Výročná správa
Ev. a. v. cirkevného zboru
Košice – Terasa
za rok 2018

Predkladá Mgr. Samuel Linkesch - administrátor cirkevného zboru od 1.10.2018
na Výročnom konvente Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Košice – Terasa
dňa 24. februára 2019 v rámci Hlavných služieb Božích
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1. Biblický úvod. Milosť vám a pokoj od nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista!
Skutky 20:28 Bedlite teda o seba a o celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli
cirkev Božiu, ktorú si vydobyl svojou krvou.
29 Viem, že po mojom odchode pažraví vlci vtrhnú medzi vás a nebudú šetriť stádo.
1 Peter 5:1 Starších medzi vami napomínam ako spolustarší a svedok Kristových utrpení i účastník slávy,
ktorá sa má zjaviť:
2 Paste Božie stádo, ktoré je u vás, nie s nevôľou, ale dobrovoľne, ako Boh chce; nie pre nečistý zisk, ale
ochotne.
3 Ani nie, ako by ste panovali nad dedičstvom, ale buďte vzorom stádu,
4 a keď sa zjaví Arcipastier, dostanete nevädnúci veniec slávy.
Žalmy 23:1 Žalm Dávidov. Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku.
2 Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza.
3 Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno.
4 Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou; Tvoj prút a Tvoja palica ma
potešujú.
5 Stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi, hlavu mi pomazávaš olejom, je preplnený kalich môj.
6 Len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života a bývať budem v dome
Hospodinovom dlhé časy.

Vo všetkých týchto troch častiach Biblie je spoločným motívom obraz CIRKVI, ktorá je tu prirovnaná k
stádu.
Možno nám rôzne hanlivo znie to slovo. Stádo! Akoby sme počuli pokrik dávnych učiteľov na adresu
detí, ktoré nevedia ísť spoločne, uhladene, ale pobehujú ako diví.
Prirovnanie cirkvi k stádu nie je vôbec hanlivé, ani ponižujúce ani všeobecné, či nič nehovoriace.
Tento obraz nám v mnohom odhaľuje podstatu, čo cirkev je!!!
Text z 1 Pt. 5 k. používa spojenie : Paste stádo Božie...
Komu patríme? Čo tvorí a určuje pravú cirkev? Že sme Boží!!! Pravá cirkev, tu nemyslím rozlišovanie medzi
jednotlivými denomináciami navzájom, ale pravá cirkev je všade tam, kde ľudia - kresťania vedia, že sú
Boží!!!
Ak vieme, že cirkev je Stádo Božie, ďakujme Pánu Bohu za to! Oslavujme Ho, veď nie sme sami svoji,
ale sme Boží. A tak všetko vo všetkom, čo sa v cirkvi má diať nech sa deje v tomto znamení: Sme Boží, sme
stádo Božie. Našim Pastierom je ten dokonalý Pastier, ktorý svoj život dáva za ovce. Toto si znova a znova s
vďakou pripomeňme aj v tomto pôstnom čase, mysliac na cestu utrpenia smrti a víťazstva Pána Ježiša Krista.
1/
Cirkev poskytuje pre každého jednotlivca BEZPEČIE. Tak ako pre ovečku je stádo miestom bezpečia.
Kto by nechcel zotrvať v mieste, kde sa cítime istí. Istí vo vzájomných vzťahoch , istí v kontakte s
bezprostredným okolím.
Pre ovečku je najprirodzenejšie miesto medzi inými ovečkami.
Bezpečie cirkvi spočíva v:
- v spoločenstve s inými kresťanmi, akúkoľvek ŤAŽKOSŤ ŽIVOTA nemusíš niesť sám, ale nájdeš
pomoc a oporu vo svojich bratoch či sestrách, ak nie priamo, tak možno nepriamo, radou pomocou,
usmernením... Ak toto neprežívame medzi sebou, nie sme v tomto smere spoločenstvo, nasledovania hodné.
Je však možné, že so svojimi ťažkosťami sa trápiš sám a pomoc od kresťanov nečakách?
- Bezpečie v cirkvi však znamená ešte niečo dôležitejšie: ISTOTA V PRAVDIVOSTI UČENIA. Ktokoľvek z
ľudí čítajúc Božie slovo, modliac sa, čakajúc na vedenie Duchom svätým... ak by ostal sám, izolovaný od iných
kresťanov, nemôže mať istotu, či porozumel správne. Ak je to Božia pravda, tak ju potvrdia aj ďalší kresťania,
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ak by tak neurobili, je to prinajmenšom dôvod aby obaja skúmali ďalej a hľadali odpovede na vzniknuté
otázky. (Sk 20.29 - draví vlci)
2/

Stádo - cirkev - to je obraz POKRMU.
Stádo ovečiek je živé, ak je stále vodené k pastvám zeleným a vodám osviežujúcim. (Ž 23)
Cirkev je miestom duchovného sýtenia. Popri týchto našich spoločných stretnutiach na Sl. Božích,
nech je všetko konané pri Božom slove. len tak budeme sýtení.
Z plnosti srdca hovoria ústa. Ak je naše srdce, myseľ plná Božieho slova, naše ústa budú prinášať
dobrorečenie iným.
SÝTENIE Božím slovom to neznamená len pasívne počúvanie a prijímanie kázní, ktoré odznejú z
kazateľnice, nie len samostatné domáce čítanie si z Božieho slova, ale vzájomné povzbudzovanie sa tým, že
svoje skúsenosti viery poviete si navzájom . Niekedy viac osloví človeka živá skúsenosť viery, než teoretické
kázne, i keď teologicky v poriadku.
3/

SMER!
V našich textoch je výzva: Paste stádo Božie. Je to výzva k správnemu vedeniu. Je to dôležité poslanie
starších - presbyterov- v každom zbore. Mnohokrát v tom asi zlyhávame!
Aj pri zlých krokoch, alebo nie presných rozhodnutiach je možné konať nápravu.
Čas reformácie bol takým návratom k správnemu smerovaniu. Je to výzva vždy aktuálna. Skúmajme
smer svojho putovania.
Obraz cirkvi ako stáda sústreďuje našu pozornosť na Toho, kto JEDINÝ môže bezpečne doviesť
lodičku cirkvi do prístavu, Božie stádo do ovčinca.
ČAKAJME NA JEHO VEDENIE! Pri čítaní Biblie, pri modlitbách, pri spoločných rozhovoroch...
Vnímajme vážnosť doby, krátkosť času pre náš život...
Priblížme sa k Bohu a priblíži sa k nám. (Jk. 4.8)
4/

Miesto v stáde znamená OCHRANU.
Pred kým máme byť chránení? Pred Božím i našim nepriateľom - diablom! On so svojimi
prisluhovačmi koná svoje dielo skazy a oddeľovania ľudí od Boha.
Všetky výzvy k modlitbe, ktoré obsahujú doporučenie, aby sa dvaja alebo traja modlili, dohodli sa na
spoločnom predmete modlitieb, postili a modlili sa, alebo pri nemocných nech si zavolajú starších nech sa s
nemocným modlia... to všetko je potvrdením toho, že v tom DUCHOVNOM BOJI O NÁŠ ŽIVOT, o naše
poddanie sa Bohu o naše posvätenie, o našu službu, o víťazstvo v pokušení a zvodoch diablových nemáme
stáť sami, lebo prehráme!!!
V súčasnej cirkvi v aktuálnej dobe je potrebné budovať jednotu v cirkvi. Každá Asociácia, ktorá má vo
vienku nerešpektovanie legitímne zvolených najvyšších predstaviteľov, podnecuje k rozdeleniu. A rozdeľovanie
neprináša požehnanie, ale opak požehnania. Nech nám je Pán Boh milostivý.
Modlitebný boj jedných za druhých, to je tá Božia ochrana prostredníctvom spoločenstva cirkvi!
Buďme vďační za to, že sme stádo Božie - CIRKEV.
1/ Je to miesto nášho bezpečia
2/ Je to miesto nášho sýtenia
3/ Je to miesto dobrého nášho smerovania
4/ Je to miesto duchovnej ochrany a Božieho víťazstva.

Amen!

2. BOHOSLUŽOBNÝ ŽIVOT

a/

SLUŽBY BOŽIE.

Služby Božie konali pravidelne: NEDEĽNÉ služby Božie v Malej zasadačke v budove Magistrátu
o 10:00 Priemerná účasť okolo 150. Od slávnosti Posviacky nového kostola, ktorá sa konala 30.9.2018 sa
Služby Božie už konajú pravidelne v novom kostole.
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Na výročné sviatky (Vianoce a Veľká noc) sme mali účasť do 330. Na službách Božích na Štedrý večer
bola účasť 500. Texty kázní sú volené podľa charakteru nedele. Pri slávnostných príležitostiach pravidelne
obohatil Sl. Božie zborový spevokol - Nádej.
Na slávnosti Posviacky nového kostola bola účasť 550. Slávnostnú posviacku vykonal dôstojný br.
biskup VD ECAV Mgr. Slavomír Sabol, slávnostným kazateľom bol dôstojný emeritný biskup VD ECAV Mgr.
Igor Mišina, prihovorili sa hostia z Nemecka, z Fínska a Sliezka. Vystúpili obidva spevokoly: Nádej
a Chválospev. Mládežnícka skupina, ako aj detská besiedka. CZ ocenil pamätnými ďakovnými listami
najhorlivejších pracovníkov a brigádnikov na stavbe kostola.
b/
NEŠPORY v CZ nebývajú, ale sem môžeme zaradiť Služby Božie v Štóse, ktoré sa konali počas celého
roka vždy v druhú nedeľu v mesiaci so začiatkom o 9:30 a taktiež počas výročných sviatkov. Na týchto
Službách Božích sa spievajú dve piesne v nemeckom jazyku.
Večerné sl.Božie boli počas celého roka aj v Šaci, vždy v tretiu nedeľu o 18:00. Ďakujeme miestnemu
cirkevnému zboru Reformovanej cirkvi za poskytnutie tohto priestoru k službám Božím.
V pôstnom čase sa konali pôstne večierne a v čase adventu adventné večierne.

c/

Služby Božie na INÝCH MIESTACH.

Pravidelne sl. Božie vo FAKULTNEJ NEMOCNICI s poliklinikou na Terase, v sobotu večer o 18.00 hod.
(47 x) Účasť 7 - 10.

Na službách Božích v CZ sa ako slúžiaci farári striedali br. farár Mgr. Ondrej Kolarovský, ses. farárka
na mieste zborového kaplána Mgr. Katarína Tomčíková. V čase potreby vypomáhal aj emeritný biskup br.
Mgr. Igor Mišina. Od 1.10.2018 bol poverený administrovaním Mgr. Samuel Linkesch, nakoľko br. Ondrej
Kolarovský odišiel pracovať do Evanjelizačného strediska v Prešove a k 31.10.2018 odišla z duchovnej služby
ses. Mgr. Katarína Tomčíková.
V čase administrovania sa v službe striedali br. LInkesch, br. Kocka, br. Havrila (Štós), br. I. Mišina .
Všetkým chcem poďakovať za pomoc v duchovnej službe v medziobdobí .
Br. Marek Tomčík, sen. kaplán slúžil vo FNsP, resp. v Štóse a vyučoval náboženstvo na Základných
školách.
Poďakovanie patrí aj sestrám kantorkám za pravidelnú hru na týchto príležitostiach. Ses. Vološinová,
ses. Baltová. ses. Kožlejová a br. Teodor Tomčík.

3. SVIATOSTI

a/

KRST SVÄTÝ. Počet:14, z toho 10 ch. a 4 d. (+3)

b/
VEČERA PÁNOVA. Počet komunikantov 1157 (362 mužov a 787 žien) (+165) , z toho 1149 na
bohoslužbách a 8 v domácnostiach, resp. v nemocnici.
Krst a Večera Pánova sú sviatosti, ktoré nám prikázal Pán Ježiš Kristus. Ak ich zachovávame, to ešte
neznamená, že plníme príkaz Pána Ježiša Krista. Chcem vyzvať celý cirkevný zbor, aby pristupoval k
sviatostiam oveľa zodpovednejšie. Chcem sa zvlášť dotknúť spôsobu krstu v našej cirkvi. Krstní rodičia a
rodičia, ktorí pri krste deti vyznávajú vieru a sľubujú v tejto viere vychovávať, nech si uvedomia, že pravý
obsah krstu je ”SMRŤ STARÉHO ČLOVEKA” A ZROD ČLOVEKA NOVÉHO. Ak sú krstení dospelí je to naozaj ich
vyznanie viery. Ak pri krste detí je viera detí ”v zastúpení”, nech tí ktorí ich zastupujú nastúpia na ozaj na novú
cestu života s Ježišom, inak je krst nie tým, čím má byť podľa slov Pána Ježiša.
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4. KONFIRMÁCIA

V uplynulom roku bolo konfirmovaných 16 konfirmandov, 8 ch. a 8 d. (+8) Slávnosť konfirmácie sa
uskutočnila prvýkrát v Novom kostole, ktorý bol ku tejto slávnosti pripravený. Ďakujeme všetkým rodinám,
ktoré sa o to postarali. Konfirmácia prebieha spravidla po dvojročnej príprave. Túžbou rodičov i cirkevného
zboru je, aby sa tieto deti po konfirmáciii ”nestratili”. Skúsenosti z cirkevného zboru na Mlynskej ukazujú, že
ak dieťa popri povinnej konfirmačnej príprave navštevuje aj STRETNUTIA DORASTU, zväčša tieto deti plynule
prejdú do mládeže a neskôr do života zboru.
Vyučujeme z UČEBNICE od seniora Miroslava Hvožďaru: Verím a sľubujem. V tomto roku máme v 2.
ročníku 4 konfirmandov a v 1.ročníku 3 konfirmandov.

5. PRISTÚPILI A VYSTÚPILI

V uplynulom roku bol určitý pohyb v evidencii členov CZ. Pribudli nám niekoľkí a taktiež niektorí sa
odsťahovali. Spresňujeme evidenciu členov, nakoľko viacerí už veľa rokov nemajú zaplatený cirkevný
príspevok a je možné, že sa odsťahovali z nášho zboru.
O prípadoch vystúpenia z nášho cirkevného zboru z dôvodov náboženského presvedčenia nevieme.
Zvlášť ak by išlo o člena nášho zboru zapísaného v našej evidencii.

6. BOHOSLUŽBNÉ VÝKONY

a/

Sobáš.

V uplynulom roku boli 3 sobáše. (-2) Z toho 1 manželstvo je čisto evanjelické a 2 boli tzv. krížne
(miešané). Pred sobášom prebieha príprava rozdelená na niekoľko stretnutí so snúbencami.
Optimálna doba nahlásenia sobášu je minimálne 2 mesiace vopred. Ak sa má jednať o sobáš
rozvedených je potrebné začať s vybavovaním sobáša aspoň 3 mesiace. Snúbenci musia na tunajší úrad
predložiť žiadosť o dišpenz, k tejto žiadosti sa vyjadrí zborový farár a dištriktuálny biskup. Len na základe
súhlasu dištriktuálneho biskupa je možné vykonať takýto sobáš. Treba však počítať aj s tým, že nie vždy je
tento dišpenz udelený!

b/

Pohreby.

V uplynulom roku sme na ceste poslednej v nádeji vzkriesenia vyprevadili 8 zosnulých, 4 m. + 3 ž. a 1
dieťa. ( -1 v porovnaní s predchádzajúcim rokom). Na pohrebe znie evanjelium nádeje a potešenia pre
pozostalých. Pamätajme na svoj odchod a pripravujme sa naň. Vďaka Pánu Bohu za to, že ako veriaci ľudia sa
nemusíme na smrť dívať, ako na nešťastie, ale ako na naplnenie našej nádeje stretnutia so svojim Spasiteľom,
v ktorého veríme.

7. BIBLICKÁ A VNÚTORNOMISÍJNÁ PRÁCA V ZBORE

a/

Biblické hodiny pre dospelých.

Kým nebol kostol dokončený, konali sa Biblické hodiny v budove EMŠ na Muškátovej ulici. Viedol to
br. Ondrej Kolárovský. Tak ako v pominulé roky, účasť na biblických hodinách bola veľmi nízka. cca 7.
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Po odchode br. farára aj ses. farárky, v čase administrovania sa biblické hodiny nekonali. Teraz, keď už
je nový kostol v používaní a sú tu veľmi vhodné podmienky na stretávanie, verím, že sa začnú konať aj biblické
hodiny s novým entuziazmom a pribudnú aj noví ľudia.

b/

Detská besiedka.
Detská besiedka sa konala paralelne so službami Božími. Konala sa každú nedeľu, vrátane sviatkov a
prázdnin s malou prestávkou, celkom 48-krát. Deti odchádzali na besiedku zo sály na konci prvej piesne
liturgie. Priemerná účasť detí bola 18.
Tím besiedkových pracovníkov slúžil podľa rozpisu služby na besiedke, ktorý je pripravený na celý
školský rok, a bol rozdelený na vedúcich besiedky (celkovo 10 ľudí), hudobníkov (7 ľudí) a pomocníkov
(celkovo 10 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 Kidzana,
vydaný Biskupským úradom Východného dištriktu ECAV v Prešove, od septembra 2018 materiál Kidzana II.
Deti počas roka nacvičili piesne, básne a scénky, s ktorými vystúpili na Službách Božích na sviatky:
Veľká noc, Deň matiek, slávnosť Posviacky kostola a Vianoce.
Počas prvej piesne služieb Božích bývalo požehnanie detí, kedy deti prichádzali počas piesne dopredu
a každé dostalo osobné požehnanie (na Nový Rok, na začiatku školského roka a od novembra 2018 je to
každú nedeľu).
V novom kostole je pre rodičov s malými deťmi samostatná miestnosť, ktorú môžu využívať. Je v nej
prenos zvuku zo služieb Božích. V tejto miestnosti začne od ZAJTRA a vždy v každý pondelok tzv.
„MAMIKLUB“. Je to priestor pre mamičky, ktoré sú doma s malými deťmi, aby v čase od 9:30 do 12:00 mohli
byť aj s deťmi spolu. Deti sa zahrajú a mamičky majú priestor k vzájomným rozhovorom a povzbudeniu.
Kairos Košice (občianske združenie)
Kairos Košice vzniklo v roku 2016. Založili ho niektorí 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 2018 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 2018 mesta Košíc dotáciu na projekt „Čo sa za mladi naučíš, v starobe ako by si
našiel“, 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 2018 začiatkom júla. Trval 5 dní od pondelku do piatku. Bol nielen pomocou rodičom, ale
veľkým zážitkom pre viac ako 70 detí vo veku od 6 do 12 rokov aj pre 18 dobrovoľníkov vo veku od 13 do 18
rokov, ktorí sa podieľali na starostlivosti o deti a príprave zaujímavého programu. Jeho názov bol
„Dobrodružná plavba“. Témou boli námorníci a ich plavba morami a oceánmi. Deti ako námorníci sa plavili
každý deň k ostrovom, napr. ostrovu nádeje, ostrovu rybárov, ostrovu záchrany a majákov. Deti boli zadelené
do 7 súťažných tímov, ktoré sa plavili vo svojich lodiach s názvami, ktoré si vymysleli. 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 sme s deťmi prešli trasou
popri Hornáde od železničnej stanice až k jazeru, kde si púšťali loďky, ktoré si vyrobili a súťažili, ktorá sa
doplaví najďalej. Cieľom trasy bola Letná záhradka v Krásnej, kde sa aj naobedovali. 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. Veľkonočná párty mala názov „Obetavý baranček“
a vianočná párty „Zvieratká v zázračnej noci“. Pozývané na nich boli deti z besiedky, táborov, ale aj deti
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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 35 detí a 10 rodičov.
Klub pre deti zo sociálnych bytov:
V priebehu roka 2018 organizovalo občianske združenie v spolupráci s Detskou misiou každý mesiac
v tretí štvrtok v mesiaci párty-kluby pre deti zo sociálne-znevýhodnených rodín. Zúčastnilo sa ich v priemere
30-35 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.
V roku 2018 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 v júli na Hornom Bankove a v septembri
v lesoparku na Furči v 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. 7 detí s najvyšším počtom bodov,
získaných za účasť, správanie a aktivitu na párty-kluboch počas školského roka, získali účasť na táboroch na
Sigorde a na Borde.
Výlety do prírody:
Občianske združenie organizovalo aj výlety do prírody pre deti, dorastencov, ale aj celé rodiny. V roku
2018 sa konali 2 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 a s príjemným oddychom a opekačkou pri chate v Zádielskej doline. V máji sme sa prvýkrát vybrali na
úplne nové miesto pre nás – Smolnícka huta. Prešli sme tam lesnícky náučný chodník a spoznali mnoho krás
a zaujímavosti o lese.

Plán aktivít na rok 2019: Veľkonočná párty pre deti, Škôlkarská olympiáda v spolupráci s EMŠ – jún
2019 , Letný detský denný tábor v júli 2019, Po stopách zvieratiek v spolupráci s EMŠ – september 2019,
Vianočná párty pre deti, Kluby pre deti zo sociálnych bytov – raz mesačne, Výlety do prírody – občasne.
(Adriana Némethová)
c/

Mládež

Mládež sa od 1.1.2018 stretala každý týždeň (cca takých 40 stretnutí) okrem letných prázdnin. Na
stretnutia chodí v priemere 8 ľudí.
Okrem toho sme mali aj jarný tábor 24.2.-28.2.2018 v Istebnom 12 ľudí, jednu víkendovku jesennú
vo V. Slavkove 26.10.-28.10.2018 cca 10 ľudí, 11.5.2018 konf. opekača a výlet cca 25 ľudí, MDD - bola
opekačka a výlet v škôlke 1.6.-2.6.2018 tam prišlo cca 20 ľudí a letný tábor 27.7.-1.8.2018 Jasenská dolina
cca 12 ľudí z KE + 15 ľudí z Martina – Zaturčie – spoločný výlet.
Silvester sme boli ma Borde 31.12.-1.1. 6 ľudí, spolu s mládežou CZ z Mlynskej. (Ján Vecan)

d/

Práca so ženami

Počet stretnutí 18, priemerná účasť 7 žien. Stretnutia žien prebiehali v utorok podvečer v zborovej
miestnosti EMŠ ( február – jún, 1 x za dva týždne) a od októbra v priestoroch nového kostola (október –
december, 1 x týždenne).
Stretnutia prebiehali podľa zvyčajného programu. V úvodnej časti stretnutí sme v období február až
jún pokračovali v téme „Znamenitá žena“. Spoločne sa učili ako svoj život podriadiť Pánovi Ježišovi Kristovi
a v manželstve svojmu manželovi. Každé naše stretnutie začínalo hlavnou témou, ktorá sa delila postupne na
podtémy - nám poslúžila nám s. farárka Katarína Tomčiková. V období október až december nám
zamysleniami poslúžila s. Emília Mikulská. Ani v tomto roku nechýbala po každej téme báseň – tiež v podaní s.
Emílie Mikulskej. V závere sme naše rozmýšľanie ukončili modlitbou.
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Ďalšia časť našich stretnutí bola venovaná kreatívnej činnosti. V priebehu roka sme pracovali na
výrobkoch k rôznym príležitostiam (veľkonočné pozdravy, pozdravy ku Dňu matiek a otcov, dekorácií
k adventu, kolekcií vianočného pečiva). Vďaka patrí s. Halajovej, ktorá pravidelne prispieva svojim
nádhernými medovníkmi pri rôznych príležitostiach. Výťažok z predaja darčekových predmetov bol ako
zvyčajne určený na stavbu nášho kostola. Ženy sa počas roka aktívne zúčastňovali brigád na stavbe nového
kostola, pri príprave jeho posviacky (úprava okolia kostola, upratovanie priestorov, príprava miestností pred
posviackou, občerstvenia k posviacke) a aj počas samotnej akcie. Ženy sú zapojené do upratovacej služby
kostola, pod vedením s. kostolníčky Heleny Terpovej.
Okrem pravidelných stretnutí sme sa v marci stretli spoločne so sestrami z CZ Košice – Mlynská na akcii „Čaj
o piatej“, spoluorganizátorkou bola s. Ingrid Matisková, členka nášho CZ (účasť cca 50 ). Témou „ Ako si Ťa
ctím“ poslúžila s. Jarmila Šimonová. Po zaujímavej prednáške nasledovala diskusia a vzájomné zdieľanie sa.
Ďakujeme všetkým sestrám za ich čas, za ochotu pri príprave stretnutí. Naša vďaka za tieto
požehnané stretnutia však patrí najmä nášmu nebeskému Otcovi.
I v tomto roku s vďačným srdcom oslavujeme nášho Pána za všetko dobré, čo sme z Jeho milosti
prijali. (Božena Písečná)
e/

Spevokoly

Spevokol NÁDEJ je už neoddeliteľnou súčasťou spoločenstva cirkevného zboru Košice – Terasa.
V roku 2018 poslúžil spevmi pri rôznych príležitostiach a cirkevných sviatkoch:
1. Nový rok
2. Veľkonočná nedeľa
3. Konfirmácia
4. Posviacka nového kostola
5. Štedrý večer
6. 1. Slávnosť vianočná
V uplynulom roku sa jeho členovia pravidelne stretávali na nácvikoch vždy v pondelok o 17:30. Do
septembra 2018 v priestoroch EMŠ a od septembra 2018 sa už stretávajú v novom kostole. V súčasnosti má
spevokol 16 členov, vrátane dirigentky. V novembri 2018 odišiel do večnosti člen spevokolu, brat Alexander
Schreiber.
Bratia a sestry, pri tejto príležitosti vás chceme vyzvať, aby ste rozšírili naše rady. Spevokol môže
poslúžiť len za predpokladu, že ho tvorí dostatočný počet členov. Obraciame sa hlavne na mladú a strednú
generáciu. Spevokol starne a v prípade neúčasti 2-3 členov už nemôže poslúžiť svojím spevom. Ak radi
spievate, pridajte sa k nám. Nech vás Pán Boh v tomto rozhodnutí povzbudí a požehná. (B.Balcarová)
V cirkevnom zbore cvičí aj hudobná skupina mladých, ktorá príležitostne poslúžila na Misijných
odpoludniach konaných v novom kostole, vždy v poslednú nedeľu v mesiaci počnúc októbrom o 15:00
Detsko-mládežnícky spevokol Muškátiky funguje už 5 rok. Spevokol v súčasnosti navštevuje 14 detí(7) (5ch, 9d) – zo škôlky, cirkevného zboru a 2 hudobníci. Náročné na práci so spevokolom je to, že každý rok
odchádzajú školáci, ktorých sme si vychovali a nikdy nevieme koľko detí príde nových. Náš repertoár tvoria
detské a niekoľko mládežníckych piesní.
Vystúpenia:
17.6.2018 – na Deň otcov v kostole s EMŠ
11.11.2018 - 15. výročie vzniku Cesty nadeje
20.12. 2018 - Adventné vystúpenie v kostole s EMŠ
Všetkým rodičom ďakujeme za ochotu a poctivý prístup, našim spevákom a hudobníkom za výdrž
a odhodlanie, 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. (Alena
Kolárovská)
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f/

Príležitostné misijné aktivity

Po slávnosti posviacky nového kostola začala aj nová aktivita, tzv. Misijné rodinné popoludnie. Vždy
v poslednú nedeľu v mesiaci popoludní o 15:00
Je to priestor k neformálnemu stretnutiu všetkých generácií. Postupne treba hľadať formy a spôsoby,
aby tento priestor zaujal širšie spektrum účastníkov. V misijnom zameraní neustávajte.
g/

Modlitebný život
V uplynulom roku sa konali modlitebné týždne:

Aliančný, za spoluúčasti veriacich všetkých cirkevných spoločenstiev z aliancie v meste. V januári
2018 sme ešte nemali kostol, tak sme sa zapojili na Mlynskej ulici.
V októbri bol Seniorátny reformačný modlitebný týždeň a konal sa už v novom kostole.
Členovia tohto CZ sú členmi aj Modlitebného spoločenstva. Stretnutia bývajú 1x mesačne na
zvonárskej ul. 23/prízemie. Je to spoločné stretnutie k modlitbám z oboch našich CZ.

8. VÝCHOVNÁ PRÁCA

a/ Školská náboženská výučba na Základných školách
Na základných školách v CZ sa vyučuje náboženstvo na 4 Základných školách v 5 skupinách:
ZŠ Janigova 2, ZŠ Kežmarská 30, ZŠ Janigova 2, ZŠ Trebišovská 10, ZŠ Kežmarská 28.
Po odchode ses. Tomčíkovej vyučovanie náboženstva na ZŠ zastupuje br. farár Marek Tomčík na
mieste seniorátneho kaplána. Počet detí prihlásených na vyučovanie náboženstva na ZŠ je 54. (-6)

b/ Evanjelická materská škola na Muškátovej ulici v Košiciach
„ Nechajte dietky, nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takýchto je kráľovstvo nebeské“ Mt : 19:14
Evanjelická materská škola /EMŠ/ na Muškátovej ulici v Košiciach, ktorej zriaďovateľom je Cirkevný zbor
ECAV Košice - Terasa začala 2.septembra 2018 trinásty školský rok.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 Slovenskej republike ako neštátna, cirkevná materská škola poskytujúca
komplexné predprimárne vzdelávanie detí, s formou hospodárenia ako nezisková organizácia.
Je školou s právnou subjektivitou.EMŠ je členom medzinárodnej organizácie kresťanských škôl ACSI./
Association of Christian Schools International/
V aktuálnom školskom roku 2018/2019 je zapísaných 51 detí. Na vstup do 1.ročníka ZŠ pripravujeme 17 detí,
ktoré dovŕšia ku 31.8.2019 vek 6 rokov.V uplynulom školskom roku odišlo do 1.ročníka ZŠ tiež 17 detí.
Personál materskej školy tvoria ho 4 pedagogickí zamestnanci včítanie riaditeľky EMŠ, 2 prevádzkoví
zamestnanci, jedna asistentka učiteľa. Ekonomické práce sú zabezpečené dodávateľsky - FAA.s.r.o.
Výchovno-vzdelávací proces v našej materskej škole realizujeme podľa 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 na Slovensku 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 - zasievať do srdiečok detí semienka viery.
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
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dieťa do našej materskej školy musí však rešpektovať jej evanjelický charakter. Na prijímanie nových detí sú
vypracované kritéria.Kapacitné možnosti sú nepostačujúce, a preto nebolo možné vyhovieť všetkým rodičom,
ktorí si podali žiadosť o umiestnenie dieťaťa do našej EMŠ 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.
Veľké ĎAKUJEME patrí bývalému bratovi farárovi Kolárovskému a jeho manželke za vyučovanie
náboženstva v našej materskej škole počas jedenástich školských rokov, ktoré vykonávali bez nároku na
finančné ohodnotenie.
V tomto školskom roku sú výnimočnými dňami vyučovania náboženstva piatky dopoludnia.
Každú stredu popoludní sa deti stretávali pri „Biblických príbehoch“. Boli to chvíle plné prekvapení, so
spevom kresťanských piesní, s peknými zamatovými obrázkami na flanelovej tabuli a niekedy aj
s premietaním
príbehov s duchovným posolstvom. Táto aktivita bola realizovaná v rámci ekumenickej
spolupráce s Bratskou jednotou baptistov.
Pred piatimi rokmi vznikol pri Evanjelickej materskej škole z iniciatívy sestier nášho CZ Aleny Kolárovskej
a Kataríny Chovanovej/ Fabriciovej/ detský spevokol „Muškátiky“. Členmi tohto „telieska“ sú deti nielen
z materskej školy, ale aj bývalí žiačikovia a deti z CZ. Nácviky sú pravidelne každý piatok. Deti sa učia
kresťanské piesne a tak oslavujú a spoznávajú nášho Pána a jeho lásku k nám. So svojim repertoárom
vystúpili na slávnostných SB pri ukončení školského roku a na vianočnej besiedke v našom cirkevnom zbore.
Do programu EMŠ sú zaraďované aj tzv. nadštandardné aktivity ako sú: oboznamovanie detí s anglickým
jazykom, predplavecká príprava, lyžiarske kurzy, kurzy korčuľovania, pohybovo-tanečná príprava, práca v
krúžku keramickom, v krúžku digitálnej gramotnosti, v krúžku dopravnej výchovy v Centre voľného času na
Orgovánovej ul.
S Ježkom Separkom sme s deťmi navštívili Environmentálne 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 environmentálnej inteligencii
realizujeme v komunitnej záhrade, ktorá bola založená v rámci projektu Zelený rodinný kruh z iniciatívy
bývalých rodičov a v spolupráci s OZ Sosna s cieľom poznávania živej prírody.
Úroveň výtvarnej tvorivosti detí našej EMŠ bola prezentovaná
uverejnené výtvarné práce našich detí.

v detskom časopise Včielka, kde boli

Z ďalších aktivít, ktoré škola deťom ponúka možno spomenúť návštevu mobilného planetária v materskej
škole, 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 v Základnej škole Kežmarská 28, besedy v knižnici pre deti a mládež
„Nezábudka“, zber starého papiera s Kositom.
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, ochraňovať ho pred ničením.
Tradíciou EMŠ sú aj športové podujatia v spolupráci s Detskou besiedkou CZ. Športové podujatie „Po stopách
múdrej sovičky/ v lesoparku na Hornom Bankove bolo realizované za finančnej pomoci Fondu zdravia
n.f.mesta Košice a Detskej organizácie Fénix.
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Ďalšie tradičné aktivity EMŠ: divadelné predstavenia v EMŠ, v bábkovom divadle, karneval, oslava Dňa
matiek, Deň starých rodičov, Vianočná besiedka, rozlúčkové slávnosti s predškolákmi s vystúpením
AnkyUsmievanky.
Z príležitosti „ Marca – mesiaca knihy“, bol usporiadaný 4.ročník výstavky s názvom „Biblia – kniha kníh“.
Návštevníci, rodičia si mali možnosť pozrieť rôzne vydania Biblie v rôznych jazykoch. Ďakujeme rodičom aj
členom CZ za ochotu zapožičať svoje Biblie.
V období Adventu bola inštalovaná vo vestibule EMŠ výstavka Betlehemov/ 6.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 možnosťou poznávania aj niektorých
neobvyklých hudobných nástrojov ako sú gajdy, spiežovce, heligónka, fujara a iné. Deti si skúsili spať v škôlke
v noci, bez mamky. Noc pre odvážlivcov mala tento rok názov „Indiánska noc“ Táto aktivita je u detí, ale aj
u rodičov
veľmi obľúbená. Materská škola spolupracuje s
psychológmi z Centra pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie na Zuzkinom parku, so ZŠ Kežmarská 28, knižnicou pre deti a
mládež Nezábudka.
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. Učiteľky EMŠ pravidelne finančne podporujú študentku 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.
Projekty podporované Európskym sociálnym fondom. Operačný program ľudské zdroje - Zamestnávanie
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Reštart – zapracovanie dlhodobo nezamestnaných uchádzačov
o zamestnanie. Uchádzači sú zamestnaní ako asistenti učiteľa.
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 tých, 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/,Medzinárodná organizácia žien IWCB. Rodina Brtáňová, rodina Ondková, p. Koperdáková,
p. Kniežová.
Za ochotnú pomoc pri organizovaní spoločných športových podujatí EMŠ a CZ ďakujeme sestre Aďke
Némethovej,vedúcej besiedky pri CZ.Za vedenie detského spevokoliku „Muškátiky“ ďakujeme Alenke
Kolárovskej a Katke Chovanovej-dirigentke. Tiež ďakujeme všetkým, ktorí v minulom roku venovali svoje
2% zo zaplatenej dane našej materskej škole . 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.
Ďakujeme Pánu Bohu za jeho požehnanie, milosť a priazeň, ktorej sa nám dostávalo počas celého školského
roka! (Alena Durbáková)
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9. ČINNOSŤ PRESBYTERSTVA

Zborové presbyterstvo má 11 členov. V plynulom roku bolo zasadnutí viacej, pretože bolo potrebné
prejednávať postup vykonávaných prác súvisiacich so stavbou kostola. Popri hospodárskych veciach zaoberá
sa aj otázkami duchovného charakteru. Prerokovávali sa veci spojené s ohláseným odchodom br. farára
Ondreja Kolárovského, ktorý odišiel do Evanjelizačného strediska v Prešove a 30.9.2018 ukončil svoju službu
v CZ. Toto oznámil v CZ už na jar 2018. Presbyterstvo sa zaoberalo novou situáciou, ku ktorej muselo zaujať
postoj a to najmä po konfliktom vystúpení ses. farárky Tomčíkovej na sl.Božích.
Od augusta 2018 boli oslovovaní viacerí kandidáti na farárske miesto. Od 1.10.2018 som bol
menovaný administrátorom CZ a 9.10.2018 br. bývalý senior dr. Ján Hruška zvolal kandidačné presbyterstvo,
ktoré zahájilo prípravu volieb v CZ Košice Terasa.
Volebný konvent sa konal 13.1.2019 a br. Mgr. Ján Matis bol zvolený do funkcie zborového farára.
29.1.2019 uplynula apelačná doba. V zmysle CPP musí do jedného mesiaca prevziať úrad. Tak sa udeje
v tomto týždni a najbližšia nedeľa 3.3.2019 bude Slávnosťou Inštalácie novozvoleného br. farára.
Verím, že zborové presbyterstvo bude aj naďalej oporou a horlivými spolupracovníkmi, ktorí pomôžu
novozvolenému br. farárovi a jeho rodine, aby sa udomácnil v službe, ale aj v medziľudskom prijatí vami
domácimi.

10. DIAKONICKÁ PRÁCA V ZBORE – spolupráca s Cestou nádeje
V roku 2018 Cesta nádeje pokračovala vo svojich hlavných činnostiach - v poskytovaní domácej
opatrovateľskej a návštevnej služby. Venovali sme sa tiež na ďalšiemu rozvoju zamestnancov, spolupráci
s príbuznými a príprave špecializovaného zariadenia v ambulantnej forme.
Domácu opatrovateľskú službu (DOS) sme poskytovali priemerne 52 klientom mesačne v celkovom
rozsahu viac ako 80.100 hodín ročne. Táto služba zahŕňa pomoc pri sebaobslužných úkonoch, úkonoch
starostlivosti o domácnosť, základných sociálnych aktivitách a dohľad (podľa platnej legislatívy). Jej
poskytovanie sme zabezpečovali na základe zmluvy o spolupráci s mestom Košice a do apríla 2018 aj
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 podľa potreby. Cieľom bolo poskytnúť týmto ľuďom duchovnú a duševnú pomoc, povzbudiť
ich a pozdraviť pri rôznych životných jubileách. Spolu sme vykonali 170 návštev členov oboch cirkevných
zborov ECAV v Košiciach (144 návštev členov CZ ECAV Košice a 26 návštev členov CZ ECAV Košice – Terasa) a
29 návštev osôb z iného prostredia mesta, spolu bolo vykonaných 199 návštev. Návštevnú službu
zabezpečovala sestra Mária Bondrová. Na poskytovaní tejto služby sa podieľal aj brat Igor Mišina.
V rámci ďalšieho rozvoja zamestnancov sa naši zamestnanci mali možnosť zúčastňovať duchovného
vzdelávania pod vedením brata farára Samuela Linkescha a odborného vzdelávania vo vybraných témach
v spolupráci so sestrou Ľubou Šťastnou (psychológia) a Monikou Bačovou (sociálna práca).
V spolupráci s odborníkmi z Centrum MEMORY n. o. (Bratislava) sme sa vo februári podieľali na
realizácii odborného seminára „Spolu to zvládneme“ a v októbri sme spoluorganizovali kurz pre pomáhajúce
profesie „Činnosti pre ľudí s Alzheimerovou chorobou stimulované prostredím sociálneho zariadenia, alebo
domáceho prostredia“. Účastníkmi oboch podujatí boli opatrovatelia, rodinní príslušníci, príbuzní a priatelia
ľudí s Alzheimerovou chorobou z mesta Košice a blízkeho okolia.
Príprava špecializovaného zariadenia v ambulantnej forme zahŕňala: spracovanie projektov
na získavanie finančných zdrojov - dokončenie rekonštrukcie a materiálno-technické vybavenie (Hoffnung für
Osteuropa, International Women’s Club of Bratislava, Nadácia EPH), prípravu dokumentácie ku vydaniu
kolaudačného rozhodnutia a ku registrácii sociálnej služby na Úrade Košického samosprávneho kraja,
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odbornú prípravu. V júli sme sa zúčastnili pracovnej cesty do Českého Těšína, počas ktorej sme sa stretli
s pani riaditeľkou Slezské diakonie. Vďaka sestre farárke Miriam Szőkeovej (Prášilovej) sme mali možnosť
navštíviť niekoľko zariadení sociálnych služieb s podobným zameraním, oboznámiť sa s ich činnosťou
v podmienkach Českej republiky, nadviazať nové kontakty a získať inšpiráciu.
Jedinečnou udalosťou boli pre nás v novembri slávnostné služby Božie a koncert vďaky. V
novopostavenom evanjelickom kostole v cirkevnom zbore Košice – Terasa sme, za účasti vzácnych hostí zo
zahraničia - Miriam Szőkeová, koordinátorka duchovnej služby v Sliezskej diakonii so sídlom v Českom Tešíne
a Øivind Augland, evanjelický farár a zakladateľ cirkevných zbor z Nórska, aj zo Slovenska - Ján Gasper,
poverený riaditeľ Ústredia Evanjelickej diakonie so sídlom v Bratislave, vyjadrili našu vďaku Pánu Bohu za 15
ročné Božie vedenie pri našej činnosti. Koncertom vďaky v evanjelickom kostole na Mlynskej ulici nám svoju
podporu vyjadrili speváčka Anka Gajová, kapela Revival a spevokol Chválospev.
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 31.12.2018 mala Cesta nádeje 58 zamestnancov v nasledovných pracovných pozíciách:
štatutárny zástupca, vedúca opatrovateľskej služby, koordinátor vybraných činností, účtovník, pracovníčka
návštevnej služby, 53 opatrovateliek a 4 externí odborní spolupracovníci. Základné finančné a materiálnotechnické 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. Naša vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom aj v tomto roku podieľali na podpore a ďalšom rozvoji našej činnosti.
(Zuzana Katreniaková, štatutárna zástupkyňa Cesty nádeje)

11. MIMORIADNE PRÍLEŽITOSTI V ZBORE
Akcie organizované cz Terasa/akcie, ktorých sa zúčastnili pracovníci a členovia cz Terasa – zoznam podujatí
pripravil pre výročnú správu br. farár Ondrej Kolárovský















7.1.2018 (1. NE po Zjavení ) nedeľa misie, pripravil tím Deti Afriky(D. Marková, L. Ivanecký,
O.Kolárovský)
AMOT – 8.-12.1. - v zboroch Evanjelickej aliancie Košice (účasť)
január Konferencia mužov, Třinec, Sliezsko, účasť mužov z nášho cz
28.1.2018 (4. NE po Zjavení), stretnutie pre rodičov. Kazateľ na SLB: M. Klus z Třinca, poobede
prednáška: Vplyv virtuálneho sveta na nás a naše deti. Šárka Klusová
18.2.2018 (1. NE pôstna), nedeľa Národný týždeň manželstva, hostia: manželia Tyrlíkovci, kazateľ
Tomáš, biskup SCEAV + spoločný obed a poobedňajší program s hosťami, téma: Manželstvo ako
umenie.
4.3.2018 (3. NE pôstna) Výročný zborový konvent nášho zboru (oznámenie zborového farára, že na
jeseň t. r. ukončí svoju činnosť ako zborový farár v cz)
25.3.2018 (6. NE pôstna - Kvetná) Seniorátny konvent KOS
prelom apríl/máj – Leo Lörinc (člen tímu Deti Afriky) – návšteva podporovanej školy v Tanzánii (spolu
s českým tímom)
18.-19.5. účasť manželov Kolárovských na seminári o manželských kurzoch v Prahe, prednášajúci: H.
Benson, Marriage Foundation, Veľká Británia
27.05.2018 (NE sv. Trojice), slávnosť konfirmácie detí nášho cz, 16 detí (druhý najvyšší počet v
dejinách nášho cz, max. bolo 17) – v novom kostole; 1. oficiálne SLB v novom kostole
18.6.2018 (03. NE po Trojici), záver šk. r. s detskou besiedkou, program besiedky aj s obedom a hrami.
24.6. Zborový deň ECAV Ružomberok, prezentácia projektu DA v Ružomberku (manž. Kolárovskí, M.
Velebná, M. Kačmarčiková)
1.7.2018 (volebný konvent predsedníctva cirkvi a dozorcu VD). Vybuchla nespokojnosť s. f.
Tomčikovej s pôsobením zborového farára, následne jej dlhodobá PN, krátky návrat a následná jej
výpoveď z práce. Napriek opakovaným pokusom o komunikáciu zo strany presbyterstva i
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predsedníctva cz, sa nepodarilo komunikovať … naopak, ona napísala sťažnosť na seniorát i dištrikt na
predsedníctvo zboru i celé presbyterstvo a obvinila ich zo šikanovania. Tento konflikt sa nepodarilo,
žiaľ, vyriešiť.
5.7. Prezentovanie projektu DA na SEMFESTe v Lenke pri Tornali; celý deň sme strávili s naším hosťom
zo Sliezska (Anielka Taska, dobrovoľníčka a účastníčka INVYT2)
9.-13.7. detský denný tábor, ktorý organizoval tím detskej besiedky nášho cz a o.z. Kairos Košice.
Zúčastnilo sa ho 73 detí.
29.7.2018 (09. NE po sv. Trojici), vyslanie dobrovoľníčok do Maretadu, Tanzánia, INVYT 4, projekt DA,
posledné SLB na Magistráte
29. júla 2018, pohrebná rozlúčka s bratom farárom, Mgr. Danielom Dudášom vo veku 63 rokov, v ev.
a. v. kostole v Budimíri.
od 5.8.2018 začiatok pravidelných SLB v novom kostole (10. NE po sv. Trojici,Kajúca s VP)
od 25.8. pobytový detský tábor cz Košice na Borde, spolupráca našej besiedky
9.9.2018 – rozlúčka s br. f. Kolárovským v Štóse, guláš
22.9. 2018, ordinácia novokňazov v Radvani, z nášho cz brat I. Havassy; t.č. je kaplánom v Bardejove
(zborový farár sa zúčastňuje)
30.9. 2018 Posviacka nového kostola na Terase (v roku 16. výročia vzniku cirkevného zboru), zároveň
bolo zasadenie stromu pred kostolom (hostia: biskup VD ECAV Mgr. Slavomír Sabol, emeritný biskup
Mgr. Igor Mišina, senior Košického seniorátu ThDr. PaedDr. Ján Hruška, PhD., konsenior PaedDr.
Dušan Havrila, PhD., Dr. Kimmo Kääriäinen, výkonný riaditeľ oddelenia pre medzinárodné vzťahy
Evanjelickej luteránskej cirkvi Fínska, Markus Lochstampfer, reprezentant medzinárodnej diakonie
Diakonického diela vo Württembergu. A ďalší hostia z cirkvi, mesta, ekumény, realizátori stavby a
široká verejnosť, hostia z Čiech, z mesta, partnerských org., dodávateľov a sponzorov...) Posviacka
základného kameňa sa konala 17. júla 2005, začiatok stavebných prác: 5.9.2006. Ďakujeme všetkým
za prípravu a realizáciu slávnosti Posviacky nového kostola a taktiež ďakujeme br. Igorovi Simonovi
za dotiahnutie stavby do kolaudácie. Rok 2018 bol 12. rokom výstavby. (Podobne nám história
zachovala, že kostol na Mlynskej ulici sa staval 12 rokov.)
30.9. počas slávnosti posviacky bola aj rozlúčka s br. f. O. Kolárovským, ktorý pracoval v cz 15 rokov.
Jeho novým pôsobiskom je Evanjelizačné stredisko, Prešov, kde sa bude venovať vzdelávacej, misijnej
a teologickej práci.
1.10. cz administrovaný br. f. Mgr. S. Linkeschom (od 4.12.2018 senior KOS)
3.10. s. farárka K. Tomčiková dala výpoveď z práce v ECAV a ukončila prácu v cz. V cz pracovala 15
rokov.
6.10.2018 seniorátne stretnutie detí KOS tu v našom kostole na Terase.
Seniorátne stretnutie mládeže 21.10.2018 v našom kostole na Terase
Od októbra začali nedeľné popoludnia v poslednú nedeľu v mesiaci (L. Ontko)
8.10.2018 Africký večer na Terase
9.10. 2018, duchovné zamyslenie Ondreja Kolárovského na MOS v Herľanoch
14.10. Africké sny Třinec – účasť tímu DA SK
28.10.2018 sa konali voľby Seniorátneho predsedníctva KOS
Biblické vzdelávanie EVS – účasť členov nášho cz, Tatranské Matliare, 15.-18.11.
Konferencia rodín - účasť členov nášho cz, Tatranské Matliare, 15.-18.11.

V uplynulom roku sa konali voľby dozodcu VD ECAV Ľ. Pankuch a tiež predsedníctva ECAV J. Brozman –
generálny dozorca, I. Eľko – generálny biskup. Aj keď sa niektorí snažia dlhodobo atakovať a spochybňovať
tieto voľby, sú právoplatné, zákonné, konali sa tým istým spôsobom ako pri všetkých voľbách
predchádzajúcich a aj rovnakým spôsobom sa rozhodovalo o kandidátoch. Žiaľ, EPST tu robí nedobrú prácu v
cirkvi, rozdeľuje a rozoštváva ľudí… nepodľahnime tomu...
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12. Misijná služba OZ Deti Afriky SK
Za posledné roky sa služba názvom Deti Afriky pekne rozrástla. Podporujeme momentálne 46
študentov, podporujeme pobyt 2 dobrovolníčiek a výstavbu internátu. Podrobnosti a aktuálne informácie
nájdete vždy na web stránke: www.detiafriky.sk

13. PASTORÁLNA ČINNOSŤ

Pastorálna činnosť v našom cirkevnom zbore je limitovaná možnosťami, ktoré majú farári. V
mestskom zbore je stále veľká anonymita veriacich. Žiadna návšteva v domácnosti však nebola odmietnutá.
Za pastorálny rozhovor považujeme v plnej miere aj každý rozhovor, ktorý vznikne pri rozličných situáciách,
rozhovoroch, požiadavkách, s ktorými sa na nás obracajú veriaci. Takýchto rozhovorov je veľmi veľa.

14. FUNKCIONÁRI A PREDSTAVITELIA CZ
Funkcionári a predstavitelia CZ:
Samuel Linkesch, administrátor zboru od 1.10.2018
Igor Simon – zborový dozorca, štatutár, koordinátor výstavby kostola
Ondrej Kolárovský, zborový farár (do 30.9.2018)
- 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 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 (do 31.10.2018)
- člen ZED
- člen edičnej rady Tranoscia

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, stretávanie žien
Gabriel Müller (Štós)

Andrea Grančajová, pokladníčka, (Štós)
Božena Balcárová, vedúca spevokolu Nádej
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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
Igor Mišina, emeritný biskup, člen Seniorátneho presbyterstva
kantorky:
Katarína Vološinová, Emília Kožlejová, Zuzana Baltová,
Teodor Tomčik - výpomoc

15. 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.
Podľa potreby a ponuky je možné zakúpiť aj ďalšiu kresťanskú literatúru, najmä v predvianočnom
období. Priestory nového kostola to umožňujú v lepšej miere, ako doteraz. V kancelárii farského úradu
predávame najmä Bibliu, spevník, pašie a funebrál- spevník na pohreby. Na Zvonárskej ulici je kresťanská
predajňa kníh BRÁNA. Určite ju vrelo odporúčame.
Od marca 2018 Alenka a Ester Kolarovská pravidelne v 3. nedeľu v mesiaci a pri iných príležitostiach,
po sl.Božích predávali knihy z Porta Libri a EVS. Zisk z predaja ide na dokončenie kostola. Radi by v tejto službe
pokračovali aj naďalej.
l6. POCET ČLENOV ZBORU

V našom cirkevnom zbore vedieme evidenciu tých členov, ktorí svoju spolupatričnosť s tunajším
cirkevným zborom vyjadrujú aj vo forme ročného cirkevného príspevku ( cirkevná daň). Podľa evidencie sa k
nášmu zboru hlási k 31.12.2018 864 veriacich. Vyzývame vás všetkých, aby ste povzbudili k povedomiu
evanjelickej príslušnosti u tých, o ktorých viete, že ostávajú ešte stále anonymnými. Pozývame vás všetkých k
tomu, aby ste sa zapojili do spresnenia evidencie našich členov.

II. HOSPODÁRSKY ŽIVOT ZBORU
Prehľad hospodárenia CZ Košice – Terasa za rok 2018
Celkové príjmy za rok 2018
Nový kostol

68 092,69 €

Prevádzka a činnosť CZ

27 086,75 €

Príjmy spolu:

95 179,44 €
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Celkové výdavky za rok 2018
-171 101,24 €

Výstavba kostola

-38 534,11 €

Prevádzka a činnosť CZ
Výdavky spolu:

-209 635,35 €

Celkový rozdiel príjmy - výdavky

-114 455,91 €

Stav financií na výstavbu nového kostola /NK/ k 31.12.2018
Zostatok financií na NK z roku 2017

134 349,11 €
68 092,69 €

Príjmy na NK z roku 2018
Výdavky na NK z roku 2018

-171 101,24 €

Spolu:

+ 31 340,56 €
Grafický prehľad príjmov 2015 – 2018
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Komentár k hospodáreniu CZ Košice –Terasa za rok 2018
NOVÝ KOSTOL /NK/
1. Príjmy na NK sme mali na úrovni 68.092,69 €, pričom 44.305,20 € sme získali vo forme milodarov,
17.445 € bol dar dolného CZ, 5.000 € bola dotácia z Min. financií a 800 € bola dotácia z MČ-KE Šaca.
2. Výdavky na výstavbu kostola boli vo výške -171.101,24 €, oproti minulému roku sme preinvestovali
viac o cca 54 tis. €.
ČINNOSŤ CZ
1. Milodary na činnosť CZ boli vo výške 7.472,98 € , čo je približne rovnaká výška milodarov ako
v predchádzajúcom roku.
2. Cirkevný príspevok bol vyzbieraný vo výške 7.291,00 €, čo je o 926 € viac ako v roku 2017. /+14,5%/
3. Ofery pre náš CZ sme prijali v sume 8.799,98 €, čo je o 3.286,13 € viac ako v roku 2017. /+51,6%/
4. Celkové výdavky na prevádzku CZ sme mali vo výške - 38.534,11 €. Oproti roku 2017 sa nám zvýšili
náklady na prevádzku o 5.358,56 € /+16,1%/, pričom tieto zvýšené náklady súvisia so splácaním
úveru banke a prevádzkovými nákladmi na NK. /elektrika, BOZP, revízie, PO a pod./
Informácie k úveru na dostavbu NK
Výška úveru:

150 000,00 €

Celkové splátky úveru:
Preplatenie úveru:
Doba splácania:
Mesačná splátka:
Ročná splátka:

182 800,00 €
32 800,00 €
15 rokov
cca 1.200 €
cca 14.400 €
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Grafický prehľad výdavkov 2015 – 2018

Súčasťou tejto kňazskej správy je:
- Záverečný koncoročný výkaz za rok 2018, ktorý predkladá Revízna komisia
- Návrh Rozpočtu na rok 2019, ktorý pripravil Hospodársky výbor 29.1.2019
Obidve tieto správy boli prerokované na zasadnutí zborového presbyterstva 14.2.2019 a Zborové
presbyterstvo ich predkladá konventu na schválenie.
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III. ZÁVER

Ďakujem predovšetkým Pánu Bohu, za všetko, čo sme mohli vykonať za uplynulý rok 2018. V oblasti
duchovnej i hospodárskej sme zaznamenali kus cesty. Ďakujem všetkým, ktorí a podieľali na realizácii stavby
kostola. Zvlášť chcem poďakovať br. Igorovi Simonovi že dotiahol veci až do kolaudačného rozhodnutia.
Taktiež ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do príprav slávnostnej posviacky, ale aj každého podujatia, ktoré
ste úspešne organizovali. Všetci, ktorí sa zúčastňujete duchovných podujatí v zborových priestoroch tieto
nové možnosti rozvoja iste vidíte. Pozývame aj ďalších k zapojeniu sa a k duchovnej aktivite.
Táto kňazská správa zahŕňa celý rok 2018. Rád by som poďakoval ses. farárke Katke Tomčíkovej,
ktorá pracovala v CZ prvých 6 mesiacov. Potom bola 3 mesiace na PN a mesiac čerpala dovolenku.
Rozhodnutie odísť z duchovnej služby urobila 4 dni po tom, ako službu ukončil br. farár Ondrej Kolárovský.
Taktiež chcem poďakovať br. farárovi Ondrejovi Kolárovskému a jeho rodine za ich službu, že
doviedol CZ až do slávnosti posviacky nového kostola.
Obidvom ďakujem za zvestovanie Slova Božieho, prisluhovanie sviatostí, vyučovanie náboženstva
a konfirmandov, biblické hodiny, stretnutia žien aj službu v EMŠ. Prajem im Božie požehnanie.
Za posledných 5 mesiacov som mohol bližšie spolupracovať s týmto cirkevným zborom. Chcem Vám
vyjadriť poďakovanie za to, ako ste v duchovnom živote nepoľavili, ale práve naopak, po začatí užívania
nového kostola, tu začal aj duchovný život ešte vo väčšej miere. Povzbudzujem všetky generácie, deti,
mládež, rodiny, spevokol, ženy, ale aj staršiu generáciu, aby ste spoločne s presbyterstvom a novým
predsedníctvom zboru pozdvihli pochodeň evanjelia, aby ono svietilo ešte viac ako doteraz.
Ďakujem br. dozorcovi a všetkým spolupracovníkom za pomoc a porozumenie v situáciách, keď nie
všetko možno bolo dostatočné z mojej strany. Pán Boh nech s Vami všetkými ostáva so svojim požehnaním.

Mgr. Samuel Linkesch
administrátor CZ, senior KOS

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2019
-

dokončiť práce vo farskom príbytku a byť súčinným pri sťahovaní rodiny novozvoleného brata farára
zabezpečovať priebežné splácanie úveru na kostol
zlepšiť financovanie činnosti a réžie cirkevného zboru
požiadať o pôžičku z Generálnej podporovne
požiadať o finančný príspevok z fondov ZED-u na rekonštrukciu fár
ďalšie aktivity v jednotlivých sekciách služby

20

Evanjelická materská škola
Muškátová 7, 040 11 Košice
tel.: 0904 517 555 (1. trieda), 0911 900 870 (2. trieda)
email: msevanke@gmail.com

webstránka: www.muskatova.sk
www.facebook.com/evanjelicka.ms.muskatova.7
Bankové spojenie:
Evanjelická materská škola, 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 banka 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
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 vo farskom úrade:
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.
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