 2017 tvorí personál jedna asistentka učiteľa.
Výchovno-vzdelávací proces v našej materskej škole je realizovaný 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 materských školách s integráciou kresťanských prvkov výchovy a vzdelávania.
Hlavným cieľom Evanjelickej materskej školy 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 zasievať do srdiečok detí semienka viery. Viesť deti ku pravidelným
modlitbám a k uvedomeniu si, že modliť sa môžeme za všetko okolo nás, a k vedomiu toho, že
Boh naše úprimné a pokorné prosby a ďakovania počuje. Poskytovať deťom elementárne základy
poznávania biblických príbehov, dávať šancu náboženskej skúsenosti, zážitkom a symbolom viery
najmä deťom, kde v rodinách je náboženský deficit. Tak deťom pomáhať uvedomiť si, akú
hodnotu má v živote viera v živého Boha.
Význam EMŠ je v službe rodinám, ktoré chcú vychovávať svoje deti v kresťanskej viere EMŠ doplňuje rodinnú výchovu. Pre CZ je to miesto a priestor praktickej služby - pomoc a
spolupráca pri organizovaní rôznych podujatí - športových, duchovných. Má veľký misijný význam
– vytvára most medzi ľuďmi v cirkvi a mimo nej, robí kresťanskú vieru dôveryhodnejšiu.
EMŠ 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. Na prijímanie nových detí sú vypracované kritéria. Kapacitné možnosti nedovoľujú
prijímanie ďalších nových detí ani pre školský rok 2018/2019.
V materskej škole sa „vyučuje“ evanjelické náboženstvo, ktorého sa zúčastňujú všetky
deti. Náboženstvo sa vyučuje hravou formou s využitím dramatizácie, zážitkového učenia,
ukazovacích kresťanských piesní, tvorivých činností, deti sa učia veršíky z Biblie, modlia sa
vlastnými slovami.
Ku modlitbám sú deti vedené nie len 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 chorých kamarátov, za hračky, za výlety,
vystúpenia. Hodiny náboženstva vedie zborový farár Ondrej Kolárovský s manželkou Alenou.
Okrem toho každú stredu popoludní sa deti stretávajú pri „Biblických príbehoch“. Boli
a naďalej sú to chvíle plné prekvapení, so spevom kresťanských piesní, obrázkami na flanelovej
tabuli a niekedy aj s premietaním príbehov s duchovným posolstvom. Táto aktivita je realizovaná
v rámci ekumenickej spolupráce s BJB.
Pred štyrmi rokmi vznikol pri Evanjelickej materskej škole z iniciatívy sestier nášho CZ
Alenky Kolárovskej a Katky Fabriciovej detský spevokol. Informácie o ňom sú na inom mieste.
Do programu EMŠ sú zaraďované aj tzv. nadštandardné aktivity ako sú: oboznamovanie
detí s anglickým jazykom, predplavecká príprava, lyžiarske kurzy, kurzy korčuľovania, pohybovotanečná príprava, práca v krúžku keramickom, v krúžku digitálnej gramotnosti, v krúžku
dopravnej výchovy v Centre voľného času na Orgovánovej ul.
S Ježkom Separkom 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.
Výchova ku enviromentálnej inteligencii sa realizuje v komunitnej záhrade. Deti pozorujú
ako rastlinky rastú, poznávajú bylinky, jedlé kríky, z ktorých aj ochutnávajú.
Úroveň výtvarnej tvorivosti detí našej EMŠ bola prezentovaná v detskom časopise
Včielka, kde boli uverejnené výtvarné práce našich detí.
Z ďalších aktivít, ktoré škola deťom ponúka možno spomenúť návštevu Planetária, výlety
do ZOO, výlety do prírody, návštevu sokoliara, návštevu lesného pedagóga, návštevu študentov
Zdravotníckej školy na Kukučínovej ulici s prezentáciami „Zdravé stravovanie“, „Staráme sa
o svoje zúbky“, návšteva detí v zubnej ambulancii, návšteva leteckého múzea, návšteva
v Základnej škole Kežmarská 28 na športovom dni „Putujúca kvapka“. Zber starého papiera
s Kositom.
Do programu školy sú zaraďované víkendové ekologické aktivity - jarný a jesenný Ekodeň
za účasti rodičov, kde sa deti učia ako sa máme starať o životné prostredie v ktorom žijeme,
ochraňovať ho pred ničením.
Do programu školy sú zaraďované aj športové podujatia v spolupráci s Detskou besiedkou
CZ ako tradičná „Škôlkárska olympiáda“ v júni s názvom „Ovocníčkova olympiáda“.
Deti aj rodičia materskej školy ale aj deti s rodičmi z besiedky CZ sa zúčastnili jesenného
športového dňa v prírode „Po stopách veselej veveričky“ v lesoparku na Hornom Bankove..
Toto športové podujatie výrazne podporila Detská organizácia Fénix.
Ďalšie aktivity EMŠ: divadelné predstavenia v EMŠ, v Bábkovom divadle, karneval, oslava
Dňa matiek, Deň starých rodičov, Vianočná besiedka, rozlúčkové slávnosti s predškolákmi,
vystúpenia detí na adventných službách Božích a na záver školského roka pred cirkevným
zborom.
Z príležitosti „Marca – mesiaca knihy“, bol usporiadaný 3. ročník výstavky s názvom
„Biblia – kniha kníh“. Návštevníci, rodičia si mali možnosť pozrieť rôzne vydania Biblie v rôznych
jazykoch. Vďaka rodičom aj členom CZ za ochotu zapožičať svoje Biblie.
V období adventu bola inštalovaná vo vestibule EMŠ výstavka Betlehemov (5.ročník).
V októbri bola inštalovaná výstavka „Poďakovanie za úrody Zeme“, do ktorej sa zapojili aj rodičia
detí prinesením svojich vypestovaných plodín v záhradkách najmä tekvíc rôznych druhov.
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, heligónka a iné.
Deti si skúsili spať v škôlke v noci a bez mamky. Noc pre odvážlivcov mala názov
„ Dúhová noc“ Táto aktivita je u detí ale aj u rodičov veľmi obľúbená.
Materská škola spolupracuje s psychológmi z Centra pedagogicko-psychologického

poradenstva a prevencie na Zuzkinom parku, so ZŠ Kežmarská 28, knižnicou pre deti a mládež
Nezábudka.
Manželia Kolárovskí 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 prínosom pre rodičov pri výchove ich 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.
Projekty do ktorých sa EMŠ zapojila:
„Deti Afriky“ spoločný projekt CZ ECAV Košice – Terasa a CZ SCEAV Třinec v Českej
republike. Pravidelnou finančnou podporou učiteľky EMŠ zabezpečujú vzdelanie, stravu
a ubytovanie študentke z Lea School v Dongobeshi v Tanzánii. Veľmi nás teší keď sa pravidelne
dozvedáme o úspešnom štúdiu našej Pendaeli a o jej sne stať sa lekárkou a tak pomáhať
potrebným v jej krajine.
Projekt – „Zdravé detské očká“ skríning, vyšetrenie očí unikátnym prístrojom
2 WIN s cieľom odhalenia skrytých zrakových chýb u detí .
V rámci Roka čitateľskej gramotnosti a mesiaca knihy bol zorganizovaný rodičovský aktív
„Čítame deťom“ s lektorkou Mgr.Viktóriou Marcinovou.
Projekt podporovaný Európskym sociálnym fondom. Operačný program ľudské zdroje Zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
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 a CZ Košice -Terasa.
Z množstva, ktorí pomáhajú EMŠ chceme spomenúť: Impressa internetová agentúra – správca
web stránky EMŠ, grafická úprava a financovanie propagačných materiálov (bulletiny, kalendáre,
záložky a. i., rodina Melichová), Detská organizácia Fénix Košice Západ (rodina Kopčáková),
rodina Brtáňová a Chválová. Za ochotnú pomoc pri organizovaní spoločných športových podujatí
EMŠ a CZ ďakujeme sestre Aďke Némethovej,vedúcej besiedky pri CZ. Za vedenie detského
spevokolíku „Muškátiky“ ďakujeme Alenke Kolárovskej a Katke Chovanovej-dirigentke.
Tiež ďakujeme všetkým, ktorí v minulom roku venovali svoje 2% zo zaplatenej dane našej
materskej škole. Za darované financie sme v auguste 2017 vymenili v 2.triede staré deravé okná
a vchodové dvere za plastové nielen z funkčných dôvodov ale aj estetických. 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 sú k
dispozícii na www. ms-muskatova.sk, priamo v materskej škole ale aj po skončení služieb Božích
v našom cirkevnom zbore.
Ako ste si všimli, v priebehu roka sme už 2x vyhlasovali výberové konanie na miesto
riaditeľky EMŠ. Po mnohých rokoch usilovnej práce prichádza čas, kedy je potrebné zaoberať sa aj
touto vecou. S prácou pani riaditeľky A. Durbákovej sme maximálne spokojní a najradšej by sme
boli, keby mohla pracovať naplno aj naďalej. Nútia nás však k tomu inovované štátne predpisy.
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 začal svoje pôsobenie pri Evanjelickej materskej
škole na Muškátovej ulici v našom cirkevnom zbore a funguje už 4. rok. Spevokol
v súčastnosti navštevuje 21 detí (5ch, 16d) – zo škôlky, cirkevného zboru a 2 hudobníci. Odišli

niektorí školáci, niektorí zotrvali, ale pridali sa nové detí. Repertoár tvoria detské a niekoľko
mládežníckych piesní. Spevokolík vedú dirigentka K. Chovanová a A. Kolárovská.
Vystúpenia:
 18.6.2017 – na Deň otcov v kostole s EMŠ
 8.7.2017 - koncert na svadbe dirigentky Katky
 11.12.2017 – benefičný koncert s M. Čekovským v kostole na Mlynskej + sústredenie
 17.12.2017 – adventné vystúpenie v kostole s EMŠ
Všetkým rodičom vďaka za ochotu a poctivý prístup, našim spevákom a hudobníkom za
výdrž a odhodlanie, ďalším zainteresovaným za materiálnu pomoc pri zakúpení nových tričiek a
za všetky modlitby, v ktorých na nás myslíte. Najväčšia vďaka však patrí Pánu Bohu za Jeho
vedenie, pomoc a požehnanie. Ak sa chcete pripojiť k nám, či už spevom alebo hudbou, budeme
radi.
Kurzy pre rodičov
V tomto školskom roku prebieha už 3. ročník Rozhovorov o rodičovstve, čo je kurz pre
rodičov detí do 11 rokov. Kurz pre rodičov teenagerov tento rok neorganizujeme. 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. Kurzu sa zúčastňuje 6
rodín. Minulý školský rok to bolo 8 rodín.
Kurzy pre manželov
Na jar 2017 sme prvýkrát zorganizovali aj tzv. manželské večery, čo je kurz na podporu
manželstiev. Je to niečo ako organizované rande, kedy manželia, samostatne vo dvojici, po počutí
krátkeho vstupu k téme, majú možnosť diskutovať o danej problematike. Kurz bol organizovaný v
reštaurácii Gastromila, pretože jeho súčasťou je spoločná večera manželov. Pri stretnutí nie sú
žiadne skupinové diskusie, je to o dvojici, ktorá spolu premýšľa nad jednotlivými témami ako sú:
základy pre fungujúce manželstvo, komunikácia, riešenie konfliktov, odpustenie, sexualita, vzťah
k širšej rodine, láska v akcii. Kurzu sa zúčastnilo 11 párov.
Kairos Košice o. z.
Občianske združenie Kairos sa v r. 2016 pretransformovalo na o.z. Kairos Košice. Založili
ho niekoľkí členovia cirkevného zboru ako organizáciu, ktorá môže finančne a organizačne
zastrešovať rôzne aktivity a projekty cirkevného zboru, hlavne misijného charakteru.
Občianskemu združeniu darovali aj v roku 2017 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
v rámci grantového programu DAMKO 2017 mesta Košíc dotáciu na projekt „Spolu je nám
veselo“, ktorý pomohol finančne dokryť náklady na letný detský denný tábor a celoročnú klubovú
činnosť s deťmi a mládežou.
Letný detský denný tábor:
Najvýznamnejšou najväčšou každoročnou aktivitou občianskeho združenia je letný denný
detský tábor, ktorý bol v roku 2017 začiatkom júla. Trval 5 dní od pondelku do piatku. Bol nielen
pomocou rodičov, ale veľkým zážitkom nielen pre 70 detí vo veku od 6 do 12 rokov, ale aj pre 14
dobrovoľníkov vo veku od 13 do 18 rokov, ktorí sa podieľali na starostlivosti o deti a príprave
zaujímavého programu. Jeho názov bol „Let vesmírom“. Témou bol krásny veľký vesmír, a deti sa
ako kozmonauti o ňom každým dňom dozvedali niečo nové. Boli zadelené do 7 súťažných tímov.
Každý tím mal dvoch dospelých vedúcich a jedného dorastenca. Posledný, ôsmy tím tvorila

skupinka dorastencov, ktorí sa starali o prípravu hier, súťaže, športové turnaje a olympiádu.
V rámci celodenného výletu bol tábor s deťmi na náučnom chodníku vo Vyšnom Klatove, kde sa
našli pozostatky spadnutého meteoritu a na pešej turistike na Jahodnú. Špeciálnou súčasťou
programu bolo mobilné planetárium, ktoré prišlo na tábor vo štvrtok. Bol to ozaj veľký zážitok
pre deti, ale aj pre vedúcich. 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 v Košiciach párty-kluby pre deti. Pozývané na ne boli deti
z besiedky, táborov, ale aj deti z okolia. Na príprave a samotnom programe sa podieľalo 8-9
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 a
chutné občerstvenie. Priemerná účasť je 25 detí a 10 rodičov.
Klub pre deti zo sociálnych bytov:
V priebehu roka 2017 organizovalo občianske združenie každý mesiac v tretí štvrtok
v mesiaci párty-kluby pre deti zo sociálne-znevýhodnených rodín. Zúčastnilo sa ich v priemere 2025 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.
V roku 2017 boli pre deti a dorastencov organizované výlety do prírody na nové ale aj
rokmi overené miesta na východnom Slovensku. Deti z klubu boli na výlete na Hornom Bankove
a v ZOO v Kavečanoch pri Košiciach. Ich záujem o účasť na týchto výletoch svedčí o tom, že táto
činnosť má zmysel, buduje priateľstvá a vytvára pozitívny vzťah k prírode a k zvieratám. 5 detí
s najvyšším počtom bodov, získaných za účasť, správanie a aktivitu na párty-kluboch počas
školského roka, získali účasť na táboroch na Starej Vode a v Tatranskej Lomnici.
Výlety do prírody:
Občianske združenie organizovalo aj výlety do prírody pre deti, dorastencov, ale aj celé
rodiny. V roku 2017 sa konali 3 takéto výlety. 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 a históriu sme si užili aj v máji, kedy sme sa vybrali
na Kapušiansky hrad nad Kapušanmi pri Prešove. V novembri sme sa ako každý rok vybrali na
chatu Lajoška, kde býva spomienka na zosnulých turistov.
Národný týždeň manželstva
7. ročník NTM bol celoslovensky organizovaný pod témou Spolu na ceste. NTM je
priestor, kde je možné si pripomenúť, že spokojné manželstvo nie je samozrejmosťou, ale treba
na ňom aktívne pracovať. NTM sa konal 13.-19.2. 2017.
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 Sochorovci z YWAM. Hovorili o rôznych štádiách
života manželov v čase (od mladomanželov až po „prázdne hniezdo“). O deti sa postarali
mládežníci. Okrem témy boli súčasťou aj ďalšie aktivity (kvíz, tombola, piesne, tvorivé dielne).
Pripravili sme aj modlitebný letáčik za manželov, rodiny ale aj osamelých a rozvedených, a
to na celý týždeň NTM.

Zahraničná misia
Našou najvýznamnejšou misijnou aktivitou v zahraničí je projekt Deti Afriky. Tento projekt
zastrešuje o.z. Deti Afriky SK. Projekt vedie L. Ivanecký a tím má spolu 6 členov (L. Lörinc O.
Kolárovský, D. Marková, M. Velebná z cz Mlynská a M. Kačmarčíková z AC KE).
Prioritou projektu je podpora vzdelávania študentov z chudobných rodín na strednej
kresťanskej škole Yediddia v Maretadu. K 31.12. bolo podporovaných 51 študentov. Na ZŠ Lea v
Dongobeshi stále podporujeme 6 detí. Do podpory sa zapájajú jednotlivci i rodiny, menšie skupiny
i zamestnanecké kolektívy.
2x sa uskutočnilo stretnutie programu INVYT spolu so Slezskou diakoniou, cz SCEAV Třinec
a SEM, v januári v Košiciach, v októbri v Třinci. Po návrate dvoch dobrovoľníčok bola vybraná
jedna z nich, košičanka Silvia Žiaková na opätovný dobrovoľnícky rok v rámci projektu INVYT +.
V októbri sme sa zúčastnili na Afrických snoch v Třinci a usporiadali sme Africký večer v Košiciach
v Átrium klube (8.10.2017), ktorého sa mal zúčastniť aj riaditeľ Paulo Bura Hhoko, ale kvôli
problémom s neuznaním víz leteckou spoločnosťou sa jeho príchod opozdil.
V dňoch 9.-16. 10. 2017 sa uskutočnila v spolupráci s našimi sliezskymi priateľmi návšteva
riaditeľa Yedidia School Paula Hhoko na Slovensku a v Čechách. Jedným z cieľov jeho návštevy
bolo predstaviť mu spôsob edukácie v Európe. Preto navštívil viacero škôl a školských zariadení v
Košiciach. Navštívil materskú školu, základnú, niekoľko stredných škôl, ale aj centrum voľného
času či verejnú knižnicu. Na uvedených školách pozdravil zvedavých žiakov ale tiež sa zoznámil
s technickým vybavením jednotlivých škôl najmä so zameraním na učebné pomôcky a to ako sú v
praxi využívané. Veľkým prekvapením pre neho bola návšteva moderného chemického
laboratória. Aj keď bola jeho cesta viac menej pracovná stihli sme mu ukázať aj niektoré krásy
Slovenska ako napríklad Slovenský raj, Spišský hrad alebo a samotné mesto Košice. Približne po
týždni sme sa s Paulom rozlúčili a odviezli sme ho do Třinca, kde pokračoval jeho program.
Podrobnejšie sa o jeho návšteve dočítate na tejto adrese: www.detiafriky.sk.
Od polovice roka 2016 začali práce na projekte laboratórium pre Yedidiass laboratórium
pre prírodovedné predmety na škole. Projekt bol propagovaný aj v cirkevných zboroch a na
prezentáciach. Tento projekt bol vybraný aj v rámci portálu DOBRA KRAJINA
(www.dobrakrajina.sk/sk/projekt/deti-afriky). Cez tento portál je nám umožnené získavať
podporu aj predajom vecičiek z Afriky (Dobrý obchod).
V januári 2018 bolo toto laboratórium prakticky dokončené. Vďaka nemu získala škola v
priebehu roka štátnu registráciu, čo prispelo k prestíži školy.
V roku 2017 sme prezentovali projekt Deti Afriky na nasledovných miestach:
nedeľa misie Košice - Terasa
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27.3.

Topoľčany cz ECAV

jún

SEMFEST Necpaly

7.7.

Kráľova Lehota – SPK LOS

11.9.

Africký večer Košice

8.10.

EG JAK Košice

12.10.

AC Košice

12.10.

EMŠ Muškátova, Košice

13.10.

SZŠ Kukučínova, Košice

13.10.

Dovalovo cz ECAV

19.11.

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.
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.
V r. 2018 je plánovaná cesta do Afriky vrátane 1 člena nášho tímu, vyslanie dobrovoľníkov
do Maretadu a začiatok výstavby dievčenského internátu pri škole. Cesta do Tanzánie je
naplánovaná na prelom apríla a mája, pričom jej cieľom bude sledovať napredovanie školy,
konkretizovať ďalšie plány rozvoja podpory s vedením školy, odovzdať ďalšie učebné pomôcky a
dary, ale aj povzbudiť našich partnerov a priateľov.
Dobrovoľníkov na projekt INVYT vyberáme v spolupráci s partnermi z projektu Detiafriky
CZ, Slezkej diakonie a SEMu, pričom rozdiel oproti minulým rokom je v tom, že dvaja vybraní
dobrovoľníci budú pôsobiť priamo v škole Yedidiass v Maretadu.
V prípade, že by ste chceli podporiť niektorú z týchto plánovaných aktivít, tak cesta do
Tanzánie má v.s. je 2700 a vyslanie dobrovoľníkov v.s. 2320.
Podpora misie - jednotlivcov
Niektorí jednotlivci podporujú aj misiu s. Zuzany Pongen - Kovalčíkovej, ktorá v minulosti
navštívila aj náš cirkevný zbor. Jej misijným pôsobiskom je bližšie neuvedená krajina v Ázii (z
bezpečnostných dôvodov). Pracuje tam spolu s manželom medzi chudobnými deťmi. So s.
Pongen sme v kontakte aj naďalej cez informačné listy, ktoré posiela.
V uplynulom roku prišla do Košíc na súkromnú návštevu aj ďalšia slovenská misionárka
Svetlana, ktorá pracuje v juhovýchodnej Ázii. Stretli sa s ňou niektorí jej priatelia a podporovatelia.
Kvôli jej bezpečnosti nie je uvedená bližšie ani jej krajina pôsobenia. Tiež nám posiela pravidelne
informácie emailom o svojej službe.
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)
















8.1. nedeľa zahraničnej misie, prezentácia projektu Deti Afriky
9.-15.1 Aliančný modlitebný týždeň v zboroch v Košiciach
9.1. schôdza farárov KOS v našom cz (SPK)
28.1. Konferencia mužov, Třinec, Sliezsko, účasť mužov z nášho cz (3 autá)
4.2. Účasť manželov Kolárovských na seminári o manželských kurzoch v Prahe
19.2. Národný týždeň manželstva - nedeľa SLB, obed a program s manželmi Sochorovcami,
národnými koordinátormi NTM
26.2. Výročný zborový konvent
26.2. stretnutie s predsedníctvom ECAV v rámci akcie KOS na tému financovania cirkvi
7.-8.4. stretnutie M0 o misii a zakladaní nových zborov, Liptovský Mikuláš
19.3. konvent KOS, Košice
máj - evanjelizácia Pre teba (Pro Christ) v rámci biblických hodín
14.5. Štós - služby Božie pri generálnej rekonštrukcii organu (senior KOS ThDr. PaeDr. Ján
Hruška PhD.)
14.5. Štós, organový koncert (organár Radoslav Bednár) so vstupmi speváckeho kvarteta
z evanjelického cirkevného zboru Poprad – Veľká
28.5. konfirmácia mladých na Terase
začiatok júla - denný tábor pre deti, Terasa















28.7. Dni obce Štós – ekumenické služby Božie
13.8. Jelení guláš, Štós
september - Konferencia pre pracovníkov s deťmi a dorastom, Prešov (pracovníci
besiedky)
24.9. - zborový deň na Terase – 15. výročie vzniku cirkevného zboru (hostia: S. Slávik, EVS;
Bevan Stein, Otcove srdce; Daniel a Zuzka Kaczmarzykovci, WBT CZ)
8.10. Africký večer na Terase
11.10. - účasť na biblicko-rekreačnom kurze MOS v Herľanoch
9.-15.10 návšteva Paula Bura Hhoko, riaditeľa Yedidia Secondary School, Maretadu
14-15.10. návšteva SCEAV - pracovné rokovanie s predstaviteľmi Sliezskej evanjelickej
diakonie (projekt INVYT), služby Božie v Třinci a Africké sny v Třinci (L. Ivanecký, O.
Kolárovský, M. Velebná).
23.-27.10. Reformačný modlitebný týždeň KOS
5.11. Ako sa vyrovnať so smrťou blízkeho, br. f. M. Cingeľ
22.11. Staroba – jeseň života, K. Šoltésová, Ev. diakonia, BA
november – videosvedectvo misionára P. Jašeka z Misijných dni VD 2017 v rámci biblických
hodín
adventný minifestival

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)
- tajomník ZED (od jesene 2017)
- člen seniorátneho presbyterstva
- člen o.z. Kairos Košice
- člen o.z. 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
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 Müller, presbyter (Štós)
Alica Schreiberová, kurátorka (Štós) – v priebehu roka sa vzdala funkcie
Timea Gedeonová, pokladníčka, (Štós) – v priebehu roka sa vzdala funkcie
Andrea Grančajová, 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 – koordinátor práce s mládežou v zbore
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)
Teodor Tomčik - výpomoc

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
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 2017 sa Cesta nádeje v rámci svojej činnosti zameriavala predovšetkým na domácu
opatrovateľskú službu a návštevnú službu. Pozornosť venovali aj aktivitám smerujúcim
k zvyšovaniu kvality a k ďalšiemu rozširovaniu činnosti.
Domácu opatrovateľskú službu (DOS) v zmysle platnej legislatívy (sebaobslužné úkony,
úkony starostlivosti o domácnosť, základné sociálne aktivity a dohľad) poskytovali priemerne 57
klientom mesačne v celkovom rozsahu viac ako 81 600 odpracovaných hodín ročne. Túto službu

zabezpečovali na základe zmluvy o spolupráci s mestom Košice a prostredníctvom národného
projektu Podpora opatrovateľskej služby (NP POS). Poskytovanie DOS koordinovala sestra Anna
Ruszová.
Návštevná služba zahŕňala návštevy klientov DOS, členov oboch CZ ECAV v Košiciach
a ďalších občanov mesta s cieľom poskytnúť im duchovnú a duševnú pomoc, povzbudiť ich
a pozdraviť pri rôznych životných jubileách. Spolu vykonali 124 návštev členov oboch cirkevných
zborov (18 návštev členov CZ Košice – Terasa). Návštevnú službu v celkovom rozsahu 1022 hodín
zabezpečovali sestry Mária Bondrová a Daniela Hládeková.
V oblasti zvyšovania kvality pokračovali v podpore ďalšieho rozvoja zamestnancov.
Zamestnanci mali možnosť zúčastňovať sa duchovného vzdelávania pod vedením brata farára
Samuela Linkescha a odborného vzdelávania vo vybraných psychologických témach so sestrou
Ľubou Šťastnou. V októbri 2017 počas víkendového stretnutia v RZ Zlatá Idka zamestnanci
absolvovali akreditovaný kurz „Opatrovateľka a pacient s demenciou v domácom prostredí“ pod
vedením lektoriek z Centra MEMORY n.o. z Bratislavy. Zároveň prostredníctvom sestry farárky
Miriam Szőkeovej (Prášilovej) mali možnosť dozvedieť sa o Sliezskej diakonii a o jej súčasnom
smerovaní.
Od mája 2017 niekoľko členov z oboch CZ ECAV v Košiciach dalo k dispozícii časť svojho
majetku, financií, svoje zručnosti a čas pre to, aby mohla začať príprava priestorov pre
prevádzkovanie špecializovaného zariadenia v ambulantnej forme.
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 31.12.2017 mala Cesta nádeje 63
zamestnancov v nasledovných pracovných pozíciách: štatutárny zástupca, vedúca
opatrovateľskej služby, koordinátor vybraných činností, účtovník, pracovníčka návštevnej služby,
58 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 DOS, milodary členov CZ
ECAV Košice a CZ ECAV Košice – Terasa, 2% dane z príjmov a dary. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali na podpore a ďalšom rozvoji našej činnosti.
V roku 2018 zostávame v modlitbách a v nádeji, že 15. rok pôsobenia Cesty nádeje bude
nielen rokom hodnotenia toho, čo je za nami, ale aj začiatkom niečoho nového, čo bude pomocou
tým, ktorí to potrebujú.
Záver

Rok 2017 bol rokom 500. výročia reformácie a zároveň 15. rok existencie nášho cirkevného
zboru. Pri tomto okrúhlom výročí reformácie pripravili farári cirkevných zborov Košického
seniorátu krátky prehľad dejín jednotlivých cirkevných zborov. Tento súbor vyšiel knižne na jeseň
2017 a je tam aj kapitola o Terase a Štóse. 15. rok je rokom puberty v živote človeka, ale už sme sa
stali aj súčasťou histórie.
Aj keď bolo našou túžbou v tomto jubilejnom roku reformácie otvoriť aj náš kostol, tento
cieľ sa nepodarilo naplniť. Dali sme prednosť kvalite a cene pred rýchlosťou výstavby. Kostol na
Mlynskej ulici stavali 12 rokov a rok 2018 bude 12. rokom výstavby. Naša nádej kostol otvoriť a
posvätiť v tomto roku je reálna.
Je to aj mojim osobným záväzkom vzhľadom na to, že v roku 2018, ak sa nestane nič
nepredvídané, bude rokom ukončenia môjho pôsobenia na Terase ako zborového farára. Malo by
sa tak stať na jeseň 2018 po 15. rokoch pôsobenia v tomto cirkevnom zbore ako farár. Verím, že
bude možné, aby sme zostali súčasťou tohto zboru aj naďalej. Mojim novým pôsobiskom je
Evanjelizačné stredisko, Prešov, kde sa budem venovať vzdelávacej, misijnej a teologickej práci.
Po toľkých rokoch života to nebolo ľahké rozhodovanie a rozhodnutie. Začiatky na Terase neboli

jednoduché a prešli sme si za tie roky nemalými skúškami. Veľmi si vážim dôveru a šancu, ktorú
som tu dostal. Nechcem to brať ako niečo samozrejmé. Je mojou modlitbou, aby na to dobré, čo
sa nám spoločne podarilo, nadväzovala aj ďalšia práca nového farára/farárky v budúcnosti.
Skúsme ho vnímať ako novú príležitosť od Pána Boha slúžiť Pánu Bohu naplno a prijať od Neho
nové výzvy do života. A to, čo sa nepodarilo, v tom je príležitosť poučiť sa a posunúť sa ďalej. V
súčasnosti zborové presbyterstvo začalo proces prípravy na situáciu, ktorá nastane na jeseň.
Chcem týmto poďakovať Pánu Bohu ako aj všetkým spolupracovníkom. Čas, ktorý máme pred
sebou, je potrebné maximálne využiť... Nech nám v tom Pán Boh pomáha. Amen.
Mgr. :-)ndrej Kolárovský
zborový farár

Plán činnosti na rok 2018
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? Na ktorú oblasť by som
sa/sme sa mali viac zamerať? Hľadať odpovede na tieto otázky by
mal každý člen nášho spoločenstva.
-

dokončiť výstavbu kostola v takej miere, aby mohol byť do leta skolaudovaný a daný do
užívania
slávnosť posviacky kostola – september 2018/zborový deň
zabezpečovať priebežné splácanie úveru na kostol
zlepšiť financovanie činnosti a réžie cirkevného zboru
pripraviť sa na riešenie otázky obsadenia farárskeho miesta po odchode br. f. O.
Kolárovského na jeseň 2018
ďalšie podľa jednotlivých sekcií

Návrhy uznesení na konvente:
1. Zborový konvent schvaľuje a prijíma výročnú správu za rok 2017, správu o hospodárení
a revízii účtov.
2. Zborový konvent prijíma finančný výkaz za rok 2017 a rozpočet na rok 2018 a plán práce na
rok 2018 v predloženej podobe (s prípadnými doplnkami)
3. Zborový konvent opätovne doporučuje členom cirkevného zboru, aby cirkevný príspevok
na daný rok uhrádzali podľa možnosti do konca marca daného roka. (To nevylučuje aj iný
spôsob platenia príspevku, napr. na splátky počas celého roka.)
Výška cirkevného príspevku:
 cirkevný príspevok zostáva v rovnakej výške 12,-€. Je možné, že po roku prevádzkovania
kostola bude potrebné tento príspevok prehodnotiť.
 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 a Ľ. Fabrici (hospodárenie), A. Schreiberová a G. Müller (Štós), Z. Katreniaková (diakonia), A.
Némethová (deti), H. Terpová (služby Božie), B. Balcárová (spevokol), A. Durbáková (EMŠ), L. Lörinc
(Deti Afriky), Š. Čečetka a I. Simon (stavba kostola) a K. Tomčiková (spracovanie štatistiky, 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: Fio banke SK7583300000002901336352
OZ DETI AFRIKY SK
email: detiafriky@detiafriky.sk
webstránka: www.detiafriky.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:
Možnosť stretnutia
Pondelok:
--Utorok:9:00 – 12:00
aj v inom termíne
Streda: 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
na základe dohody.
Štvrtok:
9:00 – 12:00
Piatok: - - -

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

