
Výročná správa
Ev. a. v. cirkevného zboru

Košice – Terasa 
za rok 2010

Predkladá zborový farár Mgr. Ondrej Kolárovský
na Výročnom konvente Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Košice – Terasa
dňa 20. februára 2011 v rámci hlavných služieb Božích



Biblický úvod 
prednesený formou kázne na konvente na základe biblického textu:

Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom... Kolosenským 3:23

Milí bratia a sestry v PJK!

Po roku máme opäť výročný konvent, aby sme na ňom zhodnotili ten rok predošlý, aby sme sa 
poučili, a tiež aby sme plánovali tento rok. Máme príležitosť zastaviť sa a zhodnotiť a prehodnotiť náš 
život v tomto cirkevnom zbore. 

Keď som si sadol k premýšľaniu nad touto kázňou, zhrozil som sa, čo som vyviedol. Však ja idem 
sám proti sebe, keď idem o tomto hovoriť. Však mi to môžete zrátať a vytaviť, čo ešte by som ešte aj ja 
mohol zlepšovať vo svojej práci. A viete, čo? V mnohom budete mať aj pravdu. Pretože som si vedomý, 
že je čo zlepšovať. 

Ale náš cz nebude dokonalý vďaka dokonalému farárovi. Ale vďaka zapojeniu sa čím viacerých, 
ktorí si navzájom môžeme pomáhať zlepšovať sa, napredovať a svojimi darmi a prednosťami vyvažovať 
nedostatky tých druhých. 

Mňa zaujalo, keď som bol na jednom výbornom seminári, a po jeho skončení sa nás spýtali 
organizátori: Čo by sme mohli urobiť nabudúce lepšie? Ja si nepamätám, čo sme vtedy navrhovali, s 
odstupom času mi zostalo v pamäti z toho seminára len to dobré. A tiež myšlienka – že je stále čo 
zlepšovať na tom, čo robíme.

Niekde zaostávame 5 krokov? Tak urobme teraz aspoň dva-tri! A niekde nám to ide dobre? Fajn, 
ale skúsme urobiť ešte jeden krok smerom dopredu. 

Vo svete to funguje tak, že nedostatky druhých sú príležitosťou, ako ich potopiť a využiť k tomu, 
aby vynikli moje vlastné prednosti. V cirkvi to však má byť tak, že nedostatky druhých sú príležitosťou 
pre moju službu, aby som im poslúžil svojimi darmi, a tak ich pozdvihol. Vo svete druhých ponižujeme a 
seba povyšujeme. Medzi kresťanmi by to malo by tak, že svojimi prednosťami druhých pozdvihujeme a 
seba skromne do popredia netlačíme. 

Jeden zo správnych postojov, ktorý by sme si mali ako kresťania osvojiť vo všetkých oblastiach 
svojej činnosti, je nasledovný: Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom. V tejto 
jednoduchej vete máme 4 myšlienky, pri ktorých sa pristavíme.

1. Čokoľvek robíte... Tu niet nad čím špekulovať. Čokoľvek je čokoľvek. To sa týka našich činností 
v práci, alebo doma, či niečo robíme za peniaze, ako dobrovoľníci alebo je to súčasťou nášho sociálneho 
postavenia, napr. rodičov. 

Kresťan si nemôže povedať: V práci som výborný pracovník, oceňovaný celým kolektívom, ale v 
rodine môžem byť mizerným manželom či otcom. Výborné výsledky v jednej oblasti života 
nekompenzujú naše zlyhanie v inej oblasti. 

Čiže máme sa usilovať o výbornosť v každej oblasti svojho života. 
2. ...robte z tej duše... Toto je možno jedna z najťažších vecí. Robiť niečo nie len z povinnosti, ale 

„z celej duše“, „zo srdca“, ako dnes skôr vravíme. Dá sa prinútiť k takémuto postoju? Nie je to proti 
našej prirodzenosti? Keď niečo tak proste necítim, nemôžem sa tváriť, že to robím nadšene! Koľko 
činností denne musíme vykonať jednoducho preto, že musíme! A to bez ohľadu na to, či sa nám to páči 
alebo nie. Vedeli by o tom rozprávať deti, ktoré nútia rodičia udržiavať si v izbe poriadok či cvičiť na 
klavíri. Ale matka na materskej dovolenke (prečo len sa to volá dovolenka?), ktorá prebaľuje a kŕmi 
svoje bábätko bez ohľadu na dennú či nočnú hodinu. Alebo sa na to spýtajte učiteľa, keď vyplňuje ďalšiu 
z nespočetných tabuliek a štatistík. 

Tlak zvonku nám tu nepomôže. Zmeniť svoj postoj potrebujeme zvnútra. A to tak, že si 
uvedomíme, pre koho robíme to, čo robíme. Určite matka ľahšie zvládne nočné vstávanie, ak si 
uvedomí, že to robí pre svoje vytúžené dieťa. 

Zmeniť vnútorné postoje nejde zo dňa na deň. Ba trúfam si povedať, že toto je pre nás 
celoživotná výzva. Tu však prichádza k slovu pokánie. Pokánie znamená zmenu myslenia, a presne o to 
tu ide. Potrebujeme zmeniť svoje nazeranie na svoju činnosť v tých všetkých oblastiach života. 



Vždy, si uvedomíme svoju nechuť v tom, čo robíme, obráťme sa k Pánovi, vyznajme Mu svoje 
dotlčené pocity, svoje sklamanie, z toho , čo robíme, svoju únavu a svoje zlyhania. Dovoľme Mu, aby On 
obnovil náš pohľad na danú vec, činnosť, a tak sme našli obnovený prameň pre svoju motiváciu. A to 
nás vedie k tomu tretiemu. 

3. To tretie je „ako Pánovi“. Svoj obzor môžeme rozšíriť ešte viac. Nerobíme to len pre druhého 
človeka, ktorého milujeme. Robíme to pre Pána, ktorý miluje nás. 

Musíme priznať a vyznať, že pri mnohých svojich činnostiach svoju prácu robíme „len aby bolo“, 
„aby sa nepovedalo“, odbavujeme ju – v cirkvi hovoríme, že „odbavujeme služby Božie“, inými slovami, 
robíme veci ledabolo, neporiadne, narýchlo, nekvalitne. 

Ak napríklad musíme v práci podávať výkon na 100%, často nám už nezostávajú sily podať 
rovnaký výkon doma. Alebo naše domáce povinnosti nás tak vyčerpávajú, že v práci zaspávame a pod. 

Ak si však uvedomíme, že nad celým naším životom je Pán Ježiš, tak všetko, čo robíme, by sme 
mali robiť ako pre Neho. Vari je nejaká oblasť nášho života, kde by Pán Ježiš nemal byť Pánom? Iste nie!

A tak sme pri pokání opäť. Ako mnohé robíme nie pre Pána Ježiša, ale pre seba, pre druhého a 
pod. Zabúdame na ten celkový obraz života. Strácame tú širokú – Božiu perspektívu nášho života. 
Vidíme len to svoje, malé, čo nás momentálne trápi. 

Kajajme sa z toho, že náš život je tak málo zameraný na nášho nebeského Pána. Ak sa hlbšie 
zahĺbime do týchto Pavlových slov, vidíme, ako sme veľmi zameraný len na seba. A znovu máme z čoho 
robiť pokánie. 

Obnovenie nášho myslenia v tejto oblasti znamená, že svoj život zameriame na Pána Ježiša 
Krista. Dovoľme Mu, aby On bol Pánom každej oblasti nášho života, a potom Mu v tej oblasti slúžme. 
Robme to, čo robíme pre Neho. 

4. ...a nie ľuďom.“ Ak robíme veci pre ľudí, tak očakávame, že oni našu prácu a námahu ocenia. 
Ľudia nás sklamávajú. Znovu a znovu. Ak chceme ocenenie od ľudí, sme nútení sa im zapáčiť. A tak hrozí 
nebezpečie, že nebudeme robiť to, čo je správne, ale to, čo je oceňované. Tragickú karikatúru tohto 
posunu vidíme u politikov, ktorí nerobia to, čo je správne, ale to, čo im prinesie hlasy voličov. Hovorí sa 
tomu aj populizmus. Ale nie je takým malým populistom každý z nás? V tých mnohých každodenných 
maličkostiach, kedy robíme nie to, čo je správne, čo chce Boh, ale to, čo nám prinesie uznanie a 
ocenenie u ľudí? A znovu robme pokánie. 

Vidíme, že veta, ktorá na začiatku vyzerala tak jednoducho, nás usvedčuje z mnohého 
pochybenia. Ukazuje nám, ako ďaleko sme sa vzdialili od Božieho zámeru s nami. 

Ak dnes máme uvažovať nad tým, čo bolo, čo je a čo byť má, tak začnime s pokáním. A vráťme 
sa tam, kde sme odbočili z Božej cesty. A potom vykročme nanovo s týmto novým pohľadom. 

Určite ešte v mnohom padneme. Je veľa toho, čo sa máme učiť. Nie sme dokonalí. Budeme 
zabúdať na Božie slovo, o ktorom sme dnes uvažovali. Ale to nech nás neodradí. Pripomínajme si 
pravdy Božieho slova. Kajajme sa, dovoľme Pánovi Ježišovi, aby nás menil a kráčajme v ústrety tomu, čo 
On pre nás pripravil. 

Boh vás žehnaj. 
Amen.

* * *



Pripomeňme si naše poslanie: 

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

V piatich bodoch to môžeme stručne vyjadriť tak, 
ako je to znázornené na obrázku vpravo. 

Týchto 5 rozmerov života cirkevného zboru 
nám dáva ucelený obraz o tom, ako by mal vyzerať 
život nášho spoločenstva. 

Pri zjednodušenom (heslovitom) vyjadrení týchto 5 
rozmerov  to  vyzerá  potom  tak  ako  na  obrázku 
vľavo. 

Skúsme sa pozrieť na náš život v uplynulom roku z 
pohľadu  týchto  piatich  rozmerov  nášho 
kresťanského  života.  Jednotlivé  oblasti  života, 
nášho  cirkevného  zboru  je  rozdelených  aspoň 
približne do týchto jednotlivých oblastí. 
Z  pohľadu  vašej  vlastnej  skúsenosti  skúste  sami 
pre seba zhodnotiť, nakoľko sa vám darilo napĺňať 
tieto biblické ciele pre náš cirkevný zbor. 
Jednoslovné  pomenovania  pre  týchto  5  oblastí 
vidíme na obrázku vpravo.

Vychádzame  pri  tom  z  Veľkého  poverenia 
(Mt 28:19-20) a Sumy zákona (Mk 12:30-31). 

prinášame 
Krista

uctievame 
Krista

slúžime s 
Kristom

rastieme s 
Kristom

patríme 
Kristovi

Choďte teda, čiňte 
mi učeníkmi všetky 
národy... Mt 28:19

Milovať budeš Pána, svojho Boha, z 
celého srdca a z celej duše a z celej 

mysle a z celej sily. Mk 12:30

Milovať budeš 
blížneho ako seba 

samého. Mk 
12:31

...a učiac ich 
zachovávať všetko, 
čokoľvek som vám 
prikázal. Mt 28:20

...krstiac ich v meno 
Otca i Syna i Ducha 
Svätého... Mt 28:19

evanjelizácia
misia

adorácia
bohoslužba

diakonia
služba

katechéza
učeníctvo

koinonia
spoločenstvo



1.  Rozmer života spoločenstva – smerom k Bohu

Biblický základ: Marek 12:30 
Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca a z celej duše a z celej mysle a z celej sily. 

Naše poslanie o tom hovorí slovami: 
Sme tu preto, aby sme … tým všetkým prinášali Bohu slávu. 

Heslovité vyjadrenie: 
Uctievame Krista (adorácia - bohoslužba)

Bohoslužobný život
Služby  Božie  nedeľné sa  konali  každú  nedeľu  o  10:00  v  Malej  zasadačke  Magistrátu  v 

slovenskom jazyku. Celkovo bohoslužobných príležitostí bolo 61 (Terasa), Štós 13x. Účasť na Terase 
je  priemerne  186,  rovnako  ako  vlani.  Od  tohto  roku  používa  cirkev  nový  spôsob  vykazovania 
štatistík návštevnosti služieb Božích. Do počtu služieb Božích ani do návštevnosti sa nezarátavajú 
sviatky, ale tie sa vykazujú zvlášť. 

Subjektívne sa síce zdá, že návštevnosť je pekná (tak konštatujú aj hostia), ale v podstate je 
stabilizovaná, prípadný nárast je len mierny. Návštevnosť je 21,88% z celkového počtu v evidencii, 
čo  je  zrejme  nad celoslovenským priemerom  v  evanjelickej  cirkvi.  Je  to  však  len  6,8%  z  počtu 
evanjelikov  v  našom  pastorálnom  obvode  podľa  sčítania  ľudu.  S  tým  by  sme  sa  však  nemali 
uspokojiť. Aj tieto údaje hovoria o veľkom priestore pre vnútornú misiu, kedy mnohí evanjelici sú 
úplne  mimo  aktívneho  života  cirkvi.  Poväčšine  sa  s  nimi  zoznamujeme  až  na  ich  pohreboch  a 
dozvedáme sa, akí to boli skvelí ľudia. Aká škoda, že sme sa s nimi nepoznali skôr!

A to ešte nehovoríme o vonkajšej misii, pretože v meste ako sú Košice rastie počet ľudí bez 
akejkoľvek cirkevnej príslušnosti.  V cirkvách so záujmom očakávame, aké zmeny v číslach prinesie 
sčítanie ľudí, ktoré bude v tomto roku. Avšak prihlásiť sa k cirkvi len raz za 10 rokov zaškrtnutím 
príslušnej kolónky v tlačive je ozaj trochu málo. 

Najmenej zastúpená na službách Božích je aj naďalej mládež. Tu nenastala žiadna pozitívna 
zmena oproti minulosti. Konfirmandi síce majú účasť na službách Božích povinnú. Ukazuje sa však, 
že ani toto nedocieli, aby si vybudovali vzťah k návšteve služieb Božích, pokiaľ k tomu neboli vedení 
už predtým svojimi rodičmi. Skutočnosť je však taká, že konfirmandi sú často jediní z rodiny, kto na 
služby Božie chodí, a aj to len vďaka tomu, že je to ich povinnosť. Po konfirmácii sa potom opäť 
vytrácajú  aj  z „kostolných  lavíc“.  S  týmto  sa  nemôžeme  uspokojiť,  ale  potrebujeme  hľadať 
spôsoby,  ako  aj  túto  generáciu  pritiahnuť  tak,  aby  si  našla  svoje  miesto  v  našom  nedeľnom 
spoločenstve. V uplynulom roku sme v tomto smere neurobili nič. 

Malo  by  byť  pre  nás  cieľom,  aby  sa  z  kartotečných  cirkevníkov  stali  postupne  aspoň 
návštevníci služieb Božích a z návštevníkov služobníci v cirkvi. 

    
kartotečný evanjelik návštevník služieb Božích         slúžiaci kresťan

850 186    ?

Na záver služieb Božích každý týždeň zaznieva výzva: ...s radostným srdcom slúžte Pánovi! 
Akú odozvu má táto výzva vo vašom živote? 

Služby Božie vykonávali striedavo zborový farár O. Kolárovský 29x (-5),  námestná farárka na 
kaplánskom mieste K. Tomčiková 29x (+2), brat farár z cz Mlynská S. Kocka 2x (+2) a brat teológ L. 
Králik 1x (+1). Okrem toho zborový farár O. Kolárovský pravidelne slúžil aj v Štóse, počas sviatkov aj 
sestra farárka K. Tomčiková. 



Texty kázní boli tak ako aj v minulosti volené podľa charakteru nedele v zmysle Agendy ECAV 
(najmä sviatky), prípadne podľa doporučenia z GBÚ (mimoriadne dni ako napr. nedeľa diakonie, 
nedeľa misie, nedeľa kresťanského šafárenia, a pod.), alebo podľa potreby vychovávať a vzdelávať 
zbor v určitom smere.

Spev  na  službách  Božích  doprevádzajú  pravidelne  sestry  K.  Vološinová  (rod.  Kožlejová) 
(Terasa,  FNsP,  Štós)  a  D.  Hrehorová  (Terasa).  Príležitostne  vypomáhajú  aj  sestra  M.
Lukáčová  (FnsP,  Terasa)  a  v  druhom  polroku  stále  viac  sestra  Z.  Baltová  (Štós).

Okrem doprevádzania na hlavných (nedeľných a sviatočných) službách Božích v Košiciach a 
v  Štóse  doprevádzajú  naše  kantorky  spev  aj  na  službách  Božích  v  kaplnke  v  Novej
nemocnici a počas večierní v EMŠ (reformačné, advetné, pôstne). Príležitostne vypomáhajú hrou aj 
v cz na Mlynskej. V priebehu minulého roka sa opäť zúčastnili týždenného Kurzu pre cirkevných 
hudobníkov  v  Bratislave,  v  čom  ich  náš  cirkevný  zbor  podporuje,  pretože  to  napomáha  ich 
praktickému napredovaniu a rastu. 

Liturgické  texty  na  službách  Božích  (starozmluvný,  epištolický)  sú  spravidla  čítané 
neordinovanými členmi zboru. 

Viackrát boli služby Božie obohatené vystúpeniami detí (detská besiedka, materská škola), a 
tiež  aj  rodinnými  spoločenstvami.  Vystúpenia  detí  z  besiedky  sú  už  pravidelnou  súčasťou 
bohoslužobného života, čo je iste potešiteľné. Osobne sa teším, že aj vystúpenia detí z našej škôlky 
sú pravidelné a prichádzajú k nám vtedy aj rodiča a starí rodičia detí, ktorí sú členmi iných cirkví či 
bez vyznania. (Žiaľ, viacerí z nich hneď po programe ich detí odchádzajú.)

Som  tiež  rád,  že  sa  zdá,  že  otázka  toho,  či  malé  deti  vyrušujú  na  službách  Božích  už 
nemusíme  riešiť.   Tak  ako  sú  deti  súčasťou  rodiny  a  rodina  sa  z  nich  teší,  tak  sú  súčasťou  aj 
kresťanskej  rodiny  (cirkevného zboru)  a  tešíme sa  z  nich.  Ak  by  predsa niekto bol  vyrušovaný 
menšími deťmi, ktoré sú spolu s mamičkami väčšinou vzadu pri vchode do sály, tak si môže sadnúť 
dopredu, kde je vždy dostatok voľného miesta, a tak sa plne sústrediť na služby Božie.  Ja sa len 
teším,  že postupne stále  viac mladých rodín  aj  s  malými  detičkami  nachádzajú cestu do nášho 
spoločenstva.

Služby Božie vo Fakultnej  nemocnici (kaplnka) sa konali  pravidelne v sobotu o 18:00.  Ich 
počet  za  rok  bol  49x  (+2).   Účasť  na  týchto  službách  Božích  bola  v  priemere  11  ľudí  (  -  2). 
Príležitostne  sú  medzi  nimi  aj  pacienti,  prípadne  ich  príbuzní,  väčšinou však  ide  o ľudí  zvonku, 
našich evanjelikov.  Na týchto službách Božích slúžila  najviac s.  námestná farárka K.  Tomčiková, 
potom zborový farár O. Kolárovský. 

V tomto roku sme po druhýkrát pristúpili v adventnom čase k organizovaniu služieb Božích v 
čase namiesto biblickej hodiny. Uskutočnili sa 4x, priem. účasť 15 (+3). V tomto chceme pokračovať, 
aj v tomto roku, aj keď návštevnosť týchto služieb Božích je v porovnaní s nedeľou drasticky nižšia. 

Nemecké služby Božie sa konajú v cz na Mlynskej. Slúžila na nich s. farárka K. Tomčiková. 
Konali  sa  2x  (-1) a  to  na  Veľký  piatok  a  na  Poďakovanie  za  úrody  zeme  (tie  boli  namiesto 
Reformačných). 

Stretávame sa s otázkou, či je možné, aby určitý cirkevný úkon (krst, sobáš, pohreb) vykonal 
farár z iného zboru, ako je ten, do ktorého dotyčný patrí podľa miesta bydliska (evidencie). Áno, je 
to  v  zásade  možné  a  vychádzame  si  v  tomto  navzájom  v  ústrety.  Potrebné  je  však  vopred 
informovať farára cirk. zboru, do ktorého patrí ten, koho sa to týka, a ten dá formálny súhlas k 
vykonaniu príslušného obradu. 

Fília Štós
V Štóse máme 59 členov vrátane detí (-1). Priemerná návštevnosť na službách Božích bola 

v uplynulom roku 33 (vrátane detí,  +3),  čo je 55,9 % (+5,50%) z členov zboru! Kiežby sme aspoň 
takúto účasť dosiahli  aj  v Košiciach!  Účasť na službách Božích mierne stúpla, aj keď pri  takých 
malých počtoch tie čísla vyzerajú ozaj skvele. Naviac treba poznamenať, že značný počet členov 



cirkevného  zboru  dlhodobo  žije  a pracuje  mimo  obce,  keďže  v oblasti  je  málo  pracovných 
príležitostí. 

Služby Božie sa konajú v zásade v 2.  nedeľu v mesiaci  o 9:30 a na niektoré sviatky.  Počet 
služieb  Božích  vrátane  sviatkov  bol  celkovo  18x  (+1).  Večera  Pánova  tu  bola  prisluhovaná  3x 
(advent, pôst; konfirmácia, 42 mužov, 64 žien). Po prestávke sa uskutočnila slávnosť konfirmácie. 
Konfirmovaní boli traja chlapci. Na dlhý čas to však bola zrejme posledná konfirmácia vzhľadom k 
tomu, že v Štóse chýbajú deti (až na výnimky). Vzhľadom na demografický vývoj v Štóse tu cirkevné 
spoločenstvo smeruje k poklesu členstva. Pohreby boli  v Štóse 1 (-2).  

2.  Rozmer života spoločenstva – smerom k svojmu rastu

Biblický základ: Matúš 28:20  
...a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal... 

Naše poslanie o tom hovorí slovami: 
Sme tu preto, aby sme … budovali veriacich. 

Heslovité vyjadrenie: 
Rastieme s Kristom (katechéza - učeníctvo)

Biblická a vnútornomisijná práca v zbore 
Biblické  hodiny  dospelých (starších)  sa  najprv  konali  v priestoroch  klubu  seniorov 

(katolíckeho) v priestoroch bývalej MŠ na Laboreckej ulici. Po úprave priestorov v EMŠ sa konajú v 
zborovni materskej školy. Počet navštevujúci biblické hodiny je v priemere 12 (-1) a konajú sa počas 
dní školského vyučovania. 

Program  pozostáva  zo  spevu  piesní,  biblického  úvodu,  ktorý  si  striedavo  pripravujú 
jednotliví účastníci na báze dobrovoľnosti. Jadrom stretnutia je štúdium vybraného úseku Písma 
Svätého.  Zvyčajne  je  vybraná  jednotlivá  kniha  Biblie,  ktorá  sa  postupne  preberá  s  tým,  že  sa 
snažíme nájsť aj praktickú aplikáciu do nášho dnešného života. 

Týmto vás chcem opätovne pozvať a povzbudiť k účasti na tieto stretnutia. Biblické hodiny 
majú  cieľ  pomôcť  nám  duchovne  rásť.  Za  tie  roky  stretávania  môžem  konštatovať,  že  pri  ich 
účastníkoch  vidno  napredovanie  v  oblasti  znalosti  Písma  Svätého,  v  modlitebnom  živote,  vo 
vzájomných vzťahoch a pomoci. 

Nikto sa nemusí nahlas modliť alebo niečo podobné. Je úplne v poriadku to, že niekto sa 
modlí nahlas častejšie a iný len výnimočne alebo vôbec. Na biblické hodiny nechodíme preto, že 
veľa toho už vieme, ale aby sme sa viac naučili. Ako sa vraví – nie je hanbou nevedieť, ale zostať v 
nevedomosti. 

Biblické hodiny sú výborným priestorom pre kladenie otázok o viere, priestor na rozhovory, 
zdieľanie a vzájomné povzbudzovanie vo viere. Práve skrze spoločné rozhovory môže naša viera 
lepšie  rásť  a  dozrievať.  Viera  druhých  je  pre  nás  povzbudením,  môžeme  sa  za  seba  navzájom 
modliť  apod.  Na  stretnutia  si  každý  nosí  svoju  vlastnú  Bibliu  a  spevník.  V  prípade,  že  niekto 
potrebuje tieto knihy zakúpiť, je to možné na našom farskom úrade. 

  Na výkladoch a  vedení  biblických hodín  sa  podieľali  zboroví   farári  K.  Tomčiková a  O. 
Kolárovský. Vďaka za pomoc a spoluprácu tu patrí aj manželom Hreškovcom. 

Biblická  práca  v     rodinných  spoločenstvách   sa  konala  v  4  biblických  skupinkách v počte 
celkovo približne 34 členov.  Situácia je v podstate podobná ako rok predtým.  1 skupinka je mladšia 
generácia dospelých a 3 sú mladšej strednej generácie. Dve skupinky sú vyslovene rodinné (aj  s 
deťmi),  jednu  tvoria  manželia  i  slobodní  (bezdetní)  a  jednu  prevažne  slobodní.  Stretnutia  sa 
uskutočňujú spravidla v domácnostiach účastníkov. 

Okrem brata farára O. Kolárovského vedú tieto skupinky s. Z. Katreniaková,  s. J. Kaduková a 



manželia J. a L. Mazákovci. 
Aj keď v uplynulom roku nenastal v oblasti skupiniek kvantitatívny rast (počet skupiniek je 

rovnaký, len mierny nárast členov), napredovanie nastalo v oblasti zapojenia sa do služby. Sú to 
najmä členovia skupiniek, ktorí sa zapájajú aj do služby deťom, dorastu či prípravy a organizovania 
ďalších aktivít v cirkevnom zbore (letný zborový tábor). 

Malé skupinky majú veľký potenciál ďalšieho kvantitatívneho i kvalitatívneho rastu. Platí o 
nich to, čo som uviedol o biblickej hodine. Neformálne prostredie a atmosféra ešte viac umocňujú 
osobné prežívanie viery i  upevňovanie spoločenstva. Program na skupinke závisí  od zloženia jej 
členov. Tam, kde nie sú deti, je viac priestoru aj pre hlbšie štúdium Písma, kde sú menšie deti, tam 
prevažuje vzájomné zdieľanie, rozhovory a povzbudzovanie. Na niektorých sa spieva viac (aj detské 
piesne), inde vôbec. Avšak modlitby sú pravidelnou súčasťou stretnutí. 

Ak by ste mali záujem zapojiť sa do niektorej z malých skupiniek, prihláste sa u br. farára 
alebo priamo u niektorého z vedúcich. 

Práca so ženami
V priebehu roka bolo zorganizovaných celkovo 10 stretnutí (+2), z toho dve tematické (-1) a 7 

pracovných (+2). Priemerná účasť 15 (+2). 
Predveľkonočné  stretnutie  sa  uskutočnilo  21.  3.  v  EMŠ.  Prednášala  sestra  farárka  Mgr. 

Monika  Beňová  z Rankoviec  na  tému:  Posudzovanie  a ohováranie.  Po  zaujímavej  prednáške 
nechýbala diskusia a vzájomné zdieľanie sa. Stretnutie obohatila aj recenzia knihy „Očarujúca“ v 
podaní  sestry  I.  Havassyovej.  Súčasťou stretnutia  bola  aj  možnosť  priučiť  sa  ako  vyrobiť  jarnú 
dekoráciu  a rôzne  ozdoby  pod  vedením  sestier  B.  Písečnej,  V.  Simonovej  a  A.  Némethovej. 
Nezabudli ani na už tradičnú výmenu receptov. 

Druhé stretnutie sa uskutočnilo na 1. adv. nedeľu v EMŠ. Prednášajúcou bola sestra Dáša 
Badiarová  na  tému  „Mojich  sedem divov“.  Veľmi  zaujímavá  prednáška  prerástla  do  zaujímavej 
a podnetnej diskusie. Recenziou knihy „ Prázdne ruky vystieram“ poslúžila sestra Milka. Ani tento 
krát  nechýbali  tvorivé  dielne,  kde  nám  profesionálne  zdobenie  medovníkov  predviedla  sestra 
Andrea, sestry Boba, Aďka a Vierka sa postarali o tvorivé dielne – výroba vianočných dekorácií. 

Od septembra až do adventného obdobia sa ženy stretali  na pracovných stretnutia vždy 
v nedeľu  podvečer,  a usilovne  pracovali  na  tvorbe  výrobkov  -  darčekových  predmetov  na  náš 
zborový adventný minifestival. 

Na 2.  adventnú nedeľu boli  niektoré z týchto výrobkov ponúknuté (spolu s prezentáciou 
projektu  kostola  a  zvesťou  Božieho  slova  zborového  farára)  v  bratskom  cirkevnom  zbore  na 
Mlynskej. 

Vďaka patrí všetkým sestrám, ktoré prispeli k úspešnému priebehu adventného minifstivalu 
aj  v  tomto  roku.  Na  stretnutiach  žien  sa  najviac  aktivizovali  s.  B.  Písečná, A.  Némethová,  V. 
Simonová,  I. Havassyová za koordinácie s. farárky K. Tomčikovej. 

Spevokol
Činnosti spevokolu Chválospev sa aktívne zúčastňujú aj viacerí členovia nášho cz. Spevokol 

absolvoval pri rôznych príležitostiach viacero vystúpení, príležitostne aj v našom cirkevnom zbore. 
Spevokol pracuje pod vedením  dirigentky sestry M. Gálovej. Uskutočnilo sa viacero vystúpení – 
koncertov. Tu spomeniem aspoň tieto: 

• Veľkopiatočný pašiový sprievod (Košice)
• Veľká Noc, Svätodušné sviatky, konfirmačná slávnosť
• Duchovná žatva spevokolov (Budimír)
• Festival sakrálneho umenia (Košice)
• Adventný koncert
• Vianočné sviatky a iné

Spevokol privíta vo svojich radoch aj  nových záujemcov. Ak máte chuť, kontaktujte sa buď 



na s. Gálovú, dirigentku, alebo na niektoré člena spevokolu z nášho cz. 

Modlitebný život
Prejavom  zdravého  duchovného  zborového  života  sú  aj  spoločné  modlitby  kresťanov. 

V našom CZ sú členovia MOS, ktorí sa zúčastňujú činnosti MOS v CZ na Mlynskej. Účasť z nášho 
cirkevného zboru je však slabá. Malá modlitebná skupinka sa stretáva aj pred Službami Božími (3-5 
ľudí). 

V  tejto  oblasti  vidím  veľké  rezervy.  Prínosom  by  iste  bolo,  keby  sa  našiel  niekto  ako 
„koordinátor  modlitebného  života  zboru“.  Jestvujú  cirkevné  zbory,  kde  funguje  modlitební 
skupina,  ktorá  sa  pravidelne  modlí  za  potreby  členov  zboru  i  iné,  podľa  toho,  kto  o  modlitby 
požiada. My sme od takéhoto modelu ešte veľmi ďaleko, ale bolo by dobré,  keby sme k tomu 
smerovali.

Nie je celkom správnym zvykom, že mnohí členovia cz uprednostňujú anonymnú modlitbu 
od  farára  v  rámci  služieb  Božích  (ako  „bohuznámy“),a  to  pri  rôznych  príležitostiach.  Ostatní 
členovia  cz  sú  pri  takej  modlitbe  pasívnymi  štatistami,  ktorí  nevedia,  za  koho  sa  farár  modlí. 
Modlitba  farára  na  službách  Božích  nemá  väčšiu  hodnotu  ako  modlitba  skupinky  veriacich  na 
modlitebnom stretnutí či modlitba jednotlivcov. 

Ako  prvý  krok  k  napredovaniu  v  modlitebnom  živote  by  mohlo  byť,  keby  ste  svoje 
modlitebné potreby adresovali modlitebnej skupinke, ktorá sa schádza pred službami Božími. 

V  tomto  roku  sme  tretíkrát  organizovali  samostatne  v  plnom  rozsahu  reformačný 
modlitebný týždeň (5 stretnutí, priemerná účasť 18 (+4)), ktorý sa stretol s málo väčším záujmom 
ako rok predtým. 

Výchovná práca
Detské služby Božie

Práca  s  deťmi  je  behom na  dlhú  trať.  Je  to  však  veľmi  zmysluplná  a  významná  služba. 
Zreteľný rozdiel vidno pri deťoch, ktoré prichádzajú na náboženstvo na školách či pri konfirmačnej 
príprave a prechádzajú  duchovným vzdelávaním aj v cirkevnom zbore a majú duchovné zázemie v 
rodine v porovnaní s deťmi, pri ktorých je náboženstvo na škole prvým a často jediným kontaktom 
s kresťanským posolstvom. V tomto smere môžem vyzdvihnúť aj prínos našej materskej školy. Deti, 
ktoré absolvujú našu EMŠ sú duchovne zrelšie a majú viditeľne väčšie znalosti Biblie ako ostatné 
deti v tomto veku. 

Prácu detskej besiedky koná tím 15 (+3) dobrovoľníkov pod vedením  s. Adriány Némethovej.
Detská besiedka sa koná paralelne so službami Božími každú nedeľu, vrátane prázdnin a sviatkov (s 
malými výnimkami).  Deti sa stretávajú v dvoch skupinách rozdelených podľa veku, keďže deti v 
predškolskom veku potrebujú iný prístup ako školáci.  

Mladšiu besiedku tvoria deti predškolského veku spolu s prváčikmi na ZŠ. Staršiu besiedku 
tvorili deti od druhého ročníka školy až po konfirmáciu. Mladšia besiedka používala k vyučovaniu 
knihy  „Príbehy  Novej  Zmluvy  dodnes  živé“,  materiály  „Objavujeme  bibliu  pre  predškolákov“ 
a materiály  Detskej  misie  a staršia  besiedka  používala  materiál  „Život  s  Bohom“,  vydaný 
Biskupským úradom východného dištriktu ECAV v Prešove. Vidíme, že rozdelenie besiedky na dve 
skupiny je prínosom, takže sa pravidelne zúčastňuje programu viac detí. 

Deti  sa stretávajú v hlavnej sále a spravidla po prvej piesni odchádzajú na svoj program. 
Príležitostne sa vracajú na služby Božie, napr. pri krstoch detí, návštevách zaujímavých hostí a pod. 

Pravidelná priemerná účasť bola asi 26 detí (+1). Pred vianočnými sviatkami počas prípravy 
vianočného programu je to výrazne viac. (Prečo asi?)

Pracovníci  besiedky  sa  v roku  2010  zúčastňovali  školení  a seminárov,  organizovaných 
Biskupským  úradom  VD  ECAV  v Prešove  a Detskou  misiou.  Zúčastnili  sa  aj  2.  konferencie  pre 
pracovníkov detskej besiedky vo Vyšnom Slavkove, organizovanej BÚ VD ECAV. 

Deti si počas roka pripravovali krátke programy, s ktorými vystúpili na službách Božích na 



sviatky: Vianočné, Veľkonočné a Deň matiek a tiež na konci a začiatku školského roku.
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). 
O aktivitách v spolupráci s EMŠ a iných pozri – bod 4. - Misia a evanjelizácia

Dorast 
Práca s dorastom v súčasnosti pozostáva z práce s dvoma odlišnými skupinami detí. O jednu 

skupinu sa už dlhoročne stará brat Dávid Melich. Sú to deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 
spolu s niektorými bývalými konfirmandmi. V priebehu roka sa uskutočnil  1 výlet a nepravidelné 
stretávanie sa v rôznom počte (2 – 10).  Otázkou  je, či sa podarí týchto mladých  integrovať do 
života cirkevného zboru, keďže nemajú duchovné (ani cirkevné) zázemie vo svojich rodinách.

Od  septembra  2009  funguje  práca  s  ďalšou  skupinkou  dorastencov.  Ide  o  deti,  ktoré 
odrastajú  z  detskej  besiedky a  sú  v  predkonfirmačnom veku (8-12  rokov).  Sú  to  deti,  ktoré  už 
vyrástli v našom cirkevnom zbore. O túto skupinku sa starajú manželia Juraj a Lenka Mazákovci. 
Spočiatku prebiehali stretnutia v domácnosti  manželov Mazákovcov (Národná trieda), no vďaka 
upraveným priestorom v EMŠ a takisto väčšiemu počtu dorastencov sa v októbri 2010 presunuli do 
zborovne EMŠ na Muškátovej ulici. 

V súčasnosti  dorast  striedavo navštevuje 14 detí,  z  toho priemerne 8,  občas sa  objaví  aj 
nejaký čestný hosť.  Stretávajú sa v piatok od 16:30 do 19:15.  Program je naplnený zážitkovými, 
športovými a inými hrami, objavovaním Pána Ježiša, modlitbami, používaním Biblie a Ev. spevníka, 
spoločnými rozhovormi a aspoň symbolickou večerou. Oproti predošlému roku je potešiteľné, že tu 
je viditeľný rast v počte účastníkov a že sa podarilo vytvoriť „naše vlastné“ priestory priamo na 
Terase pre tieto stretnutia.

Mládež
Od leta 2009 stretnutia mládeže prakticky nefungujú. Práca s mládežou už druhý rok stojí na 

mŕtvom bode.  Práca s  touto skupinou je  časovo veľmi  náročná,  asi  najviac zo všetkých oblastí 
práce. Situáciu sťažuje fakt, že nemáme „zdravé jadro“ z našich vlastných mládežníkov, ktorí by 
boli zakorenení v zbore a vo viere. Výborne rozbehnutá dlhoročná práca s mladými v ostatných 
zboroch a cirkvách v Košiciach a okolí je pre nás veľkou výzvou. Niektorí „naši“ mladí, ktorí majú 
záujem o hlbší duchovný život, si nachádzajú svoje miesto práve v mládežiach evanjelických zborov 
v našom okolí  (cz Mlynská, okolité obce), alebo sa zúčastňujú aktivít na Evanjelickom gymnáziu 
J.A.Komenského. To je iste lepšie, ako keby sa strácali celkom vo svete, ale vzniku mládeže v našom 
zbore to nepomáha (skôr naopak). 

To  však  neznamená,  že  by  sme  mali  mať  ťažké  srdce  na  tých  iných,  ktorí  sa  mladým 
intenzívne, kvalitne a s úspechom venujú. Naopak, skôr táto situácia hovorí o tom, že náš vlastný 
zbor nevie svojim mladým ponúknuť primerané miesto, kde by „sa našli“. Mrzí ma to o to viac, že 
každoročne  skupinka  konfirmandov  doslova  „odchádza“  bez  toho,  aby  si  našli  miesto  v 
spoločenstve. Obávam sa, že toto sa nezmení, pokiaľ:

1. sa  nenájde dobrovoľník  alebo  pracovník,  ktorý  by  sa  venoval  týmto  našim 
roztrateným mládežníkom naplno

2. nedorastie silná skupina mladých z nášho vlastného zboru (dnešný dorast, besiedka)

Práca so všetkými generáciami
Mnoho  stretnutí,  kde  sa  stretajú  podobní  podľa  veku,  či  druhu  činnosti.  Okrem  služieb 

Božích  niet  veľa  príležitostí,  kde  by  sa  stretli  všetky  generácie.  Touto  príležitosťou  môžu  byť 
celozborové podujatia, ako napríklad  zborové víkendovky a pod. Po asi dvojročnej prestávke sa 
nám opäť podarilo zorganizovať celozborový letný tábor s cieľom, aby sa naplnilo motto „...aby 
cirkev bola rodinou a rodina cirkvou...“. Vzhľadom na typ akcie, chýba síce najstaršia generácia, ale 
aj tak je to výborný priestor na bližšie vzájomné spoznávanie sa, budovanie vzťahov a vedomie 



spolupatričnosti  v  spoločenstve.  Zúčastnili  sa  ho  jednotlivci  i  celé  rodiny,  celkovo  v  počte  74 
účastníkov (z toho 27 detí a 47 dospelých). 

Podujatie sa uskutočnilo v čase 19.-22.8.2010 vo veľmi peknom prostredí blízko Kokošoviec 
(Zelený breh, Sigord). Naplnil hlavný zámer, aby sme boli „bližšie k prírode, bližšie k sebe navzájom 
a bližšie k Bohu...“.  Hlavná téma bola „Aký je Boh“ s troma podtémami: On ti dáva život, On ťa 
zachraňuje, On ťa mení. Hlavné príhovory mal  Slavomír Slávik, riaditeľ EVS. Deti a dorastenci mali aj 
svoj vlastný program pod vedením besiedkového tímu. Okrem hlavných prednášok bol priestor na 
diskusiu  v  malých  skupinkách,  dostatok  voľného  času  na  rozhovory,  prechádzky  či  kúpanie  na 
neďalekom kúpalisku. Spoločne sme mali čas aj na šport, súťaže, či nočné hry a kino.  Tábor sa 
stretol  s  veľmi  pozitívnym  ohlasom  u  jeho  účastníkov,  a  preto  aj  tohto  roku  plánujeme 
zorganizovať podobný pobyt. 

Činnosť presbyterstva
Toto je druhý rok nášho nového presbyterstva. V tomto roku činnosti sme sa ešte stále do 

veľkej  miery  museli  venovať  veciam  najmä  okolo  znovuobnovenia  výstavby  kostola,  čo  sa  aj 
podarilo. Snáď sa nám podarí v tomto roku venovať viac času aj aktivitám zameraným na duchovný 
život. 

Počet zasadnutí bol 7-krát. Počet členov je 16 (+ predsedníctvo cz). Zasadnutia mali 2 časti. 
V prvej časti  bola preberaná duchovná téma, po ktorej nasledovala diskusia a modlitby. V druhej 
časti sa preberali aktuálne záležitosti zboru podľa daného programu. Presbyteri by mali pracovať v 
sekciách,  ale  prakticky  funguje  uspokojivo  len  detská  sekcia.  Sekcia  žien  svoju  činnosť  vyvíja 
nárazovo, najmä v súvislosti s prípravou adventného minifestivalu v našom cz. Hospodársky výbor 
sa  stretáva  podľa  potreby,  ale  tiež  nie  na  pravidelnej  báze.  Členovia  stavebného  výboru  sa 
nestretajú samostatne, ale sú pozývaní podľa potreby na pracovné porady pri stavbe. 

V tomto roku sa nám žiaľ nepodarilo zorganizovať víkendovku pre presbyterov. Uskutočnil 
sa  len presbyterský  deň v  priestoroch EMŠ,  kde prišli  manželia  Králikovci  a  priblížili  nám svoje 
skúsenosti  zo študijného pobytu  v  USA,  ktorý  aj  náš  cz  podporil.  Toto stretnutie  bolo pre  nás 
inšpiratívne, čo sa prejavilo aj v následnej diskusii. 

Stretnutia služobníkov – dobrovoľníkov (bývalý S- tím)
V roku 2010 sa podarilo čiastočne obnoviť stretávanie na úrovni aspoň vedúcich skupiniek. 

Uskutočnilo sa niekoľko stretnutí, kde sme diskutovali o aktuálnom stave a vývoji života skupiniek a 
spoločne sme koordinovali prípravu letného zborového tábora. 

Ako  zborový  farár  som  sa  nepravidelne  zúčastňoval  aj  stretnutí  detského  tímu,  čo 
napomáha lepšej koordinácii jednotlivých aktivít v cz.  

Podľa potreby som sa ako zborový farár stretal na osobnej báze aj s ďalšími pracovníkmi 
(dobrovoľníkmi) v našom cz. 

Časopis
Zborový časopis CZ na Mlynskej Soli Deo Gloria vychádzal ako časopis košických evanjelikov. 

V súčasnosti časopis prakticky nevychádza. Pokiaľ viem, vyšlo jedno číslo pred Vianocami. Hovoril 
som s kolegom S. Kockom z cz Mlynská, ktorý by mal mať na starosti túto vec, v tom zmysle, že by 
bolo žiadúce obnoviť spoluprácu na tomto časopise. Konkrétne veci ešte neboli dohodnuté ani sa 
zatiaľ neuskutočnilo spoločné pracovné stretnutie k tejto veci. 

Príležitostne  v našom  cz  vyšiel  informačný  leták  MOST,  čo  zabezpečoval  najmä  brat  J. 
Mazák.  Ale  aj  toto je  len príležitostné  a  nepravidelné,  a  tak  neplní  úlohu zborového časopisu. 
Najaktuálnejšie  informácie o dianí v zbore sú v  oznamoch na službách Božích a na webstránke 
zboru.  Avšak  webstránka  má  svoje  obmedzenia,  pretože  z  praktického  hľadiska  je  zväčšia  pre 
staršiu generáciu nedostupná. 

Ak by mal niekto záujem a ochotu zapojiť sa redakčne do prípravy takéhoto letáka/časopisu, 



nech sa prihlási na FÚ. 

Webstránka zboru 
Webstránka  zboru  fungje  pod  adresou  www.terasa.sk.  Komunikácia  a  informácie  cez 

internet nadobúdajú stále väčší význam a cirkev to nemôže ignorovať. Najmä pre mladú generáciu 
je tento spôsob komunikácie dnes už bežný.  Najmä mladí ľudia sa kontaktujú v prípade potreby na 
nás  aj  vďaka  informáciám  na  tejto  webstránke.  V  uplynulom  roku  sa  nám   podarilo  zlepšiť 
aktuálnosť informovania na webe. Všetko okolo zborového webu je robené na báze dobrovoľnosti 
vo voľnom čase. Tu patrí vďaka manželom Písečným za spravovanie webstránky nášho zboru. 

Evanjelická tlač
V cirkevnom zbore (mimo individuálnych objednávok) odoberáme Ev. posol, počet odberu 

sme zvýšili  na  18 ks. Pre potreby farského úradu odoberáme aj  časopisy Cirkevné listy (1  ks) a 
Evanjelický  východ  (1ks).  Oba  tieto  časopisy  odporúčam  do  vašej  pozornosti,  pretože  sú  tam 
pravidelne veľmi kvalitné a aktuálne články. Pre deti doporučujeme časopis Dúha.

Podľa potreby a ponuky predávame aj ďalšiu kresťanskú literatúru, najmä v predvianočnom 
období.  

3.  Rozmer života spoločenstva – smerom k spoločenstvu cirkvi

Biblický základ: Matúš 28:19   
...krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého... 

Naše poslanie o tom hovorí slovami: 
Sme tu preto, aby sme vytvárali rodinu Božích detí... 

Heslovité vyjadrenie: 
Patríme Kristovi (koinónia - spoločenstvo)

Sviatosti
Krst svätý
 Krst je sviatosťou nového narodenia z Božej milosti skrze Pána Ježiša Krista. Je začlenením 

do Božej rodiny, a preto je správne, ak sa koná na službách Božích. V uplynulom roku sa tak dialo 
niekoľkokrát.  V  niektorých  rodinách  si  na  to  už  zvykli,  v  niektorých  cirkevných  zboroch  je  to 
samozrejmosťou, my sa to postupne učíme. Je to zároveň pre nás všetkých príležitosť, aby sme si 
pripomenuli aj týmto spôsobom náš vlastný krst, prípadne záväzok, ktorý sme dali už ako rodičia či 
krstní rodičia. Preto aj naďalej budeme povzbudzovať záujemcov o krst (či deti či dospelých), aby 
zvážili a prijali možnosť konania krstu v rámci služieb Božích. 

Počet 7 (+1), 7 detí, 6 ch a 1 d. 

Večera Pánova. 
Večera  Pánova  bola  prisluhovaná  na  Terase  13  x  (-1)  (vrátane  konfirmácie).  Počet 

komunikantov bol 983 (+27), z toho 305 m (+14) a 678 ž. (+18). Nárast komunikantov je potešiteľný 
najmä vzhľadom na to, že bol menší počet vysluhovaní VP.  Priemerný počet pristupujúcich k VP bol 
75 komunikantov (+7). Je to veľmi potešiteľný trend, keď každoročne v našom cirkevnom zbore 
narastá počet pristupujúcich k tejto sviatosti. 

VP sa koná v našom zbore spravidla v rámci služieb Božích. Večera Pánova v rámci služieb 
Božích pripomína nám všetkých, aj tým, čo neprijímajú chlieb a víno, našu hriešnosť a potrebu Božej 
milosti.  Preto pri  spovedi,  spovedať a vyznávať svoje hriechy môžeme všetci  zakaždým, a to aj 
vtedy, ak priamo nepristupujeme k prijímaniu chleba a vína.  

http://www.terasa.sk/


Mohli by sme snáď uvažovať v našom spoločenstve aj o tom, aby sa VP konala ešte častejšie 
a  pravidelnejšie,  napr.  raz  do  mesiaca.  Budeme  v  tomto  roku  o  tom  hovoriť  na  zborovom 
presbyterstve. Môžete prípadne vyjadriť aj svoj názor k tejto veci.

Ešte niekoľko poznámok k forme a priebehu prijímania tejto sviatosti: 
1. Neodchádzať zo zhromaždenia POČAS prisluhovania VP. Cinkot mincí v pokladničke ruší priebeh. 
VP je vždy vopred ohlasovaná, a tak si väčšina iste vie zariadiť veci tak, aby mohla zostať prípadne 
dlhšie na službách Božích a nemusela odchádzať skôr.  
2. Pred prijímaním Večere Pánovej nepoužívať rúž na pery, ktoré  zanechávajú vo víne mastné oká a 
špinia nevkusne okraje kalicha. Ďakujem za porozumenie. 
3. Netlačiť sa a nepredbiehať pri pristupovaní k VP. Dodržujte pokyny vysluhujúceho farára. 

I. V prípade, že zo zdravotných dôvodov nie je možné/vhodné, aby prijímajúci pil priamo z kalicha, je 
možné nastaviť ruku pri prijímaní oplátky, a potom ju v ďalšom kole namočiť do kalicha. 
II. Keďže u nás prijímame postojačky, tí vyšší si môžu kalich prípadne aj sami pridržať.  

Večera Pánova bola prisluhovaná aj mimo bohoslužobného zhromaždenia, a to  v nemocnici 
4x (+3),  v domácnosti  spolu 14x (+10).  Aj tu je veľmi výrazný nárast. Prosím, v prípade záujmu 
kontaktujte ktoréhokoľvek z farárov a prídeme vám poslúžiť aj týmto spôsobom. 

Prosím, nechápte návštevu farára pri lôžku nemocného ako „to posledné“. Radi prídeme sa 
s vami modliť, či povzbudiť Slovom a sviatosťou aj vtedy, ak to „nie je až také vážne“. 

Konfirmácia detí
Konfirmácia by mala byť radostnou slávnosťou prihlásenia sa k osobnej viere v Pána Ježiša s 

následným  aktívnym  členstvom  v  cirkvi.  Žiaľ,  často  je  to  len  kultúrno-náboženská  či  rodinná 
slávnosť či tradícia. V cirkvi aktívne zostávajú tí, kde na tom záleží aj rodičom, a kde sa celá rodina 
(alebo aspoň jej časť) aktívne zúčastňuje duchovného života. Žiaľ, aj napriek tomu, že konfirmandi 
majú  povinnosť  zúčastňovať  sa  služieb  Božích,  toto  nezabezpečí  samo  o  sebe  vybudovanie 
kladného  vzťahu  k  cirkvi,  službám  Božím.  Konfirmandi  sa  nám  opakovane  po  odkonfirmovaní 
strácajú.  Dlhotrvajúcim  problémom  pri  príprave  konfirmandov  je,  že  konfirmandi  majú 
nedostatočné až žiadne náboženské základy, na ktorých by sa dalo budovať (nechodili na besiedku 
ani na náboženstvo, doma neboli vedení k viere). Neplatí to o všetkých. Ak však rodičia nevedú 
svoje deti  k viere v  Ježiša Krista,  tak tým porušujú krstný sľub,  ktorí  dali  pri  krste svojich detí. 
Podobne to platí aj o krstných rodičoch. 

V  uplynulom  roku bolo  konfirmovaných  8  detí  (-4;  6ch  a  2  d).  Z  toho  traja  chlapci  boli 
konfirmovaní v Štóse. V Štóse to bola vzácna slávnosť, vzhľadom na to, že tamojšie spoločenstvo 
má len obmedzený počet mladých. Zdá sa žiaľ, že na dlhé roky to tam bola „posledná“ konfirmácia. 

V súčasnosti sú v 2. ročníku ku konfirmácii pripravovaní 4 mladí. V tejto oblasti začal proces 
poklesu počtov.  

Konfirmácia dospelých a prijatie do cirkvi, prestupy
V uplynulom r. sa konfirmácia či prijatie do cirkvi v našom zbore nekonalo. V minulosti sa 

takmer každý rok našiel aspoň jeden takýto prípad. Toto ukazuje, že nemáme nárast počtu členov 
„zvonku“, zo sveta, ale rast je len z vlastných vnútorných zdrojov cirkvi (sťahovanie, narodenie 
detí). 

Musíme konštatovať, že oblasť aktívneho svedectva viery a misie nepatrí medzi naše silné 
stránky. 

V uplynulom rok  z cirkvi nikto ani nevystúpil. To nás síce teší, ale tam, kde nie je rast, skôr – 
neskôr príde úpadok. 



Bohoslužobné výkony
V roku 2010 boli v našom cz  4 sobáše (1 evanjelický a 3 krížne; +3). Radostne konštatujeme v 

uplynulom roku nárast sobášov. Prevažujú však krížne manželstvá (dlhodobo). 
Sobáš sa koná po príprave, ktorá obsahuje cca 7 stretnutí – rozhovor o kresťanskom sobáši 

a  manželstve.  Preto  je  potrebné  v  prípade  záujmu o  sobáš  vopred sa  včas  prihlásiť.  Samotné 
sobáše sa konajú v kostole na Mlynskej. Aby mohol byť uskutočnený evanjelický sobáš, je potrebné, 
aby aspoň jeden zo snúbencov bol konfirmovaný evanjelik. V prípade, že jeden zo snúbencov je 
rozvedený,  treba cestou farského úradu žiadať  o  dišpenz dištriktuálneho biskupa.  Ten si  môže 
pozvať snúbencov aj na osobný pohovor. V prípade žiadosti o dišpenz je potrebné prísť žiadať o 
sobáš ešte skôr, s dostatočnou časovou rezervou. 

Pohrebov bolo 20 (+6), z toho  14 m (z toho jedno dieťa) a 6 ž. Toto je jediný štatistický 
ukazovateľ, kde nás nárast neteší. Opätovne konštatujeme, že mnoho pochovaných vôbec nie je 
v evidencii cirkevných zborov. 

Pripomínam, že náš cirkevný zákon výslovne hovorí, že ak niekto chce cirkevný pohreb a nie 
je v evidencii cirkevného zboru, resp. neplní si povinnosť uhrádzať pravidelný cirkevný príspevok, 
v takom prípade uhradí cirkevný príspevok 5 rokov dozadu. V našom cirkevnom zbore to činí t. č. 
35,- EUR. Ak sa dohodneme na zvýšení ročného cirkevného príspevku, tak to bude o to viac. 

Počet členov zboru a evidencia
V tomto roku nastali  opäť zmeny v našej evidencii.  Viacerí z tých, čo boli administratívne 

„presunutí“ do našej evidencie na základe výzvy br. seniora smerom k obom košickým zborom (v 
roku 2009), postupne žiadajú o výnimku z členstva. Stalo sa tak v 47 prípadoch. Žiaľ, mnohí (česť 
výnimkám) z takmer 200 „presunutých“, ktorí zostali v našej evidencii, sú „spiacimi“ členmi cirkvi, 
ktorí  nereagovali  na  náš  list  ani  aktívnejšou  účasťou  na  službách  Božích,  ani  prispievaním  na 
finančné potreby cirkvi. Tento administratívny presun cirkevníkov k nám nebol pre nás v nijakom 
smere  pomocou,  skôr  nás  finančne  zaťažuje,  pretože  aj  za  „mŕtve  duše“  musíme  odvádzať 
príspevky vyšším cirkevno -  oganizačným jednotkám (COJ) ako sú seniorát a dištrikt.  Na druhej 
strane sú títo „spiaci cirkevníci“ pre nás misijnou výzvou, a potrebujeme hľadať spôsoby, ako ich 
účinne osloviť. 

Súčasný počet členov k 31.12.2010 je 850. (rok 2008 – 675, rok 2009 908). Podľa sčítania ľudu 
by mal byť 2700. 

Sú však aj prípady, že sa k nám prihlasujú (so žiadosťou o výnimku) ľudia, ktorí bývajú mimo 
nášho pastorálneho obvodu, ale chcú patriť do nášho cz. V uplynulom roku sa takto prihlásili do 
nášho zboru 2 členovia. 

V meste ako sú Košice takýto pohyb bude zrejme permanentnou záležitosťou vzhľadom na 
migráciu obyvateľstva.  Nebolo by však správne, aby členovia našich košických zborov fluktuovali 
z jedného do druhého ako sa im pozdáva (napr. v závislosti od výšky cirkevného príspevku). Člen 
cirkvi by mal mať zodpovednosť a záväzok voči zboru, kde je prihlásený. 

Pastorálna činnosť
Osobné  návštevy  sa  konajú  príležitostne  v domácnostiach,  v nemocnici,  v domovoch 

dôchodcov,  i s prislúžením VP. Viaceré pastoračné rozhovory sa odohrali  aj  v kancelárii  FÚ či  pri 
iných príležitostiach. Prosím, ak máte záujem o to, aby sme vás navštívili, prípadne o modlitby, dajte 
nám o tom vedieť. V uplynulom roku evidujeme 39 takýchto návštev. 

Znovu chcem zdôrazniť, že v meste sa ťažko dozvieme, že je niekto v nemocnici, alebo v 
iných ťažkostiach, ak o tom nie sme informovaní. Je nám ľúto, keď sa dodatočne dozvedáme, že 
ten a ten bol v nemocnici,  je po operácii  a pod. Ak o sebe nevieme, nemôžeme sa za seba ani 
modliť, navštevovať, či inak povzbudzovať. 



Výstavba kostola na Toryskej – situačná správa o priebehu  výstavby v roku  2010 
Po radikálnej zmene projektu v roku 2009 boli iste viacerí plní očakávania, otázok i neistoty, 

čo táto zmena prakticky prinesie. Myslím, že počiatočné obavy môžu byť už dnes v pokoji za nami. 
V súčasnosti sa už môžeme plne sústrediť na samotnú výstavbu.  

I keď začiatkom roku sa zdalo, že na stavbe sa nič nedeje, nebolo tomu tak. Po ukončení 
výberového konania (z 5 ponúk)  na projektanta vybranej zmeny riešenia, ktorá umožňovala čo 
najväčšie  využitie  rozostavanej  spodnej  stavby  a prípojok  inžinierskych  sietí,  bola  vybraná 
a zazmluvnená spoločnosť Tristan studio, s.r.o. Prešov – zodpovedný projektant Ing. arch. Marián 
Ferjo.

Projektant spracoval a predložil  projektovú dokumentáciu (PD) zmeny stavby č.2 v marci 
2010, ktorá po pripomienkovom konaní v stavebnom výbore bola prijatá na realizáciu.

Na základe toho boli spracované zadávacie podmienky výberového konania na dodávateľa 
stavby s kritériami ich hodnotenia, ktoré boli verejne vyhlásené. Výber dodávateľa sa komisionálne 
riešil v mesiaci júl 2010 a z 8 ponúk bola vybratá stavebná spoločnosť Prostav – Ing. Štefan Jakubov 
Košice.  Hlavnými  kritériami  výberu bola  cena dodávky stavebných prác,  referencie  o ich  kvalite 
prác, finančná  solventnosť a technická  vybavenosť.  So  stavebnou  spoločnosťou  bola  zmluvne 
dohodnutá  dodávka  celej  stavby  do  07/2013  za  najvýhodnejšiu  cenu.  (Oproti  projektovému 
rozpočtu bolo dohodnuté zníženie ceny o 95.379,- €).

Pred zahájením prác bolo celé stavenisko brigádnicky upratané, vyčistené od stavebného 
odpadu a buriny (p.Fabrici). Brigádnicke práce na stavebnom pozemku organizoval brat Fabrici 
Ľudovít (kurátor). Brigády sa uskutočnili nasledovne:

23.8. -  kosenie a úprava pozemku , odčerpávanie vody zo šachty, M. Hreško, I. Sabol, E. Evin, 
Ľ. Fabrici, 6. hodín
24.8. - upevnenie unimobunky, M. Hreško, I. Sabol, Ľ. Fabrici,  3 hod.
30.8. upratovanie na stavenisku,  O. Turis, D. Simon, Ľ. Fabrici, O. Kolárovský, 4 hod.
2.9. nakladanie odpadu do KOSIT nádob, Ľ. Fabrici, O. Turis, 4,5 hod.
Spolu  bolo  brigádnicky  odpracovaných  na  stavbe  61  hodín.  Vďaka  týmto  ochotným 

brigádnikom.  Tých brigád nebolo veľa, ale ako z výpočtu vidno, opakujú sa tie isté mená. Niekedy je 
problém, aby sa našli aspoň dvaja-traja, a mohli tak vykonať potrebnú prácu. V minulom roku boli 
brigády zamerané na udržiavanie staveniska a jeho vyčistenie. V súčasnosti  sa o celé stavenisko 
stará dodávateľ stavby. 

Samotné stavebné práce boli zahájené v mesiaci september 2010 a kontinuálne prebiehajú 
(aj  v  zimných  mesiacoch  v  závislosti  od  počasia).  Súbežne  s nimi  je  potrebné  riešiť  zmeny  na 
spodnej stavbe podľa novej PD ako aj obnovu funkčnosti predtým realizovaných stavebných prác 
na  spodnej stavbe. V r. 2010 boli podľa odpočtu stavby zrealizované práce v objeme  113.116,75 €. 
Práce  prebiehajú  podľa  plánu.  Priebeh  výstavby  môžete  sledovať  aj  vo  fotoalbume  na 
www.terasa.sk. 
     Súbežne s priebehom výberového konania na dodávateľa stavby boli podané žiadosti o zmenu 
stavebného  povolenia  na  mestský  stavebný  úrad  a špeciálny  stavebný  úrad  pre  miestne 
komunikácie  podľa  novej  PD.  Pri  vyjadrovacom  konaní  sa  vyskytli  i nové  požiadavky  od 
kompetentných  organizácii,  ktoré  boli  vďaka  bezodkladnému  prístupu  projektanta  riešené 
a úspešne vybavené na veľmi dobrej odbornej úrovni.

Stavebným  a technickým  dozorom  je  poverený  p.  Ernest  Miliczki.  Inžiniersku  činnosť 
a technickú  pomoc  poskytuje  p.  Ing.  Štefan  Čečetka.  Externe  spolupracujeme  aj  s  p.  Martou 
Švajlenovou, ktorá vykonáva stavebný dozor pri Evanjelickej diakonii v Bratislave. 

Pre r. 2011 na stavbe sústreďujeme úsilie na ukončenie hrubej stavby so zastrešením objektu. 
Dosiahnuť tento krok bude veľkým úspechom a bude ho treba prijať s vďakou.

Finančné veci v súvislosti so stavbou sú v časti „Hospodársky život zboru“. 
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Hospodársky život zboru
Minulý rok som sem napísal niekoľko poznámok o kresťanskom dávaní.  Zdá sa mi, že sa 

trochu minuli účinku, a preto niektoré myšlienku znovu zopakujem. To, ako sa staviame k hmotným 
statkom je aj duchovnou vecou. Biblia hovorí viac o majetku a peniazoch ako o modlitbe. A pritom 
vieme, že modlitba je dôležitá a aj v tej oblasti  nášho života máme sa čo učiť. Nemenej je to v 
oblasti spravovania našich vlastných i zborových financií. 

Niekto povedal, že Božie dielo konané Božím spôsobom netrpí nedostatkom Božích zdrojov. 
Preto sa vždy treba pýtať: Konáme Božie dielo? Konáme ho Božím spôsobom? 

Kto dáva štedro, 
1. verí, že Boh sa o neho postará, a to, čo dal, mu nebude chýbať
2. je presvedčený, že prispieva na Božie dielo
3. nedáva zo svojho, ale z toho, čo mu Boh už predtým bol dal.

Kto dáva skúpo, 
1. neverí, že by mohol dať viac, lebo by mu to iste chýbalo a Boh by sa o neho nepostaral; stará sa 
preto v prvom rade sám o seba. 
2. neverí, že dáva na Božie dielo, ale dáva cirkvi ako inštitúcii a jej zamestnancom 
3. si myslí, že dáva zo svojho, myslí si, že môže ďakovať len sebe, ale istotne nie Bohu za to, čo má.

Učíme  sa  žiť  samostatne.  V  uplynulom  rok  sme  si  prvýkrát  celoročne  vyskúšali,  čo  to 
znamená starať sa o svoju vlastnú kanceláriu so všetkým, čo k tomu patrí.  Už nedostávame ani 
príspevok  z  materského  cirkevného  zboru  na  svoju  prevádzku.  Je  to  tak  správne,  pretože  sa 
musíme učiť stáť na vlastných nohách. 

Naše poďakovanie patrí  gréckokatolíckej farnosti  Sv. Petra a Pavla za ich ústretovosť pri 
poskytnutí priestorov pre naše potreby.  Samostatná kancelária bol krok správnym smerom. Sme 
tam, kde aj  po dokončení výstavby budeme naďalej fungovať. Sme bližšie k vám, ľuďom. Je to 
praktickejšie aj vzhľadom na administratívnu a pastoračnú i organizačnú prácu. 

Spolupráca s cirkevným zborom na Mlynskej ulici však pokračuje najmä pri výstavbe kostola 
v zmysle Dohody o finančnom vysporiadaní. 

Keďže máme právoplatné stavebné povolenie,  očakávame v najbližšom čase prevedenie 
finančných prostriedkov získaných na výstavbu kostola predajom pozemku na Žriedlovej. Možno v 
čase konania konventu sa tak už aj stalo. 

Časť  financií  z  predaja  domu  na  Mlynskej,  ktorá  nám  ešte  nebola  poukázaná,  nám  je 
pravidelne uhrádzaná v splátkach, keďže momentálne tieto prostriedky nie sú k dispozícii. 

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

Financie, ktoré máme k dispozícii by mali postačovať na zabezpečovanie stavebných prác v 
tomto roku. Popri tom sme na základe našej žiadosti  v uplynulom roku opäť dostávali finančnú 
pomoc od mestskej časti Západ vo výške 3.500,-€. Podobná pomoc je prisľúbená aj pre tento rok. 

Milodary  z  oboch  našich  cirkevných  zborov  boli  v  uplynulom  roku  porovnateľné  ako  v 
predošlé roky (trochu nižšie):

 Mlynská milodary na kostol: 2.223,10€ 
náš cz milodary na kostol: 10.876,51€

spolu: 13.099,61€
Priemerná mesačná faktúra v uplynulom roku bola vo výške cca  21.000,-€. To znamená, že 

súčasná úroveň našich zbierok zabezpečí po vyčerpaní finančných prostriedkov získaných z predaja 
majetku  výstavbu  len  na  cca  2  týždne  (!),  a  potom  budeme  musieť  stavbu  pre  nedostatok 
finančných prostriedkov zastaviť (?). 

Je potešiteľné, že v našom cz milodarov bolo takmer 5x viac ako v materskom cz. To je 
prirodzené, pretože ide o náš kostol. Musíme počítať s tým, že finančné bremeno výstavby bude 
stále viac na našich vlastných pleciach. 

Suma  25 € na člena, ktorou sa zbierame, je vzhľadom na objem výstavby skôr symbolická. 



Keby sa sa ročne zbierali po 100,-€, tak až to by to bolo na stavbe významnejšie poznateľné. Žiaľ, 
mnohí, mnohí, mnohí neprispejú ročne ani tými 25,-€.

V  tomto  roku  nás  čaká  intenzívnejšia  práca  na  získavaní  ďalších  finančných  zdrojov  na 
výstavbu kostola. Na toto sa však nemožno spoliehať. Výstavba kostola musí byť predovšetkým 
našou vlastnou vecou. 

Veľké  rezervy  sú  stále  v cirkevnom  príspevku,  kde  časť  členov  neuhradila  ani  tento 
minimálny  príspevok  na  činnosť  cirkvi.  Môže nás  mýliť,  že  sme  vyzbierali  na  CP viac,  ako sme 
plánovali,  ale to len preto, lebo už dlhodobo plánujeme príjem z CP nie podľa počtu členov, ale 
podľa  priebežného  dávania.  Vyšší  príjem  v  tejto  položke  je  vďaka  tomu,  že  časť  k  nám 
preevidovaných členov uhradila CP, a tak nám relatívne zvýšila príjem.  

Na  zborovom  presbyterstve  sa  opakovane  zaoberáme  otázkou,  ako  motivovať  ľudí  k 
plneniu si aspoň tejto základnej finančnej zodpovednosti voči cirkvi. 

Je rozšírená mylná predstava, že cirkev je financovaná štátom. V skutočnosti štát prispieva 
len na prevádzku biskupských úradov a časť mzdy farárov. Všetky ostatné náklady cirkvi – teda 
prevažná časť výdavkov cirkevných zborov, je hradená z vlastných zdrojov cz. 

Cirkevný zbor zo svojich zdrojov hradí: bývanie farárov, ich cestovné, príspevok na telefón, 
prevádzku kancelárie, odmena pre účtovníčku, kostolníčku, organistky...,  prenájom sály v nedeľu 
ako i všetky ďalšie aktivity. Z príjmov odvádzame ešte príspevky na seniorát a dištrikt podľa počtu 
evidovaných členov!

Zodpovednosť za cirkevný zbor aj po hmotnej stránke nesú jeho členovia, nie hostia, nie 
príležitostní sponzori a cudzí darcovia ani naše nadriadené orgány. O dávaní sme v minulosti veľa 
hovorili, teraz je potrebné uskutočňovať to, čo teoreticky vieme. 

Výdavky  zboru  neprekročili  výdavky  predpokladané  rozpočtom,  ktoré  schválil  konvent. 
Rozpočet  však  nebol  naplnený  ani  v príjmovej  časti.  Toto  sa  opakuje  už  po  niekoľko  rokov. 
Znamená to možno náš prílišný optimizmus pri plánovaní rozpočtu, ale triezvy realizmus pri čerpaní 
fin. prostriedkov. Financie čerpáme podľa reálnej situácie, nie podľa plánu. 

Pri analýze výkazu hospodárenia hospodárskym výborom sme prišli k takýmto záverom. 
Ak by sme každý pri návšteve služieb Božích vhodili do pokladničky aspoň o 20 centov viac 

ako doteraz, tak by sme nemuseli mať starosti s prevádzkou cirkevného zboru. 
Iste je pravdou, že možnosti dávania každého z nás sú individuálne. Každý, kto sa považuje 

za kresťana, by mal o svojom dávaní uvažovať aspoň ako o určitom % z príjmu. Stará zmluva hovorí 
o dávaní tzv. desiatkov (t.j.  10% z príjmu). Nová zmluva hovorí  o dávaní celých majetkov -  podľa 
možnosti a ochoty srdca. Ak sa niekomu 10% zdá veľa, uvedomme si, že štát berie z nášho príjmu 
oveľa viac ako 10%. 

Otázky na zamyslenie: 
• Uvedomujem si, že ochota dávať na Božie dielo je prejavom mojej viery? 
• Dávam pravidelne na Božie dielo? 
• Koľko dávam ročne na cirkevný zbor?
• O akú časť môžem zvýšiť svoje dávanie? 

Vzhľadom  na  vyššie  povedané  zborové  presbyterstvo  navrhuje  konventu,  aby  sa  prijalo 
uznesenie ohľadom zvýšenia CP z terajších 7,-€ na 10,-€. 

Súčasťou tejto správy je koncoročný výkaz za rok 2010 a návrh rozpočtu na rok 2011, kde sú 
uvedené konkrétne 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)

O  misii  hovoríme  ako  o  vnútornej,  vonkajšej  a  zahraničnej.  Vnútorná  sa  zameriava  na 
prebúdzanie spiacich členov cirkvi. Vonkajšia prináša evanjelium „za múry kostolov“. A zahraničná 
zasahuje ľudí evanjeliom v iných krajinách. Snažíme a nezabúdať a nezanedbávať ani jednu z týchto 
rovín misie, hoci musíme priznať, že misijným zborom v pravom zmysle slova ani zďaleka nie sme. 

Školská výučba náboženstva na štátnych školách
V šk.  r.  (2009/2010)  sa  vyučovalo  ev.  náboženstvo  len  na  3  školách  (podobne  ako  rok 

predtým).  Na 90% ide o deti na prvom stupni ZŠ. Viaceré deti po 4. ročníku odchádzajú na 8-ročné 
ev. Gymnázium alebo strácajú záujem o vyučovanie náboženstva. 

Na  ZŠ  Janigova  13  detí  (KVP)  (spádová  škola  aj  pre  ZŠ  Drábova,  Starozagorská, 
Lechkého); na sídlisku Terasa na ZŠ Trebišovská 6 detí a na ZŠ Kežmarská č. 28 v 2 skupinách 24 detí 
(spádová škola aj pre ZŠ Kežmarská 30, Slobody, Považská).

V tomto šk. Roku (2010/2011)  sa naďalej  vyučuje na 3 školách,  podobne ako vlani.  Na ZŠ 
Janigova 7  detí  (KVP)  (spádová  škola  aj  pre  ZŠ  Drábova,  Starozagorská,  Lechkého); na  sídlisku 
Terasa na ZŠ Trebišovská 6 detí a na ZŠ Kežmarská č. 28 v 2 skupinách 23 detí (spádová škola aj pre 
ZŠ Kežmarská 30, Slobody, Považská).

Po minulé roky som tu podrobne rozpisoval situáciu ohľadom vyučovania náboženstva a 
apeloval na rodičov – bez nejakej výraznej odozvy. Všetky dôležité informácie sú k dispozícii  na 
www.terasa.sk.  Je  na  zodpovednosti  rodičov,  ako  sa  postavia  k  možnosti  dať  svoje  dieťa  na 
vyučovanie náboženstva. Oceňujeme rodičov, ktorým záleží na kresťanskej výchove ich detí a vodia 
či posielajú svoje deti na NAB aj za cenu, že je to na inej škole. ZŠ vždy v máji zisťujú dotazníkmi 
záujem o náboženstvo na škole pre ďalší školský rok. Upozorňujeme rodičov, aby uviedli a žiadali si 
vždy uviesť, že máte záujem  evanjelické a. v. náboženstvo. Ak sa uvedie len náboženstvo, je to 
brané automaticky ako r.-katolícke náboženstvo. 

Doporučujeme  tiež  rodičom,  aby  pre  svoje  deti  uprednostnili  školy,  kde  sa  evanjelické 
náboženstvo už teraz vyučuje. Pre budúci šk. r. predpokladáme vyučovanie na školách podobne 
ako v tomto roku: Janigova (KVP), Trebišovská a Kežmarská (Terasa), v prípade záujmu otvoríme 
skupinu aj na ďalšej škole.  Hľadáme tiež ďalších spolupracovníkov – kvalifikovaných učiteľov – 
katechétov, ktorí by sa mohli zapojiť do tejto služby. 

Evanjelická materská škola 

Naša materská škola, ktorej zriaďovateľom je Váš-náš CZ Košice -Terasa, začala v septembri 
už svoj v poradí piaty školský rok. Škola v tomto roku oslávi malé okrúhle jubileum. Od roku 2007 
je  dvojtriedna.  Bránami  materskej  školy  už  prešli  viacerí  žiačikovia,  ktorí  už  sú  t.č.  štvrtáci  na 
základných školách.

Prvý rok sme na vstup do základnej školy pripravovali 2 deti,  ďalšie roky už to boli počty 7, 
16, 17 a tento školský rok pripravujeme na vstup do ZŠ  20 predškolákov. Celkový počet zapísaných 
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detí  je  49.  T.č.  sa o  tieto deti  stará  a vzdeláva ich 7  kmeňových zamestnancov –  4 učiteľky,  2 
prevádzkové  zamestnankyne,  1  ekonómka  na  skrátený  úväzok,  3  asistentky  učiteľa  ako 
dobrovoľníčky z Úradu práce.

Kapacita Evanjelickej materskej školy nedovoľuje vyhovieť ďalším záujemcom o zapísanie 
svojich detí do našej MŠ. 

Edukácia  v  našej  materskej  škole  prebieha  podľa  Školského  vzdelávacieho  programu 
„ Učíme sa v Božej prírode“, podľa doplňujúceho programu“Program kresťanskej školy“ a podľa 
Štandardov  náboženskej  výchovy“,  ktorý  je  dokumentom  pre  Evanjelické  materské  školy  na 
Slovensku.

Financovanie EMŠ je viac zdrojové, pretože poskytnuté financie z  výnosu daní cez obec sú 
nepostačujúce na prevádzku MŠ.

Tešíme sa aj z toho, že priestory materskej školy môžu poslúžiť  cirkevnému zboru v čase, 
keď  nemáme ešte vlastné priestory na rôzne  cirkevné aktivity.

Hlavným  cieľom  EMŠ  je  výchova  a  vzdelávanie  detí  v  duchu  kresťanskej  morálky, 
spoznávanie  biblických  právd,  poznávanie  Pána  Boha  cez  všetky  aktivity  a  podujatia   školy. 
Pripomeňme si, aký je význam EMŠ: 

1. služba rodinám, ktoré chcú vychovávať svoje deti v kresťanskej viere. Kresťanská škola 
vlastne dopĺňa kresťanskú výchovu rodiny a v cirkvi. 

2. pre členov cirkevného zboru je to priestor praktickej služby. Je to miesto, kde môžeme 
súžiť aj ako dobrovoľníci pri príprave rôznych spoločných aktivít a pod. EMŠ nám pripomína, že tu 
nie sme len pre seba a svoje potreby, ale najmä pre druhých. 

 3. má aj misijný význam, keďže vytvára most medzi ľuďmi  cirkvi i mimo nej a svojou prácou 
EMŠ robí kresťanskú vieru dôveryhodnejšou. 
               Evanjelické náboženstvo v EMŠ Muškátova 7 navštevujú všetky deti školy (49 detí). V 
minulosti  vyučovanie náboženstva viedla s.  farárka K. Tomčiková. V súčasnosti  už druhý šk.  rok 
vedú vyučovanie manželia Kolárovskí. 

Náboženstvo sa vyučuje hravou formou, pomocou dramatizácie (scénky), tvorivej činnosti 
(vyrábanie vecí) a názorne (obrázky). Spievajú sa ukazovacie detské piesne, deti sa učia spamäti 
biblické veršíky a modlia sa aj vlastnými slovami.  

Okrem  toho  každý  pondelok  odpoludnia  prichádzajú   rozprávať  Biblické  príbehy  tety  s 
Detskej misie. Sú to chvíle plné prekvapení, nových poznaní a spevu kresťanských piesní. 

Okrem štandartných edukačných aktivít zameraných na prípravu detí na vstup do  základnej 
školy, škola ponúka deťom aj nadštandartné aktivity  ako oboznamovanie s anglickým jazykom, 
predplaveckú prípravu, lyžiarsky kurz, hru na zobcovú  flautu. Ďalej  karneval, Deň matiek, Vianočná 
besiedka, výlet do ZOO, návšteva Planetária, účasť na krúžkoch v CVČ Technik (keramika, dopravná 
výchova).  Do  programu  školy  boli  zaradené  športovo-telovýchovné  aktivity  v  spolupráci  s  cz 
(Škôlkárska  olympiáda,  športový  deň).  Deti  navštevovali  divadelné  predstavenia  v  Bábkovom 
divadle  ale  aj  divadielka  v  škôlke.  Materská  škola  spolupracuje  so  školským  psychológom, 
logopédom a knižnicou pre deti Nezábudka.

Veľkou pomocou sú dary a príspevky z rôznych zdrojov, bez ktorých by sa škola nemohla 
primerane rozvíjať.  EMŠ získava prostriedky z viacerých zdrojov, uchádza sa o rôzne granty a pod. 
Vaše milodary, ktoré dávate pre EMŠ, sú veľmi cenné. Je radostné, že v súčasnosti mnohí rodičia 
aktívne prispievajú k rozvoju školy, či  už sponzorskými darmi,  dobrovoľníckou aktivitou, rôznou 
praktickou pomocou a pod.  

Aj týmto chce vedenie EMŠ vyjadriť poďakovanie cirkevnému zboru za podporu. Vďaka patrí 
všetkým  členom   CZ,  ktorí  nás  podporujú  finančne,  modlia  sa  za  nás,  prípadne  vypomôžu 
praktickou  pomocou.   Spomedzi  nich  spomenieme  aspoň  brata  Imrich  Sabola,  ktorý  najviac  a 
ochotne odstraňoval akútne havarijné stavy a drobné opravy v škôlke.

Vzhľadom na to, že škôlka funguje už 5 rokov, bolo by potrebné nájsť zdroje na investície do 
jej obnovy a vylepšenia štandardu. 



Ďalšie informácie o EMŠ nájdete na  www.ms-muskatova.sk alebo priamo u s. riaditeľky A. 
Durbákovej.

Detská  besiedka  v spolupráci  s  Evanjelickou  materskou  školou  zorganizovala  v  júni 
škôlkársku olympiádu, ktorá sa konala vo vonkajších priestoroch EMŠ. Zúčastnilo sa jej približne 50 
detí (+5) zo škôlky a besiedky s rodičmi, ktorí tam prežili 3 hodiny, plné súťaží, hier, športovania, 
spevu a radosti. 

Druhou  akciou,  ktorú  organizovala  na  jeseň  Detská  besiedka  v spolupráci  s Evanjelickou 
materskou školou, bola akcia „Po stopách veselej veveričky“, ktorá sa konala na lúke na Hornom 
Bankove pri Košiciach. Deti sa vybrali po stopách veselej veveričky, kde plnili rôzne úlohy, potom 
súťažili, získali super odmeny a na konci spolu s rodičmi si opekali špekáčiky.

Občianske  združenie  Kairos  (občianske  združenie,  ktorého  členmi  sú  členovia  nášho  cz  a 
organizuje najmä misijnú prácu s deťmi a mládežou):

Letný detský denný tábor: V roku 2010 sa letný denný detský tábor konal prvý júlový týždeň 
v priestoroch Evanjelického Gymnázia Jána Ámosa Komenského na Škultétyho ulici   v Košiciach. 
Zúčastnilo sa ho 50 detí (rovnako ako rok predtým), o ktoré sa staralo 18 vedúcich (+3). Tábor mal 
názov „Dobrodružná plavba“. Deti  sa mohli  spoločne plaviť na mori plnom poznávania nového, 
super hier, súťaží a každý deň priplávali  k jednému ostrovu, ktorý im odkryl jednu Božiu pravdu. 
Každý deň bol niečím výnimočný a iný. Jeden deň boli deti na prechádzke k potôčiku, ktorý vteká 
v Mestskom parku do fontány a tam si mohli vyskúšať púšťanie lodiek, ktoré si vyrobili v tvorivých 
dielňach. 

V septembri  sa  konalo  potáborové  stretnutie  pre  deti  s rodičmi.  Bolo  v priestoroch 
Evanjelickej  materskej  školy  na  Muškátovej  ulici,  kde  deti  súťažili  a spolu  s rodičmi  sa  mohli 
občerstviť na opekačke.

Klub pre deti: 
V spolupráci s Detskou misiou občianske združenie organizovalo párty pre deti. Sú to misijné 

kluby pre deti, kde boli pozývané nielen deti z besiedky, táborov a náboženstva, ale aj deti z okolia. 
Konali sa raz mesačne a používali sa tam materiály z Detskej misie (napr. klobúková párty, cookies 
párty, arašidová párty, vianočná párty atď.).  V máji  bola filmová párty, na ktorej sme premietali 
deťom film „Kamila a zlodej“. Týchto stretnutí sa zúčastňuje asi 20 detí. 

Rómske kluby:  Raz mesačne sa konali  párty aj  pre deti  zo sociálne znevýhodneného prostredia 
(prevažne rómske deti). Konali sa priamo v mieste ich bydliska, v priestoroch komunitného centra. 
Zúčastňovalo sa ich v priemere 20 detí.

Výlety do okolia Košíc: Občianske združenie organizovalo aj výlety pre deti a dorastencov do okolia 
Košíc.  V roku 2010 sa konali  6 takýchto výletov (+3) za účasti  asi  10 detí.  Za zmienku stoji  výlet 
v januári  2010  na  Bankov,  kedy  nám  vyšlo  pekné  slnečné  počasie,  ale  snehu  na  plánovanú 
sánkovačku nebolo. Snehu sme sa dočkali až v marci, keď sme sa vybrali na túru z Vyšného Klatova 
na  Klatovianku.  V apríli  sme  sa  vybrali  ďalej  od  Košíc,  do  Zádielskej  doliny,  kde  sme  cestovali 
vlakom. Spočiatku počasie nebolo veľmi vľúdne, ale nakoniec sa vyčasilo a výlet sa vydaril. 

Plán misijných aktivít s deťmi na rok 2010:
• Letný detský denný tábor v júli 2011
• Misijné párty pre deti – raz mesačne
• Rómske kluby – raz mesačne

http://www.ms-muskatova.sk/


• Výlety do prírody – občasne
• Škôlkárska olympiáda v spolupráci s EMŠ – jún 2011
• Starostlivosť o deti počas Letného zborového tábora
• Po stopách veselých myšiek v spolupráci s EMŠ – september 2011

Zahraničná misia

Náš  cirkevný  zbor  už  dlhodobo  podporuje  misijnú  službu  manželov  Mattovcov  v Rusku. 
Správu o ich činnosti v roku 2010 zatiaľ nemáme k dispozícii. Keď ju dostaneme, bude zverejnená na 
našom webe podobne, ako správy z minulých rokov. 

V  roku  2009  sme  finančne  podporili  aj  študijný  pobyt  spojený  s  praktickou  službou 
manželov Králikovcov, študentov teológie,  v Grace Destin Lutheran Church, Florida, USA. Manželia 
Lukáš a Michaela Králikovci sa medzitým vrátili na Slovensko, narodil sa im synček a pokračujú v 
poslednom ročníku štúdia na EBF UK. 

Na  jeseň  boli  v  našom  cirkevnom  zbore,  viedli  seminár  pre  presbyterov  a  poslúžili  na 
službách Božích,  kde sa podelili s nami o to, čo im študijný pobyt v Grace Destin Lutheran Church, 
USA, dal. 

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)

• 11.-17.1. Aliančný modlitebný týždeň v zboroch v Košiciach (naša pasívna účasť)
• február Konferencia riaditeľov škôl, ACSI, Budapešť
• 28.2. Výročný zborový konvent
• 27.3. seniorálny konvent Košického seniorátu, Rankovce
• 2.4. Pašiový sprievod v Košiciach (spevokol Chválospev)
• 30.4. Biblická olympiáda pre deti z náboženstiev na EG JAK, Košice
• 30.5. konfirmácia mladých cz Košice – Terasa
• 13.6. konfirmácia mladých fília Štós
• jún  Detská olympiáda v EMŠ
• 5.-9.7.  Denný tábor  detí v spolupráci s Detskou misiou 
• 19.-22.8. Letný zborový tábor
• 18.9. športový deň EMŠ a detskej besiedky – Po stopách veveričky
• 1.10. 8. výročie nášho cz
• 15.-17.10. Konferencia kresťanských učiteľov, Kráľova Lehota
• 24.10. Žatva spevokolov, Budimír
•  25.-29.10. Reformačný modlitebný týždeň a reformačný večierok
• 27.11. seminár pre presbyterov
• advent adventný minifestival  (predaj  ručne   vyrobených  ozdôb  a  dekorácií,  predaj 

vianočného pečiva) na Terase 
• december Mikuláš EMŠ 
• vianočný program v EMŠ – pripravila  Detská misia
•  vianočná besiedka detí pre rodičov – EMŠ
• 5.12. 2. adv. nedeľa - predaj ručne  vyrobených ozdôb a dekorácií v cz na Mlynskej 
• 19.12. 4. adv. nedeľa - predvianočné vystúpenie detí z EMŠ



Mimozborová činnosť farárov
Mgr. O. Kolárovský, zborový farár 

- člen komisie cirkví pri Magistráte mesta Košíc
- člen komisie cirkví pri VÚC 
- člen Poradného zboru zriaďovateľa EG JAK
- člen Regionálneho výboru ROS
- člen miestnej skupiny EA Košice
- člen ZED

Mgr. Katarína Tomčiková, námestná farárka
- člen ZED
- člen edičnej rady Tranoscia

Náš CZ zastupujú
JUDr. D. Hládeková 
- člen seniorátneho presbyterstva 
- predseda dištriktuálneho súdu
- člen Rady školy EMŠ
- právne poradenstvo ZbD Cesta nádeje

Adriana Némethova - člen Rady školy EMŠ
MUDr. Alena Kolárovská - člen Rady školy EMŠ
Igor Simon - člen synody – náhradník
MUDr. Zuzana Katreniaková – vedúca zborovej diakonie Košice – Cesta nádeje
Eva Bombová – člen redakčnej rady časopisu Evanjelický východ

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

Niekto raz povedal, že úroveň danej spoločnosti môžeme merať podľa toho, ako sa správa k 
svojim najslabším členom. Ak aplikujeme toto meradlo na náš cirkevný zbor, uvidíme v plnej nahote 
svoju vlastnú biedu. Akosi počítame s tým, že o tých najzraniteľnejších sa má postarať buď rodina 
ich vlastná alebo štát. Tento spôsob myslenia nie je ľahké zmeniť z večera do rána. Ale potrebujeme 
sa tomu učiť, pretože naša kresťanská viera by nás mala učiť niečomu inému. 

Skutky apoštolov nám opakovane ukazujú, koľko horlivosti a ochoty mali prví kresťania pri 
starostlivosti  o núdznych. A Jakub, brat Pána Ježiša, píše vo svojom liste, že prejavom pravého 
náboženstva  je  práve  diakonia:  Čisté  a  nepoškvrnené  uctievanie  Boha  pred  Bohom  a  Otcom  je:  
navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a seba zachovávať nepoškvrneného svetom. (Jakub 1:27)

Náš cirkevný zbor nemá rozvinutú vlastnú charitatívnu službu. Ani profesionálnu, ale čo je 
horšie, ani tú dobrovoľnícku. 



V  cirkvi  už  pomaly  vieme  zorganizovať  rôzne  podujatia,  zaujímavé  akcie,  slávnosti  a 
semináre.  Ale  vieme aj  slúžiť?  A práve diakonia  – služba núdznym je  to,  na čo svet  prirodzene 
kladne reaguje a čo od svet od cirkvi očakáva. Práve diakonia robí našu vieru hodnovernou, pretože 
naše  skutky  potvrdzujú  naše  slová,  ale  bez  konkrétnych  činov  lásky  naše  slová  vyznievajú 
naprázdno. 

Ak  môžem vyzývať  či  apelovať,  tak  predovšetkým do tejto  oblasti  služby núdznym. Pre 
začiatok by úplne postačovalo, keby boli medzi nami dobrovoľníci, ktorí by boli ochotní poslúžiť 
návštevou,  možno menšou pomocou (nákupom),  modlitbou či  prečítaním časti  Biblie  pri  lôžku 
nemocného. Máme medzi nami aj tých, ktorí vzhľadom na svoj vek či zdravotný stav sa len ťažko 
vedia sami dopraviť do spoločenstva a iste by privítali, keby ich niekto mohol voziť autom, aspoň 
príležitostne na služby Božie.

Osobne  vidím  veľký  súvis  medzi  diakoniou  a  modlitebným  životom.  Oboje  však  patrí  v 
našom cirkevnom zbore medzi najslabšie články. Ak máte srdce pre diakoniu v akejkoľvek podobe, 
prihláste sa na FÚ. 

Časť  profesionálnej  služby  zabezpečuje  Zborová  diakonia  „Cesta  nádeje“,  ktorej 
zriaďovateľom je cz na Mlynskej. Táto diakonia slúži potrebám oboch košických cirkevných zborov, 
a sú do nej aktívne zapojení členovia oboch našich cz. Preto tu prinášame informácie z jej činnosti. 
Ale opäť, bolo by chybou domnievať sa, že profesionálna zborová diakonia nahradí to, čo môžeme 
a máme vykonávať my ako dobrovoľníci. 

Zborová diakonia „Cesta nádeje“
Aj v roku 2010 predstavovala hlavnú činnosť ZbD opatrovateľská služba v domácnosti, ktorá 

bola  poskytovaná  priemerne  39  klientom  mesačne  (členom  oboch  našich  cirkevných  zborov 
a ďalším obyvateľom bez rozdielu vierovyznania) v celkovom rozsahu 47884.5 hodín. 

Celú činnosť  ZbD zabezpečoval  Riadiaci  výbor v  zložení:  Zuzana Katreniaková (štatutár), 
Anna Ruszová (vedúca opatrovateľskej služby), Samuel Linkesch (duchovná starostlivosť), Daniela 
Hládeková a Bohumil Mazák (zástupcovia oboch CZ). V tomto roku sa uskutočnilo 7 pracovných 
stretnutí  Riadiaceho výboru. Narastajúca potreba tejto služby, ako aj  podmienky vyplývajúce zo 
zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, nás viedli k rozhodnutiu prijať koncom roka 
do čiastočného pracovného pomeru p. Danielu Hládekovú, ktorá okrem dlhoročnej právnej pomoci 
prevzala  aj  zodpovednosť  za  koordináciu  činnosti  vo  vybraných  oblastiach.  Účtovníctvo 
a administratívne služby boli zabezpečené vďaka p. Kláre Hornyákovej.

Neoddeliteľnou  súčasťou  života  ZbD  boli  aj  v tomto  roku  pondelkové  stretnutia 
opatrovateliek a členov Riadiaceho výboru. Výklad Božieho Slova pod vedením br. farára Linkescha, 
spoločné  modlitby,  diskusie  na  vybrané  témy  a vzájomné  zdieľanie  sa  prispievali  k budovaniu 
vzájomnej jednoty a zvyšovaniu kvality našej práce.

Finančné zabezpečenie celej  činnosti  ZbD bolo možné vďaka príspevkom z nasledujúcich 
zdrojov: mesto Košice (73%); platby klientov (25%); CZ Košice a CZ Košice - Terasa, milodary a 2% 
dane z príjmov.  Tieto zdroje boli  použité predovšetkým na mzdy a odvody opatrovateliek  (91%) 
a materiálno-technické  zabezpečenie  činnosti  ZbD.   Naša  vďaka  patrí  všetkým,  ktorí  sa 
akýmkoľvek spôsobom (nielen finančným) podieľali na podpore našej služby.

Ako veľmi dôležité vidíme do budúcnosti  rozšírenie našej  služby o nové druhy a formy 
služieb, a preto chceme v roku 2011 pokračovať v modlitbách za zapojenie ďalších služobníkov, 
získanie priestorov, finančných a materiálnych zdrojov.

Pastorálna služba vo väznici v     Šaci   
Brat farára Hreško svoju službu vo väzniciach ukončil  ku koncu roka 2009. Pokračovanie 

tejto  služby je  zabezpečené tak,  že  v  nej  pokračujú pracovníci  Evanjelizačného strediska (EVS), 
ktoré sa presťahovalo z Bratislavy do Prešova. Títo pracovníci duchovne zaopatrujú obe väznice v 



Košiciach, ako aj väznice v Prešove, Sabinove a Levoči. Obaja sú členovia našej cirkvi, ale nie sú 
farári. 

Vzhľadom  na  to,  že  náš  cirkevný  zbor  už  túto  službu  nijakým  spôsobom  priamo 
nezabezpečuje,  v budúcnosti  sa ňou budeme zaoberať len v prípade,  že sa jej  budeme aktívne 
zúčastňovať. 

Záver
Čokoľvek  robíte,  robte  z  tej  duše  ako  Pánovi,  a  nie  ako  ľuďom...  napísal  apoštol  Pavel 

(Kolosenským 3:23).  Čo robíme v cirkvi, nerobíme pre ľudí, ale pre Boha, nie pre vlastnú slávu, ale 
pre Božiu slávu.  Ak niečo robíme pre vlastnú slávu, v očiach ľudí to možno má hodnotu, ale v 
Božích  nie.  Ak  chceme  seba  vyvyšovať,  degradujeme  zbožné  skutky  na  sebaprezentáciu  a 
vyprázdňujeme ich duchovný obsah. Z takého konania a postoja treba činiť pokánie. 

V prvom rade za všetko dobré, čo sa podarilo, patrí vďaka Bohu. A čo sa nepodarilo, z toho 
sa poučme. Vždy sa pýtajme, ako môžeme robiť veci lepšie – na Božiu slávu. 

Pri čítaní tejto správy ste si snáď  mnohí  uvedomili, že čo sa vykonalo, by nebolo možné bez 
mnohých vás,  ktorí  ste  sa  aktívne zapojili  do služby Bohu v  našom spoločenstve.  Mnohí  často 
nezištne, dávajúc svoj vlastný voľný čas, svoje financie, energiu a iné prostriedky, len aby to, o čom 
sme presvedčení, že je Božou vôľou, mohlo napredovať a sa uskutočniť. 

Menovite chcem vyjadriť vďaku bratovi dozorcovi I. Simonovi za ochotnú službu a príkladnú 
obetavosť. Ďakujem za spoluprácu aj s. farárke K. Tomčikovej. 

Vďaka  sestrám,  ktoré  doprevádzajú  náš  spev  počas  služieb  Božích,  menovite  s.  D. 
Hrehorovej,   s.  K.  Vološinovej,  s.  Z.  Baltovej  a  s.  M.  Lukáčovej.  Vďaka patrí  aj  s.  kostolníčke  H. 
Terpovej za  starostlivosť a prípravu sály na služby Božie. Tiež ďakujem  s. účtovníčke E. Mikulskej 
za jej neoceniteľnú službu pri spravovaní financií a celej kancelárie. Br. pokladníkovi L. Ivaneckému 
a br. J. Puškášovi pri zbierkach a oferách. Vyzdvihnúť chcem aj obetavé a ochotné srdce s. riaditeľky 
A. Durbákovej pri jej službe v EMŠ. Vďaka patrí aj sestre Turčányovej, ktorá slúži ako kostolníčka 
v kaplnke vo FNsP. 

Vďaka patrí aj bratom, ktorí sa aktívne podieľali na veciach v súvislosti s výstavbou kostola, 
br. Š. Čečetkovi,  pri organizovaní brigád br. kurátorovi Ľ. Fabricimu a pri spravovaní hospodárskych 
záležitostí zboru br. Ľubošovi Fabricimu, predsedovi hospodárskeho výboru. 

Ďakujem aj všetkým ďalším neordinovaným spolupracovníkom, najmä tým,  ktorí  nejakým 
spôsobom pravidelne slúžite na detskej besiedke, za všetkých spomeniem aspoň s. A. Némethovú. 
Všetkým, ktorí slúžite dorastu, pričom bez nároku na odmenu obetujete svoj čas i energiu. Vďaka 
patrí  aj  vedúcim  biblických  skupiniek  rodinných  spoločenstiev  (ROS).  Nebudem  tu  všetkých 
menovať, ale ich mená sme počuli pri správe o činnosti jednotlivých oblastiach. 

Vďaka  za  spoluprácu  aj  celému  zborovému presbyterstvu.  Vďaka  vám  všetkým,  ktorí  sa 
modlíte, povzbudzujete a prispievate aj inak k duchovnému a materiálnemu životu v našom zbore. 
Ďakujem aj svojim kolegom a tiež celému cz na Mlynskej za ich pomoc a doterajšiu spoluprácu.

Ak som aj na niekoho tu zabudol, Boh nezabúda. To, čo konáme, konajme v očakávaní nie 
ľudskej odmeny, ale že raz zaznejú aj nám slová Pána Ježiša:  Správne, dobrý a verný sluha, nad  
málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím; vojdi v radosť svojho pána! (Matúš 25:21). Do tejto 
nebeskej  radosti  smerujeme,  na  ňu  sa  tešíme,  hoci  tu  na  zemi  neraz  aj  so  slzami  a  bolesťou 
zápasíme. Bohu nech je v tom všetkom vzdaná chvála.  Amen.

 
Mgr. ndrej Kolárovský
        zborový farár



Prehľadné prílohy a tabuľky

Čo sa nepodarilo/podarilo

2009 2010
EMŠ úspešne pokračuje. Záujem o škôlku 
vysoko prekračuje naše možnosti. 
Pedagogický zbor je omladený, 
stabilizovaný. 

EMŠ úspešne pokračuje. Záujem o škôlku 
vysoko prekračuje naše možnosti. 
Pedagogický zbor je, stabilizovaný. 

Problémy  s financovaním EMŠ pretrvávajú 
vzhľadom na znižovanie príspevkov zo 
strany štátu (mesta). Príspevok mesta na 
mzdy a prevádzku je opäť krátený v ešte 
väčšej miere. Je to celospoločenský 
problém. 

Problémy  s financovaním EMŠ 
pretrvávajú  vzhľadom na znižovanie 
príspevkov zo strany štátu (mesta). 
Podarilo sa však aspoň zastaviť 
prehlbujúci sa deficit z minulosti.

Podarilo sa nám získať od mesta do 
prenájmu ďalšie administratívne priestory 
pre potreby škôlky. Vzhľadom na záujem o 
škôlku by sme však potrebovali priestory na 
ďalšiu (3.) triedu. 

Administratívne priestory boli 
zrekonštruované. V súčasnosti sú 
využívané ako zborovňa a klubovňa pre 
rôzne stretnutia (biblické hodiny, dorast, 
presbyterstvá a pod.)

Kostol. Po pretrvávajúcich problémoch sme 
prikročili k radikálnemu riešeniu – zmeny 
celého projektu. Uskutočnilo sa výberové 
konanie a v súčasnosti prebiehajú práce na 
novom projekte. Výstavba ako taká 
stagnuje, ale práce sa pohli dopredu.

Kostol. Bol vypracovaný nový projekt a 
bola obnovená výstavba kostola. 
Vybavená  bola zmena stavebného 
povolenia a všetky potrebné doklady. 
Stavba sa priebežne realizuje

Podarilo sa zriadiť vlastnú kanceláriu na 
Toryskej ulici. Vďaka patrí grékokatolíckej 
farnosti za ústretovosť. 

Farský úrad funguje v prenajatých 
priestoroch. 

Bola prijatá dohoda o finančnom 
vysporiadaní s materským cirk. zborom na 
Mlynskej. 
Dohodu o ďalšej spolupráci je potrebné 
aktualizovať. 

Finančné vzťahy sú usporiadané v zmysle 
dohody a financovanie stavby sa realizuje 
v jej zmysle. 
Dohoda o ďalšej spolupráci nebola 
aktualizovaná.

Neuskutočnila sa víkendovka pre rodiny 
s deťmi. 

Podarilo sa po prestávke úspešne 
zrealizovať – letný zborový tábor. 

Podarilo sa uskutočniť denný tábor pre 
deti.

Uskutočnil sa ďalší ročník denného 
detského tábora. Záujem o tento tábor 
rastie, záujem presahuje naše možnosti. 

Podarilo sa zorganizovať jedno víkendové 
vzdelávacie podujatie pre presbyterov 
a pracovníkov zboru. 

Uskutočnil sa jeden jednodňový seminár 
pre presbyterov. 

S-tím stále nefunguje. Začalo nepravidelné stretanie s vedúcimi 
malých skupiniek rozšírené o niektorých 
ďalších spolupracovníkov.  

Klub pre deti pokračuje v činnosti a rozvíja 
ďalšie aktivity. Vznikol ďalší klub pre deti zo 
sociálne slabých rodín na Popradskej ulici. 

Oba kluby pokračovali pravidelne vo 
svojej činnosti. 

Najvýznamnejšie  nové veci, ktoré sa podarili  v uplynulom roku 2010, bolo zorganizovanie 
Letného zborového tábora a znovuobnovenie výstavby kostola. 



Plán činnosti na rok 2011

Pri všetkom, čo konáme, by sa mali  pýtať: Ako daná činnosť napomáha napĺňaniu nášho 
poslania? Ktorá oblasť môjho/nášho života sa tým rozvíja? Ak použijeme ilustráciu zo začiatku tejto 
správy - nemáme jednu ruku/nohu kratšiu ako druhú? Nekrívame duchovne? Na ktorú oblasť by som 
sa/sme sa mali viac zamerať? 

- pokračovať v realizácii výstavby kostola – dostať hrubú stavbu pod strechu
- získavať nové zdroje na financovanie výstavby kostola 
- zlepšiť financovanie činnosti a a réžie cirkevného zboru

− zorganizovať Letný zborový tábor (17.-21.8.2011)
− zorganizovať aspoň jednu víkendovku pre presbyterov a spolupracovníkov zboru (marec, 

október)
− podujatia pri 5. výročí EMŠ (jún 2011)
− obnoviť priestory EMŠ

Detská sekcia
• Letný detský denný tábor (júl 2011)
• Misijné párty pre deti – raz mesačne
• Rómske kluby – raz mesačne
• Výlety do prírody – občasne
• Škôlkárska olympiáda v spolupráci s EMŠ (jún 2011)
• Po stopách veselých myšiek v spolupráci s EMŠ (september 2011)

Sekcia žien
• adventný minifestival

Ďalšie čiastkové úlohy podľa sekcií a jednotlivých oblastí života zboru .

Návrhy uznesení:
• Zborový  konvent  schvaľuje  a prijíma  výročnú  správu  za  rok  2010,  správu  o hospodárení 

a revízii účtov. 
• Zborový konvent prijíma finančný výkaz za rok 2010 a rozpočet na rok 2011 a plán práce na 

rok 2011 v predloženej podobe
• 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.)

Návrhy úpravy cirkevného príspevku - zvýšenie: 

• cirkevný príspevok na člena a rok: 10,- € (doteraz bolo 7,-€) 
• príspevok na stavbu kostola na člena a rok: 25,- € (= 753,15 Sk) – rovnako ako v roku 2010



Prehľadné štatistické tabuľky

trend za posledný rok v porovnaní s predchádzajúcim rokom:  rast  úpadok = stagnácia

Rok
členstvo krsty konfirmácia sobáše pohreby

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

2007 702 2700 8 0 8 6 1 7 0 0 0 4 5 9
2008 675 2700 3 1 4 7 2 9 1 2 3 8 8 16
2009 908 2700 6 0 6 12 1 13 0 1 1 6 8 14
2010 850 2700 7 0 7 8 0 8 1 3 4 14 6 20
trend  =  =     =     

Rok
Náboženstvo na základných 

školách
Večera Pánova Služby 

Božie NE
FNsP detská 

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

2007 20 6 12 4 242 561 803 90 168 50 11 65 20
2008 24 6 13 0 297 567 864 91 167 51 13 65 20
2009 23 6 13 0 291 660 956 81 186 47 13 64 25
2010 23 6 7 0 305 678 983 74 186 49 11 56 26
trend = =  =     =    

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

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

skup.
počet účasť Poč. úč.

2007 35 11 30 6 39 10 3 20 110 22 3 65 5 0 0
2008 25 8 34 8 38 10 5 20 110 32 4 65 3 1 17
2009 15 7 0 0 29 13 8 13 110 34 4 64 3 1 14
2010 40 8 0 0 23 12 10 15 110 34 4 56 5 1 18
trend   = =     = = =   = 

Spracované podľa podkladov a informácii, ktoré predložili:
K. Tomčiková, E. Mikulská, Š. Čečetka, K. Vološinová, A. Schreiberová (Štós), Z. Katreniaková, A. 
Némethová,  H. Terpová, J. Mazák, D. Melich. 

Poznámka: 
V prípade, že v tejto správe nájdete chyby, nejasnosti, nepresnosti, svoje pripomienky môžete  
predniesť priamo na konvente a tie opodstatnené budú do správy zapracované. Ďakujeme za  
spoluprácu. 



Kontaktné údaje:

Cirkevný zbor ECAV Košice – Terasa

Adresa kancelárie FÚ:
Toryská 1/D, 040 11 Košice 
(pri Pohotovosti – poliklinike; v budove gréckokatolíckej fary, vchod vedľa garáže) 

Sídlo zostáva nezmenené (Mlynská 23, 040 01 Košice)

Úradné hodiny:
Pondelok:  - - -
Utorok: 9:00 – 12:00
Streda: 9:00 – 12:00   13:00 – 16:00
Štvrtok: 9:00 – 12:00
Piatok:  - - - 

  0911/158 322
email: kosice-terasa@ecav.sk
webstránka: www.terasa.sk

Bankové spojenie: 
OTP banka,   číslo účtu: 6931244/5200

vklad na stavbu kostola: VS 333 
cirkevný príspevok: VS 444
na prevádzku a činnosť: VS 555

Pre lepšiu identifikáciu prosíme uviesť do správy aj meno platiteľa/za koho sa platí. Ďakujeme 

Evanjelická materská škola 
Muškátova 7, 040 11 Košice

  0904 517 555 (1. trieda), 0911 900 870 (2. trieda)
email: msevanke@gmail.com 
webstránka: www.ms-muskatova.sk

Bankové spojenie:
Evanjelická materska skola, OTP banka SK, č.u. 9057265/5200, VS:111 

OZ KAIROS
Šafárikova tr. 8, 040 11 Košice
email: kairos@terasa.sk

webstránka: www.ozkairos.terasa.sk 

Bankové spojenie: 9216932/5200

Možnosť stretnutia 
aj v inom termíne 
na základe dohody.

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