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Predkladá zborový farár Mgr. Ondrej Kolárovský
na Výročnom konvente Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Košice – Terasa
dňa 23. februára 2014 v rámci hlavných služieb Božích

Biblický úvod - Boh buduje cirkev
Žalm 127:1 Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia; ak Hospodin nestráži mesto,
márne bdie strážnik.
Matúš 16:18 A ja ti hovorím: Ty si Peter, a na tej skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju
nepremôžu.
1 Korintským 3:6-7 Ja som zasadil, Apollo polial, ale Boh dal vzrast; takže ani ten, čo sadí, ani ten,
čo polieva, nič nie je, ale Boh, ktorý dáva vzrast.
Milí bratia a sestry v PJK!
Po roku sa tu opäť stretávame na výročnom zborovom konvente. Konventy nie sú veľmi
populárne vo všeobecnosti, ale sú potrebné. Konventy v našej cirkvi sú viditeľným znakom, že
každý kresťan, každý člen cirkvi má v zbore isté práva i povinnosti. Každý z nás sme naplno
súčasťou cirkvi a môžeme aktívne ovplyvňovať to, čo sa v nej deje, a to práve aj cez zborové
konventy. Je to chvíľa hodnotenia, ale i premýšľania a plánovania. Konventy nám ukazujú, že
cirkev nie je záležitosťou len farára, alebo nejakej úzkej skupinky ľudí, ale vecou nás všetkých.
Druhá vec je, že mnohí túto možnosť nevyužívajú, na konventy nechodia a pod. Rád by som
veril, že je to prejav ich viery a dôvery v to, že tí, ktorí počas roka v zbore aktívne slúžia, ktorí
spravujú i hospodárske veci zboru, že majú ich plnú dôveru. Skôr sa však obávam, či to nie ej ale
skôr prejav ľahostajnosti. Keď málo očakávame, tak aj málo do toho vkladáme. Sme len
divákmi, návštevníkmi, ale nie naplno súčasťou.
Iná smutná vec je, ak je konvent len platformou pre všetečníkov a rypákov, ktorí radi
kritizujú druhých, ale sami nepriložia ruky k dielu. Tragédiou je, ak sa konventy menia na bojovú
arénu rôznych ľudských záujmov, kde sa súperí o vplyv, moc, financie a pod.
O čo prospešnejšie by bolo, keby naše konventy boli výsledkom nášho modlitebného
zápasu, miestom skutočne duchovného rozsudzovania a hľadania Božej vôle v prvom rade.
Rád by som nám všetkým dnes pripomenul, čo je naozaj dôležité pre náš cirkevný zbor a
pre nás. Upozorňuje nás na to Božie slovo. Vybral som tri texty, ktoré vznikli v rozmedzí 1000
rokov, a predsa ich spája jedna myšlienka.
Sú to všetko také staviteľsko – farmárske texty. Čo je tou spoločnou myšlienkou? - Je to
Boh – Kristus, ktorý je staviteľom, budovateľom, ktorý dáva rast.
Chcem sa zamerať najmä na ten prvý text, ale je pre mňa fascinujúce, že v takom dlhom
časovom oblúku je tá istá myšlienka znova a znova pripomenutá. Je to dôležitá pravda, na
ktorú často zabúdame.
Nie naša múdrosť, nie naša šikovnosť... nie naša skúsenosť, nie naša usilovnosť.... ale
Boh.
Napadla mi taká myšlienka, ako by vyzeral taký konvent, keby sme nehovorili o tom,
koľko sme peňazí nazbierali, koľko akcii sme zorganizovali, koľko tehál sme na seba
poukladali... ale mali by sme hovoriť o tom, ak Boh zmenil za ten rok naše životy...?
Samozrejme, nie je hriechom hovoriť o tom, čo sme spravili, ale pri tom všetkom by sme
mali mať na pamäti, že bez Božej milosti by sme nespravili ani toľko. On nám dal zdravie, silu
atď... Dajme veci do správnej perspektívy.
Ja však premýšľam, čo naša budúcnosť? Čo to, čo nás čaká? Ako vstupovať do toho?
Žalmista hovorí o márnosti stavania domu, ak ho nestavia Hospodin. Samozrejme, je to obrazná
reč. Obrazná nie v tom že by to neplatilo o stavbe domu, ale v tom, že to platí oveľa širšie.
Ono, je to také zvláštne, s tou stavbou domu. Keby tu žalmista písal o budovaní

duchovného život,a cirkvi a pod., tak by nás to neprekvapilo, to by sme čakali. Ale Božie Slovo
nás upozorňuje, že aj v takých svetských a materiálnych veciach ako je stavba domu, bez
Božieho požehnania sa úspech nedostaví. Ešte pri tom príklade z poľnohospodárstva, ako ho
uviedol Pavel to by sme prijali, lebo ozaj pri poľnohospodárení je veľa premenných, ktoré
človek priamo nevie ovplyvniť – ako napr. počasie. Ale pri stavbe domu sa zdá, že človek
dokáže mať pod kontrolou oveľa viac vecí. O to je to jasnejšie povedané, že bez Boha je naša
námaha zbytočná, vyjde naprázdno.
Ako jednoducho znie táto pravda! A pritom, ako vzdialené nám je s ňou počítať! Oveľa
prirodzenejšie je nám spoliehať sa na seba... ako na Boha? My sa spoliehame na Boha, keď už
ostatné zlyhá.
Ale Božie slovo nám ukazuje opačný prístup. Bohom nemáme končiť, ale Ním začať! On
nemá byť Ten posledný, keď už všetko ostatné zlyhá, ale Ten prvý, s ktorým počítame už na
začiatku.
Keď žalmista spomína dom, čo tým má na mysli? Čo je tým domom?
Náš domov, náš život, naša rodina, náš zbor, náš kostol.... Dom je tu symbolom pre
všetko pozitívne, čo je dôležité, čo sa ťažko buduje, ale má veľký význam pre náš život.
Takže, a teraz tie vážne otázky, ako buduješ svoj život? Ako buduješ svoj domov? Svoju
rodinu? Ako svoju kariéru? A ako budujeme náš cirkevný zbor?
Čo nám hovorí náš dnešný text? Poviem to takto: Ak Hospodin nebuduje tvoj život, tvoj
domov, tvoju rodinu, tvoju kariéru, náš zbor... márne sa namáhaš... Márne bdieš a striehneš a
snažíš sa ochrániť to, čo máš, ak Hospodin nestráži tvoj život, tvoj domov, tvoju rodinu, tvoju
kariéru, tvoj zbor...
Pozor, toto Božie slovo nehovorí, že sa nemáme snažiť, že nemáme stavať a budovať,
že by sme nemali strážiť, že by sme nemali sadiť, polievať a okopávať, proste pestovať záhradu
nášho života... ale toto Božie slovo veľmi jasne hovorí, že všetka naša námaha, všetko naše
úsilie je márne, ak v tom chýba Boh.
Chceš, aby tvoja námaha nebola márna? Ja chcem? Máš niekedy pocit márnosti svojho
snaženia? Ja mám. Môžem to zmeniť? Môžem. Ako? Tak, že postavím Boha na prvé miesto.
O malú chvíľu budeme hodnotiť a plánovať a hlasovať... ale predovšetkým, postavme vo
všetkom Boha na prvé miesto. Nech nás On buduje. Pán 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.
Biblický základ: Mt 28:19-20 (Veľké poverenie) a Mk 12:30-31
(Suma zákona).
V piatich bodoch to môžeme stručne vyjadriť tak, ako je to
znázornené na obrázku.
V tejto správe sú jednotlivé oblasti života nášho cirkevného
zboru rozdelené aspoň približne do týchto jednotlivých
celkov.

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
Pojem „služby Božie“ vyjadruje, že je to Boh, ktorý v prvom rade slúži nám – cez
evanjelium a sviatosti k nám prichádza Jeho milosť. My Pán Bohu nerobíme žiadnu láskavosť,
ak sa na službách Božích ukážeme. Je to Boh, ktorý robí láskavosť nám. Nedeľné stretnutie pri
Božom Slove a sviatostiach je miestom, kde sa stretáme ako celá Božia rodina. To, že tak mnohí
členovia zboru túto príležitosť ignorujú hovorí o tom, že si buď dostatočne nevážia Božiu
milosť a/alebo sa necítia natoľko súčasťou Božej rodiny, aby im to stálo za to merať cestu na
služby Božie.
Podobu našich služieb Božích sme zdedili po našich predkoch. Je to niečo, čo si máme
vážiť a nezavrhovať to. Na druhej strane, spoločnosť sa kultúrne zmenila a formy minulosti sú
zrozumiteľné stále menšiemu okruhu ľudí. Preto treba hľadať aj nové spôsoby ako evanjelium
zrozumiteľne podávať ľuďom okolo nás.
To najdôležitejšie však je nebyť ľahostajní jeden voči druhému, všímať si a byť
pohostinní voči novým medzi nami, prejavovať si navzájom porozumenie a mať pochopenie pre
odlišnosti, ktoré sú medzi nami. Prvoradé je a má byť evanjelium a nie naše osobné
preferencie, vkus či zvyklosti.
Služby Božie nedeľné sa konali každú nedeľu o 10:00 v Malej zasadačke Magistrátu v

slovenskom jazyku. Celkovo bohoslužobných príležitostí bolo 62 (Terasa +1), Štós 18x (+1).
Účasť na Terase je priemerne 171. Toto číslo je nižšie ako v minulom roku, ale treba povedať, že
je vypočítané podľa inej metodiky dodanej z biskupského úradu VD (Nie sú tam zarátané
výročité slávnosti a sú zarátané počty aj z fílie Štós, kde však služby Božie nie sú každú nedeľu.)
To však nič nemení na skutočnosti, že návštevnosť služieb Božích sa už niekoľko rokov drží na
približne rovnakej úrovni.
Opäť sme zaznamenali rekordnú návštevu služieb Božích na Štedrý večer 467 (+10)
účastníkov, čo bola vôbec najvyššia účasť v celej histórii zboru. Ale aj táto rekordná účasť
tvorila len niečo cez 50% členov zboru a len približne 1/6 z počtu evanjelikov podľa sčítania ľudu.
Nemá zmysel ani lamentovať ani nadávať na túto situáciu či tých, ktorých sa týka. Je to
proste konštatovanie stavu evanjelictva v našom meste. Radšej si položme otázku: Prečo tak
mnohí evanjelici ignorujú návštevu služieb Božích? Môžeme s tým niečo spraviť? Položme si
otázku: Koho a koľkokrát si pozval/pozvala na služby Božie? Aká bola reakcia? A prečo nie?
Služby Božie vykonávali striedavo zborový farár O. Kolárovský, námestná farárka na
kaplánskom mieste K. Tomčiková, brat farár z cz Mlynská S. Kocka 1x.
V Štóse pravidelne slúžil zborový farár O. Kolárovský, počas sviatkov aj s. farárka
Tomčiková a ďalší farári z cz. Mlynská.
Texty kázní boli volené podľa charakteru nedele v zmysle Agendy ECAV, prípadne podľa
doporučenia z GBÚ (mimoriadne dni ako napr. nedeľa diakonie, nedeľa misie, nedeľa
kresťanského šafárenia, a pod.), alebo podľa potreby vychovávať a vzdelávať zbor v určitom
smere.
Spev na službách Božích doprevádzali sestry K. Vološinová a Z. Baltová. Vo FNsP hrá aj
ses. E. Kožlejová, príležitostne aj s. M. Lukáčová. Okrem doprevádzania na hlavných (nedeľných
a sviatočných) službách Božích v Košiciach a v Štóse doprevádzajú naše kantorky spev aj na
službách Božích v kaplnke v Novej nemocnici a počas večierní v EMŠ (reformačné, adventné).
Taktiež vypomáhajú hrou aj v cz na Mlynskej.
Kantorské kurzy sú organizované aj v rámci nášho seniorátu 2x ročne. Zúčastňujú sa ich
aj naše kantorky podľa svojich možností. V prípade potreby cirkevný zbor prispieva na výdavky
spojené s účasťou na týchto kurzoch, prípadne prispieva na notový materiál. Kurzy v našom
senioráte organizuje s. I. Sabanošová z výboru cirkevnej hudby z Bratislavy. Spolupráca so s.
Sabanošvou prebieha aj počas roka, kantorky s ňou môžu konzultovať svoje otázky k hraniu
liturgie či menej známych piesní, sú zásobované notovým materiálom a pod.
Pre pozdvihnutie úrovne spevu v našom zbore by bolo prospešné nájsť spôsob k učeniu
sa aj nových piesní, prípadne zlepšeniu spevu aj známych piesní. V rodinách sa stále menej
aktívne spieva, preto spev v cirkvi je o to dôležitejší ku kultivovaniu tohto daru od Boha.
Liturgické texty na službách Božích (starozmluvný, epištolický) čítavajú neordinovaní
členovia zboru. Viackrát boli služby Božie spestrené vystúpeniami detí (detská besiedka,
materská škola).
Služby Božie vo Novej nemocnici (kaplnka) sa konali pravidelne v sobotu o 18:00. Ich
počet za rok bol 49x (+-0). Účasť na týchto službách Božích bola v priemere 11 ľudí (+ 1).
Samotných pacientov na týchto službách Božích nie je veľa. Často prichádzajú len naši ľudia
zvonku. Na týchto službách Božích slúžila najmä s. námestná farárka K. Tomčiková,
príležitostne aj zborový farár O. Kolárovský a ďalší.
Adventné služby Božie v čase namiesto biblickej hodiny sa uskutočnili 3x, priem, účasť 12
(+-0). Pôstne služby Božie sa uskutočnili 4x, účasť 10.
Ak som už konštatoval, že je veľký počet tých, ktorí ignorujú nedeľné služby Božie, tak
aktivity počas týždňa sú ignorované ešte viac.

Fília Štós
V Štóse máme 55 členov. Počet služieb Božích bol 19x vrátane sviatkov a mimoriadnych
služieb Božích pri príležitosti dní obce. Priemerná návštevnosť na službách Božích bola
v uplynulom roku 24 (-2). V Štóse dlhodobo počet členov a tým aj účasť na službách Božích
pomaly klesá. Viacerí členovia tejto našej fílie dlhodobo žijú a pracujú mimo obce.
Ako som už spomenul, mimoriadnou príležitsoťou boli služby Božie pri príležitostí dní
obce Štós. Takéto služby Božie sa konali prvýkrát v našom kostole, aj za účasti starostu a
ďalších predstaviteľov obce. Pán starosta Anton IMLING prítomných pri tejto príležitostí
pozdravil.
Služby Božie sa konajú v zásade v 2. nedeľu v mesiaci o 9:30 a na niektoré sviatky. Večera
Pánova tu bola prisluhovaná 2x (-1).
V Štóse bol v minulom roku aj jeden krst, jeden pohreb a mimoriadnou a vzácnou
udalosťou po mnohých rokoch bol sobáš, z ktorého sa úprimne tešili všetci členovia tohto
spoločenstva, keďže tu vládne rodinná atmosféra.

2. Rozmer života spoločenstva – smerom k svojmu rastu
Biblický základ: Matúš 28:20
...a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal...
Naše poslanie o tom hovorí slovami:
Sme tu preto, aby sme … budovali veriacich.
Heslovité vyjadrenie:
Rastieme s Kristom (katechéza - učeníctvo)
Biblická a vnútornomisijná práca v zbore
Biblické hodiny dospelých (starších) sa konajú v zborovni materskej školy. Počet
navštevujúci biblické hodiny je v priemere 11 (-1) a konajú sa počas dní školského vyučovania.
Cieľom biblickej hodiny nie je len prijímať nové informácie z Biblie, ale ich aj aplikovať do
každodenného života. Na rozdiel od nedeľného spoločenstva je tu viac priestoru na diskusiu,
vzájomné zdieľanie a vzájomné povzbudzovanie. Počas minulého roka sme sa zaoberali
nasledovnými témami: Kresťan a financie, Misijné večery Pro Christ, Misijný večer so Svetlanou
pôsobiacou v Ázii, List Galatským, Misijný večer so Zakom Malekwom z Tanzánie a Prezentácia
života cirkvi vo Fínsku.
Týmto vás chcem opätovne pozvať a povzbudiť k účasti na biblických hodinách. Je
smutné, že napriek tomu, že Luther dal do rúk ľuďom Bibliu v ich rodnom jazyku, tak mnohí
členovia cirkvi necítia žiadnu potrebu bližšie sa oboznamovať s pravdami Božieho slova aj touto
formou.
Na výkladoch a vedení biblických hodín sa podieľali farári O. Kolárovský, príležitostne aj
M. Hreško a počas zahraničného pobytu br. Farára aj s. farárka K. Tomčiková.
Biblická práca v rodinných spoločenstvách sa konala v 3 (+1) biblických skupinkách
v počte celkovo 25 členov (+4). Od septembra 2013 vznikla ďalšia skupinka rodín.
Stretnutia sa uskutočňovali spravidla v domácnostiach účastníkov. Okrem brata farára
O. Kolárovského a jeho manželky A. Kolárovskej viedli tieto skupinky s. Z. Katreniaková a
manželia Ontkovci. Pred Vianocami bolo spoločné stretnutie členov skupiniek a mladých rodín s
kapustnicou v rodine manželov Ontkovcov.

Práca so ženami
V priebehu roka bolo zorganizovaných celkovo 30 (-5!), z toho jedno tematické (- 1).
Priemerná účasť bola 14 (+1).
Predveľkonočné stretnutie sa tentokrát neuskutočnilo. Jediné tematické stretnutie sa
uskutočnilo v advente ( 8.12.) v EMŠ s účasťou 21 žien. Téma stretnutia bola „Život žien vo
Fínskej cirkvi“. Tému predstavil zborový farár O. Kolárovský, kde sa podelil o svoje skúsenosti z
pobytu vo Fínskej cirkvi. Po prezentácii a diskusii nasledovala recenzia kníh „Moc
manželkiných/Moc manželových modlitieb“, ktorú mali spoločne manželia Kolárovskí.
Z mimoriadnych akcii treba spomenúť ešte seniorátne stretnutie žien, ktoré tento rok
organizačne zabezpečovali naše ženy (16.6.)v priestoroch našej EMŠ. Stretnutie viedla
seniorátna koordinátorka práce so ženami –s. farárka Monika Beňová (Rankovce), ktorá
stretnutie i samotnú tému uviedla básňou. Domáci cirkevný zbor predstavila domáca s. farárka
Katarína Tomčiková. Témou poslúžila s. farárka zo ŠZS z cirkevného zboru Chmeľov Janka
Ďuranová. Do programu prispel svojimi piesňami spevokol domáceho cirkevného zboru„Nádej“, pod vedením s. dirigentky Boženky Balcárovej. Bohatý program s prezentáciou
diakonie „Cesta nádeje“ v podaní s. Zuzany Katreniakovej a prezentácia knihy: Ingrid Trobisch„Učím sa žiť bez teba“- od s. farárky Emílie Hreškovej bol povzbudzujúci pre všetky zúčastnené
ženy. Naše ženy sa láskou postarali aj o telesné občerstvenie, za čo im patrí vďaka.
Počas roka naše sestry pracovali na tvorbe výrobkov - darčekových predmetov k rôznym
príležitostiam (Národný týždeň manželstva, občerstvenie na konferenciu Modlitebného
spoločenstva v Košiciach, veľkonočné dekorácie, príprava dekorácii, darčekov a občerstvenia
na konferenciu EVS v Košiciach, darčeky na Deň matiek, príprava seniorátneho stretnutia žien,
príprava vianočných dekorácii a pečiva, darčeky pre hostí (Fínsko, Tanzánia). Ženy sa tiež učili
frivolitkovať, háčkovať kabelky a šály.
Svoje výrobky ponúkali na podporu výstavby kostola na konferencii EVS v Košiciach, v cz
Prešov, Mlynská a v našom cz.
Vďaka patrí všetkým sestrám za ich aktivitu, najmä s. farárke a s. Božene Písečnej, ktoré
stretnutia a prácu žien koordinujú. V ďalšom roku by chceli do svojich aktivít ciav zapojiť aj
mužov. Tak uvidíme :-).
Podobne ako vlani, treba zvlášť vyzdvihnúť vklad našich žien k výstavbe kostola, keď za
svoje výrobky získali cez milodary 2330,31€, čo je o +370,31€ viac ako rok predtým.
Spevokol
Už tretí rok funguje spevokol nášho cz „Nádej“, ktorý vedie s. B. Balcárová. Celkovo je počet
členov 18 (-3). Spevokol poslúžil pri rôznych príležitostiach celkovo 7x, podobne ako rok
predtým (Nový rok 2013 na Službách Božích, Veľká noc – Služby Božie, Celoslovenská
konferencia EVS v Košiciach, konfirmácia, seniorátne stretnutie žien, 10. Výročie diakonie –
Služby Božie v kostole na Mlynskej ul. a služby Božie na 1. sviatok Vianočný)
Pravidelné nácviky sú vždy v pondelok od 17:30 hod. v priestoroch EMŠ na Muškátovej
ulici a budeme radi, ak sa pridajú aj ďalší.
Činnosti spevokolu Chválospev, ktorý pôsobí pri cirkevnom zbore na Mlynskej sa
naďalej aktívne zúčastňujú aj viacerí členovia nášho cz.
Modlitebný život
V našom CZ sú členovia MOS, ktorí sa zúčastňujú činnosti MOS v CZ na Mlynskej. Účasť z
nášho cirkevného zboru však na týchto stretnutiach nie je veľká. Malá modlitebná skupinka sa
stretáva aj pred Službami Božími o 9:30 v suteréne pod malou sálou (3-5 ľudí). Určité
modlitebné námety sú nepravidelne uverejňované aj na webstránke cirkevného zboru.
Pre inšpiráciu k modlitbám doporučujem zúčastniť sa niektorej akcie Modlitebného

spoločenstva, keďže sa organizujú aj v našom senioráte (konferencia, biblicko-rekreačný
týždeň).
V našom zbore už pravidelne organizujeme reformačný modlitebný týždeň, ktorý je v
októbri organizovaný v celom našom senioráte, priemerná účasť 10. Ako jednotlivci sme sa
zúčastnili aj Aliančného modlitebného týždňa v januári 2013, ktorý organizujú zboru združené v
rámci Evanjelickej aliancie v Košiciach.
O význame modlitby sa môžeme veľa poučiť z knižky G. Mullera, ktorú vydalo
vydavateľstvo VIVIT. Je čítanie vrelo doporučujem.
Keďže niekto nazval modlitbu dýchaním kresťana, navrhujem, aby sme sa aj teraz riadne
nadýchli. Prerušte, prosím, na chvíľu čítanie tejto správy a venujte chvíľku modlitbe. Aj ja sa,
skôr ako budem písať ďalej, pomodlím...
Môžete sa modliť aj túto modlitbu, ktorá je inšpirovaná slovami apoštola Pavla z listu
Efezským 3:14-21:
Kľakáme na kolená pred Tebou, nebeský Otče. Po Tebe je pomenovaná každá rodina na
nebi aj na zemi. Prosíme, daj nám podľa bohatstva svojej slávy skrze svojho Ducha mocne zosilnieť
na vnútornom človeku; aby Kristus prebýval vierou v našich srdciach. A aby sme zakorenení a
založení v láske mohli so všetkými svätými (kresťanmi) vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška a
hĺbka, a poznali tak Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie. Prosíme, naplň nás celou
Tvojou plnosťou. Tebe však, ktorý môžeš nad toto všetko učiniť omnoho viac, ako my prosíme
alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás, Tebe buď sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi
po všetky pokolenia až naveky vekov. Amen.
Výchovná práca
Detské služby Božie
Detská besiedka sa konala paralelne so Službami Božími. Konala sa každú nedeľu,
vrátane prázdnin a sviatkov. Tím besiedkových pracovníkov sa od septembra 2013 rozrástol a
skladal z 23 dobrovoľníkov z cirkevného zboru, ktorí slúžili podľa rozpisu služby na besiedke
počas celého roka. 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
materiály „Objavujeme bibliu pre predškolákov“ a materiály Detskej misie. Staršia besiedka
používala druhý ročník materiálu „Kidzana II“, vydaného Biskupským úradom východného
dištriktu ECAV v Prešove. Pracovníci besiedky sa v roku 2013 zúčastňovali školení a seminárov,
organizovaných Biskupským úradom VD ECAV v Prešove a Detskou misiou. V počte 4 sa
zúčastnili Konferencie detskej služby v Prešove v decembri 2013. Deti si počas roka nacvičili
piesne, básne a scénky, s ktorými vystúpili na Službách Božích na sviatky: Vianočné,
Veľkonočné, Deň matiek a Deň otcov. Stretnutí bolo 57 s priemernou časťou 28 (+3) detí spolu
v dvoch skupinách.
Príležitostne máme v rámci služieb Božích aj požehnanie detí, kedy deti prichádzajú
počas piesne dopredu a každé dostane osobné požehnanie (napr. na zač. šk. roku, na Nový
Rok).
V spolupráci s Evanjelickou materskou školou sa minulý rok okrem júnovej škôlkarskej
olympiády s názvom Olympijský semafór, zorganizovala v septembri pre deti a rodičov akcia
„Po stopách zatúlanej líšky“, ktorá sa konala na Aničke, rekreačnom stredisku v Košiciach.
Napriek škaredému počasiu sa zišlo asi 50 ľudí. Deti po ceste pri hľadaní zatúlanej líšky plnili jej
úlohy a zvládli ich výborne. Tí, čo vydržali do konca, neoľutovali, lebo vyšlo slnko, a tak sa ešte
zahrali, pochutnali si na opekačke a nazbierali hŕbu gaštanov.

Dorast

Prvú polovicu roka viedol dorast David Melich spoločne s Lenkou Mazákovou. Priemerná
účasť bola cca 7-8 ludi, stretnutia boli pravidelne každý piatok o 16 00. Celkovo bolo stretnutí
cca 16. Náplň bola rôznorodá, v zimnom období najmä hry vo vnútri a téma, keď sa oteplilo
aktivity sa presunuli von.
Čo sa týka druhej polovice roka, dorast viedol David Melich a s. farárka K. Tomčiková, vo
väčšej miere sa ako pomocný vedúci zapájal Radovan Balazs. Stretnutí bolo 14 a priemerná
účasť tiež 14. Okrem klasických stretnutí sme pripravili aj vianočný minimuzikál, s ktorým
dorastenci vystúpili na 4. adventnú nedeľu. V uplynulom roku bola pre dorastencov a
konfirmandov zorganizovaná tzv. konfinoc 22.2 v domácnosti manželov Ontkovcov, za čo im
patrí vďaka. Akcie sa zúčastnili viacerí dorastenci a mladí.
Hlavným pozitívom je fakt, ze vo veľkej miere sa nám podarilo pritiahnuť študentov z EG
JAK, čo bol v minulosti veľký problém, lebo takmer všetci študenti odchádzali do aktivít
dolného zboru. Plány na ďalší rok sa zameriavajú najmä na zorganizovanie aspoň 1 víkendovky.
Mládež
Od leta 2009 samostatné stretnutia mládeže nefungujú. Na tomto sa nič nezmenilo ani v
uplynulom roku. Pre tento rok je určitá možnosť znovunaštartovania tejto práce, nechcem tu
predbiehať, ale ak vám záleží na tejto veci, prosím, zahrňte ju do svojich modlitieb.
Práca so všetkými generáciami
Okrem služieb Božích niet veľa príležitostí, kde by sa stretli všetky generácie. Touto
príležitosťou môžu byť celozborové podujatia, ako napríklad zborové víkendovky a pod.
Letný zborový tábor 2013 sa konal v termíne 15 - 18.8.2013 v Košickej Belej, Hotel DAM.
Zúčastnilo sa ho viac ako 80 ľudí rôznych vekových kategórií. Témy pripravil br. Ján Vecan
netradičnou formou. Boli zamerané na spoločenstvo. 1. Spoločenstvo alebo komunita, 2. „Ježiš
je Pán“ Ide nám o spoločenstvo – začína to však našim spoločenstvom s Bohom...., 3. Konzum
alebo misia 4. Cirkev – komunita.
Okrem tém a hodnotných diskusií v skupinkách boli veľkým povzbudením semináre
psychologičky Katky Gromošovej, ktorá okrem iného venovala priestor konkrétnym otázkam a
problémom, ktoré trápili účastníkov (od výchovných, cez osobnostné a rôzne iné).
Okrem vážnejších tém tu bolo aj veľa športu, súťaží, hier. Detský program zastrešili
manželia Némethovci za výdatnej pomoci ďalších rodín. Tvorivé dielne pripravili manželia
Stanovci. Organizačne boli veľkou pomocou Markovci, Tischlerovci, Čižmárovci, Lörincovci,
Melichovci i už spomenutí Némethovci.
Vďaka skvelej polohe bolo možné absolvovať i kúpanie v neďalekom bazéne, turistiku,
pokladovku i zlaňovanie, ktoré chytilo hlavne tých mladších, a bolo realizované vďaka rodine
Vecanových.
Sme vďační Pánovi za tento čas, pretože bol požehnaný a daný nám z Božej milosti na
budovanie vzťahov i našej osobnej viery. Podľa ohlasov účastníkov bol pre väčšinu z nich
povzbudením a načerpaním do ďalších dní a zápasov. I vďaka ústretovosti vedenia zariadenia
sme sa na tomto mieste mohli cítiť dobre, ba až priam rodinne.
Ani v uplynulom roku sme nezorganizovali žiaden zborový deň, čo je škoda. Viaceré
cirkevné zbory organizujú zborové dni aspoň raz ročne k úžitku celého spoločenstva. Prosím, ak
vám leží táto vec na srdci, privítam vaše podnety a aktivitu.

Činnosť presbyterstva
Počet zasadnutí bol len 4-krát (-4). Je to doteraz najnižší počet stretnutí v histórii zboru.
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.
Opakovane konštatujem, že ani v tomto roku sa nám nepodarilo zorganizovať pre
presbyterov víkendovku ani presbyterský deň. Toto ochudobňuje vzájomné vzťahy. Stretnutia
sú čisto pracovné bez možnosti sa bližšie spoznať, čo v predsedníctve zboru pociťujeme ako
slabinu tejto služby.
Časopis
V uplynulom roku bolo obnovené vydávanie zborového časopisu Soli Deo Gloria ako
spoločného časopisu košických evanjelikov. Iniciatívnym v tomto smere bol člen nášho
cirkevného zboru br. V. Chladný, za čo mu patrí vďaka. Podarilo sa obnoviť tím
spolupracovníkov a vďaka tomu vyšli 3 čísla. V tomto roku je v pláne vydať 4 čísla. Tieto čísla je
možné si prečítať aj na webstránke nášho cirkevného zboru. Na základe podnetov zo strany
členov cirkvi vychádza teraz časopis v menšom formáte (A5).
Časopis má význam jednak ako informátor pre našich členov, tiež môže poslúžiť na
propagáciu cirkvi a misijný nástroj (keď ho niekomu podarujeme) a tiež ako kronika nášho
života.
Webstránka zboru
Webstránka zboru funguje pod adresou www.terasa.sk a prináša pravidelné aktuálne
informácie zo života cirkevného zboru ako i pripravovaných udalostí. Sme si vedomí, že ešte nie
dostatočne využívame potenciál tohto média. Žiaľ, nepodarilo sa ukončiť jej preklad do
nemčiny a angličtiny.
Všetko okolo zborového webu je robené na báze dobrovoľnosti vo voľnom čase. Tu
patrí vďaka manželom Písečným za spravovanie webstránky nášho zboru.
Niektoré vybrané kázne zborového farára je možné si vypočuť na webstránke
Evanjelizačného strediska www.chcemviac.com.
Evanjelická tlač
V cirkevnom zbore (mimo individuálnych objednávok) odoberáme Ev. posol, počet
odberu 18 ks. V uplynulom roku záujem o Posol akoby trochu upadol. Z reakcií ľudí mám dojem,
že je to najmä kvôli rôznym kauzám, ktoré sa v časopise pretriasajú nevhodným spôsobom.
Pre potreby farského úradu odoberáme aj časopisy Cirkevné listy (1 ks) a Evanjelický
východ (15 ks). Oba tieto časopisy odporúčam do vašej pozornosti, pretože sú tam pravidelne
veľmi kvalitné a aktuálne články. Pre deti doporučujem časopis Dúha.
Podľa potreby a ponuky predávame aj ďalšiu kresťanskú literatúru, najmä
v predvianočnom období. V kancelárii farského úradu predávame najmä Bibliu a spevník,
prípadne pašie.
Pre záujemcov o širší sortiment duchovnej literatúry (aj evanjelickej) doporučujeme
kníhkupectvo Brána na Zvonárskej ulici.

3. Rozmer života spoločenstva – smerom k spoločenstvu cirkvi
Biblický základ: Matúš 28:19
...krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého...

Naše poslanie o tom hovorí slovami:
Sme tu preto, aby sme vytvárali rodinu Božích detí...
Heslovité vyjadrenie:
Patríme Kristovi (koinónia - spoločenstvo)
Sviatosti
Krst svätý
Už sme si asi zvykli, že niektoré krsty sú u nás súčasťou služieb Božích. Aj napriek
doporučeniam je však stále dosť rodín, ktoré uprednostňujú krst mimo služieb Božích len v
úzkom rodinnom kruhu.
O krst majú žiadať zásadne rodičia dieťaťa (nie starí rodičia). Podmienkou je, aby boli
členmi nášho cirkevného zboru (pri výnimke je potrebný súhlas farára, do ktorého cirkevného
zboru patria), jeden z rodičov a krstných rodičov musí byť konfirmovaný evanjelik. Samotnému
krstu predchádza rozhovor s rodičmi o význame krstu a následnej kresťanskej výchovy.
Počet 10 (-4), všetko deti. Aby krst nebol len formálnou záležitosťou, pripomeniem slová
z konfirmačnej príručky: „Najväčšie nebezpečenstvo pre pokrstené dieťa hrozí tam, kde
nezodpovední rodičia dajú síce svoje dieťa pokrstiť, ale o jeho ďalšiu výchovu a duchovný rast sa
viac nestarajú...“ (Verím a sľubujem, M. Hvožďara, otázka č. 226).
Večera Pánova.
Večera Pánova bola prisluhovaná na Terase 18 x (+1) (vrátane konfirmácie). Počet
komunikantov bol 1213 (+42), z toho 442 m a 758 ž.. Najnižší počet komunikantov bol 16 a
najvyšší 143.
VP mávame pravidelne v 1. nedeľu v mesiaci. Priemerný počet pristupujúcich k VP bol 67
komunikantov ( - 2). VP sa koná spravidla v rámci služieb Božích.
Pripomeniem znovu aspoň krátko niekoľko poznámok k formálnej stránke prijímania
tejto sviatosti:
1. Neodchádzať zo zhromaždenia POČAS prisluhovania VP. Cinkot mincí v pokladničke ruší
priebeh (keď už, tak oferujte papierové ). VP je vždy vopred ohlasovaná, a tak si snáď
vieme zariadiť veci tak, aby sme mohli zostať prípadne dlhšie na službách Božích
a nemuseli odchádzať skôr.
2. Pred prijímaním Večere Pánovej nepoužívať rúž na pery, ktorý zanecháva vo víne
mastné oká a špiní nevkusne okraje kalicha.
3. Netlačiť sa a nepredbiehať pri pristupovaní k VP. Dodržujte pokyny vysluhujúceho
farára, prípadne asistentov.
4. V prípade, že zo zdravotných dôvodov nie je možné/vhodné, aby prijímajúci pil priamo
z kalicha, je možné nastaviť ruku pri prijímaní oplátky, a potom ju v ďalšom kole namočiť
do kalicha.
5. 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
domácnostiach i v nemocnici spolu 13 komunikantom. Prosím, v prípade záujmu kontaktujte
ktoréhokoľvek z farárov a prídeme vám poslúžiť aj týmto spôsobom.
Prosím, nechápte návštevu farára pri lôžku nemocného ako „posledné pomazanie“.
Radi sa prídeme s vami modliť, či povzbudiť Slovom a sviatosťou kedykoľvek pociťujete túto
potrebu. Písmo nás vyzýva, aby sme sa navzájom za seba modlili, a tak konajme v tomto duchu.

Konfirmácia detí
Zmysel konfirmácie je v osobnom prihlásení sa k viere v Pána Ježiša a aktívnym
začlenením sa do spoločenstva cirkvi. Žiaľ, osobný duchovný rozmer sa u mnohých vytráca a
nastupuje kultúrno-náboženská zvyklosť. Musím tu pripomenúť všetkým rodičom a krstným
rodičom, že ak nevedú svoje deti k viere v Ježiša Krista, tak tým porušujú krstný sľub, ktorí dali
pri krste svojich detí. (Ale je otázka, či si dotknutí toto vôbec prečítajú...)
Konfirmandi majú účasť na službách Božích povinnú. Žiaľ, 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“.
V uplynulom roku boli konfirmovaní 6 mladí konfirmandi (5ch a 1 d) a 4 dospelí (1m a
3ž).
Konfirmácia dospelých a prijatie do cirkvi, prestupy
V uplynulom roku bola prijatá do cirkvi jedna dospelá (-1). Do zboru sa prihlásilo 21 a
odhlásilo 17 ľudí. Pomerne veľký pohyb, ale v mestskom prostredí nie až tak výnimočný.
Bohoslužobné výkony
V roku 2013 boli v našom cz 2 sobáše (oba krížne; +-0). Dlhodobo prevažujú krížne
manželstvá.
Sobáš sa koná po príprave, ktorá obsahuje cca 7 stretnutí – rozhovor o kresťanskom
sobáši a manželstve. Preto je potrebné v prípade záujmu o sobáš vopred sa včas prihlásiť.
Samotné sobáše sa konajú zatiaľ v kostole na Mlynskej.
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, v každom prípade doporučujeme aspoň tri mesiace pred
dátumom sobáša.
Pohrebov bolo 8 (-6), 5 mužov a 3 žien. Opätovne konštatujeme, že mnoho
pochovaných vôbec nie je v evidencii cirkevných zborov. Cirkevný pohreb nehradí to, čo
chýbalo počas života, ani nenapraví to, čo sa celý život kazilo. Preto pohreb je vždy
predovšetkým výzvou k živým, aby sem sa obrátili k Pánu Bohu a dali na pokánie, kým je čas.
Pripomínam, že náš cirkevný zákon výslovne hovorí, že ak niekto chce cirkevný pohreb
a nie je v evidencii cirkevného zboru, resp. neplní si povinnosť uhrádzať pravidelný cirkevný
príspevok, v takom prípade uhradí cirkevný príspevok 5 rokov dozadu. V našom cirkevnom
zbore to činí t. č. 50,- EUR.
Počet členov zboru a evidencia
Naďalej mnohí zostávajú v našej evidencii ako „spiaci“ členovia cirkvi. Tento rok sme
zvlášť neposielali list všetkým našim členom, ale k dispozícii na službách Božích boli v hojnej
miere časopisy Soli Deo Gloria. Skúsenosť však ukazuje, že aj tak sa tento časopis mnohým
nedostal do rúk (Zisťujeme to pri ich návšteve farského úradu.). A tak zostáva pred nami
naďalej výzva, ako týchto spiacich členov prebudiť, ako ich pozvať efektívnejšie do nášho
spoločenstva?
Naši „spiaci cirkevníci“ nie sú pre náš cirkevný zbor žiadnou pomocou, skôr bremenom v
tom zmysle, že za „mŕtve duše“ musíme odvádzať príspevky vyšším cirkevno - oganizačným
jednotkám (COJ) ako sú seniorát a dištrikt.

2680.

Súčasný počet členov k 31.12.2013 je 871 (+7). Podľa sčítania ľudu žije na území nášho cz

Pri sťahovaní by sa mal člen cirkevného zboru vždy odhlásiť v zbore kam dovtedy patril a
prihlásiť sa tam, kam sa sťahuje.
Pastorálna činnosť
Osobné návštevy sa konajú príležitostne v domácnostiach, v nemocnici, v domovoch
dôchodcov, i s prislúžením VP. Viaceré pastoračné rozhovory sa odohrali aj v kancelárii FÚ či pri
iných príležitostiach. 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 2013
Hrubá stavba bola zastrešená, uzavretá a poistená, a preto bolo možné pristúpiť k montáži
elektroinštalácie v celom objekte pri ktorej boli zohľadnené naše pripomienky spoločnosťou
Montin KE. Montáž je ukončená aj s prípravou na montáž rozvodov pre podlahové kúrenie.
Počas tohto obdobia sa hľadala vhodnejšia a hlavne lacnejšia varianta podlahového kúrenia
oproti PD (s plynom), pri ktorej by sa musela budovať viac ako 100 m dlhá prípojka plynu (ktorá
by sa musela bezodplatne odovzdať SPP) s nákladným technologickým vybavením. Boli
prejednané viaceré alternatívy podlahového vykurovania a po ich vyhodnotení sa vybral systém
podlahového infračerveného vykurovania fóliami HEATFLOW. Na tento systém sa uskutočnilo
výberové konanie, z ktorého bola vybraná spoločnosť Ramis Svidník ako najvýhodnejšia
ponuka.
V súčasnom období prebieha zmluvné konanie nakoľko príprava na montáž kúrenia je
ukončená. Tento systém elektrického vykurovania je ľahko regulovateľný vzhľadom na rôzny
systém budúcich činností v kostole. Táto zmena systému vykurovania si vyžiadala zmenu v časti
PD. Súhlas od VSD na túto zmenu už máme.
Prínosom celého riešenia elektroinštalácie a kúrenia je to, že bude možné pokračovať
v stavebných prácach na podlahách, stropoch a vnútorných omietkach.
Platnosť stavebného povolenia bola predlžená do 31.12.2016. Prebiehajú rokovania a nastala
dohoda s Mestkou časťou Košice – Západ, Zdravoobchodom (Poliklinika Terasa) o riešení časti
plôch rondela v tomto priestore. Pôvodne aj túto časť máme prebudovať my, vzhľadom však
na zmenu stavebnej situácie a ďalšie okolnosti, firma Zdravoobchod ponúkla, že túto časť
stavebne i finančne zabezpečí ona a vybuduje tam ďalšie parkoviská. Podali sme preto na
príslušné úrady žiadosť o zmenu stavebného povolenia a zmenu nájomnej zmluvy, čím by mal
byť náš cirkevný zbor čiastočne odbremenený od realizácie tejto časti.
V uplynulom roku sa nám podarilo získať na výstavbu kostola z jedného ekologického
cirkevného fondu z Nemecka vo výške 5.000,-€.
V tomto roku pokračujeme v hľadaní ďalších zdrojov. Bude zorganizovaná dištriktuálna
ofera na podporu výstavby nášho kostola. Na dokončenie kostola bude potrebné zobrať úver
(pôžičku).
Hospodársky život zboru
To, nakoľko sme ochotní podporiť finančne svoj cirkevný zbor a jeho projekty, hovorí

veľa o tom, nakoľko ho skutočne považujeme za SVOJ. Cirkev je financovaná štátom len
ČIASTOČNE. Štát prispieva len na prevádzku biskupských úradov a časť mzdy farárov. Všetky
ostatné výdavky cirkevných zborov, sú hradená z vlastných zdrojov cz. Naša ochota prispievať
na potreby cirkvi hovorí aj o tom, čo od cirkvi očakávame. Málo dávame – málo od cirkvi aj
očakávame.
Smutnou skutočnosťou je, že mnoho členov cirkevného zboru vôbec neprispieva ani
minimom na jeho prevádzku. O to väčšia vďaka patrí tým, ktorí dávajú ochotne a podľa svojich
možností. Biblia hovorí: „Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z
prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh. (2 Korintským 9:7).“
Cirkevný príspevok navrhujeme naďalej ponechať vo výške 10,-€ na osobu a rok.
Vychádzame z tej filozofie, že každý by mal dať aspoň toto minimum, a kto môže, podľa svojich
možností aj viac a pravidelne. Vyplatiť CP doporučujeme, podľa možnosti, do konca marca
príslušného roka.
Zvlášť treba vyzdvihnúť, že pomaličky rastie skupina pravidelných podporovateľov
cirkevného zboru. Nemusí ísť o veľké sumy, ale tým, že je to pravidelné, výrazne to pomáha
zabezpečovať našu činnosť.
Finančné prostriedky, ktoré máme v súčasnosti k dispozícii sú jednak používané priamo
na výstavbu kostola, voľné prostriedky sú popritom zhodnocované na terminovaných účtoch.
Okrem cirkevného príspevku sme sa na konvente dohodli, že budeme prispievať aj na
výstavbu kostola sumou 25,- na osobu a rok. Žiaľ, mnohí takto neprispievajú, skôr je pravidlom
príležitostný milodar na výstavbu kostola.
V decembrovom čísle časopisu Soli Deo Gloria je podrobnejšie vyčíslený finančný
odpočet stavby od začiatku až do súčasnosti. Na dokončenie kostola potrebujeme celkovo
približne 300.000,-€.
Na začiatku minulého roka sme robili anketu s výzvou, kde boli uvedené finančné
priority a potreby nášho cirkevného zboru vrátane misijných a diakonických projektov. V čase
písania tejto správy ešte nemám k dispozícii odpočet – úspešnosť tejto akcie. Bez ohľadu na to
však sme na hospodárskom výbore skonštatovali, že aj po odrátaní mimoriadnych darov, sa
zvýšil celkový príjem cirkevného zboru približne o 10.000,-€. Toto je veľmi potešujúce a nádejné
aj do budúcnosti. Väčšina týchto prostriedkov je účelovo viazaná na výstavbu kostola.
Vďaka patrí aj nášmu materskému cirkevnému zboru, že jeho členovia i naďalej finančne
prispievajú na výstavbu kostola.
Súčasťou tejto správy je koncoročný výkaz za rok 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014, 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)
Misia znamená poslanie a naším poslaním je prinášať evanjelium jednak „spiacim“
členom cirkvi, ale aj za „múry kostolov“ i za hranicami našej vlasti.

Školská výučba náboženstva na štátnych školách
V šk. roku 2012/2013 sa vyučuje na tých istých školách ako predtým. Na ZŠ Janigova 13
detí (KVP) (spádová škola aj pre ZŠ Drábova, Starozagorská, Lechkého); na sídlisku Terasa na ZŠ
Trebišovská 4 deti a na ZŠ Kežmarská č. 28 v 3 skupinách 36 detí (spádová škola aj pre ZŠ
Kežmarská 30, Slobody, Považská). Náboženstvo vyučujú podobne ako vlani s. katechétka Z.
Baltová a O. Kolárovský.
V šk. roku 2013/2014 sa vyučuje na tých istých školách ako predtým. S. farárka K.
Tomčiková vyučuje na ZŠ Janigova 11 (-2) detí (KVP) (spádová škola aj pre ZŠ Drábova,
Starozagorská, Lechkého); na sídlisku Terasa na ZŠ Trebišovská 5 (+1) detí. Na ZŠ Kežmarská č.
28 vyučuje s. katechétka Z. Baltová v 3 skupinách 34 (-2) detí (spádová škola aj pre ZŠ
Kežmarská 30, Slobody, Považská).
Zborový farár tento šk. r. na ZŠ nevyučuje vzhľadom na to, že učí na EG JAK. Od
septembra 2013 zborový farár O. Kolárovský opätovne nastúpil k vyučovaniu náboženstva na
bilingválnom Evanjelickom gymnáziu J. A. Komenského v Košiciach v rozsahu 6 vyučovacích
hodín. Vyučovanie prebieha v anglickom jazyku, a to bol aj dôvod, prečo nastúpil, keďže v
tomto šk. r. malo gymnázium problém zabezpečiť vyučovanie náboženstva v anglickom jazyku.
Okrem toho vyučuje zborový farár spolu s manželkou A. Kolárovskou náboženstvo v
EMŠ v rozsahu 2 hodín.
Všetky podstatné informácie ohľadom výučby náboženstva sú k dispozícii na
www.terasa.sk. Je na zodpovednosti rodičov, ako sa postavia k možnosti dať svoje dieťa na
vyučovanie náboženstva. Upozorňujeme rodičov, aby uviedli a žiadali si vždy uviesť, že máte
záujem výslovne o evanjelické a. v. náboženstvo.
Pre budúci šk. r. predpokladáme vyučovanie na školách podobne ako v tomto roku,
v prípade záujmu otvoríme skupinu aj na ďalšej škole.
Evanjelická materská škola
Evanjelická materská škola, ktorej zriaďovateľom je náš cirkevný zbor, sa nachádza na
Muškátovej ulici č.7 na sídlisku Košice-Terasa v prenajatých priestoroch mestskej materskej
školy.
Prenajímateľom priestorov je Mesto Košice. Evanjelická materská škola/ďalej
EMŠ/ bola zriadená s veľkým nadšením a obetavosťou niekoľkých členov CZ v roku 2006 ako
cirkevné predškolské zariadenie s jednou triedou, s právnou subjektivitou a s formou
hospodárenia ako nezisková organizácia. Od školského roka 2007/2008 je dvojtriedna. Je
zaradená do siete škôl v Slovenskej republike. Evanjelická materská škola poskytuje komplexné
predprimárne vzdelávanie detí v duchu
kresťanských hodnôt. EMŠ je členom
medzinárodnej asociácie kresťanských škôl v Európe
Association of Christian Schools
International-ACSI. Materská škola je otvorená deťom bez rozdielu vierovyznania (i bez
vyznania). Školský rok 2012/2013 bol v živote školy siedmym školským rokom. 1.9.2013 sme
začali v poradí už ôsmy školský rok. V minulom školskom roku bolo zapísaných 49 detí. 23 detí
3-4 ročných a 26 detí 4-6 ročných.
Prípravu na primárne vzdelávanie absolvovalo 14 detí. Do 1. ročníka ZŠ nastúpilo
1.septembra 2013 13 detí. Jedno dieťa malo odloženú povinnú školskú dochádzku o 1
rok. V terajšom školskom roku 2013/2014 je zapísaných 50 detí. Z toho 15 detí sa pripravuje
na vstup do 1.ročníka ZŠ v budúcom školskom roku. Záujem zo strany rodičov o umiestnenie
detí v našej materskej škole vysoko prekračuje kapacitné možnosti. Riešením by bolo otvorenie
ďalšej triedy EMŠ o čo usilujeme už dlhší čas a za čo sa modlíme.
Edukačný proces bol orientovaný na podnecovanie ranej gramotnosti, rozvoj

jednotlivých stránok osobnosti dieťaťa, na rozvíjanie jeho talentu a nadania s uplatňovaním
kresťanských prvkov výchovy a vzdelávania. V EMŠ pracujeme podľa Školského vzdelávacieho
programu „Učíme sa v Božej prírode“ s doplnkom Programu kresťanskej školy, podľa
Štandardov náboženskej výchovy v evanjelických materských školách na Slovensku a podľa
projektu Enviromentálnej výchovy.
Hlavným cieľom, zmyslom EMŠ je výchova a vzdelávanie detí v duchu kresťanskej
morálky a etiky, spoznávanie biblických právd, poznávanie Pána Boha cez všetky
aktivity, formy výchovy a vzdelávania a cez všetky podujatia školy.
Okrem štandartných edukačných aktivít zameraných na prípravu detí na vstup do
základnej školy, materská škola ponúkala deťom aj nadštandardné aktivity ako oboznamovanie
s anglickým jazykom, plavecký kurz s inštruktormi plávania , lyžiarsky kurz v lyžiarskom
stredisku Kavečany s inštruktormi lyžiarskej školy. Deti „veľkej“ triedy pravidelne navštevovali
krúžky v Centre volného času na Orgovánovej ulici - krúžok keramiky, krúžok počítačovej
gramotnosti, krúžok dopravnej výchovy a tanečno - pohybový. Kultivovanému pohybu sa deti z
„malej“ triedy učili na krúžku tanečnom vo svojej triede. Výsledky „svojej práce“ predviedli na
vianočnej besiedke kde bol odmenou veľký potlesk.
Do programu školy boli zaradené aj následujúce aktivity: Karneval s karnevalovou
tortou,
Deň matiek, Vianočná besiedka, Deň starých rodičov, jarný a jesenný Ekodeň za
účasti rodičov, návšteva Planetária v centre volného času Domino, Deň mlieka, Deň s políciou,
školský výlet do Envirocentra Sosna v Družstevnej pri Hornáde, kde bolo deťom prezentované
aká rozmanitá je príroda, ktorú pre nás stvoril Pán Boh a ako sa máme o jeho dielo my ľudia
starať.
V spolupráci s Detskou besiedkou CZ boli zorganizované športové aktivity ako: 6.ročník
škôlkárskej olympiády s názvom „Olympijský semafor“ a jesenný športový deň „Po stopách
zatúlanej líšky“. V júni 2013 deti strávili noc v materskej škole, ktorá mala názov „Noc veselých
medvedíkov“. Deti sa zúčastňovali koncertov, navštívili divadelné predstavenie v Štátnom
divadle, v Bábkovom divadle. Mali možnosť byť účastníkmi aj na divadielkach v škôlke.
Interaktívne koncerty v materskej škole pre deti pripravil člen Štátnej filharmónie „ujo Janko“
pán Ján Hrubovčák. Rozlúčkovú slávnosť pred prázdninami s budúcimi prvákmi, nám prišla
spestriť kresťanská hudobná skupina „Tretí deň“, samozrejme, s detským repertoárom.
Pri návšteve študentov Lekárskej fakulty a Strednej zdravotníckej školy sa deti
oboznamovali hravou formou, aká dôležitá je hygiena - umývanie rúk a zúbkov, ako je dôležité
jesť zdravé potraviny, ovocie a vyhýbať sa nezdravým jedlám a sladkostiam.
Požehnané chvíle mali deti možnosť zažívať počas vyučovania náboženskej výchovy
každú stredu, kedy čakali pána farára Ondreja s tetou Alenkou. Tešili sa na nové piesne s
gitarou, divadielka a niekedy aj kvízy. Učili sa veršíky z Biblie, súťažili. Niekedy bola aj odmena
sladká inokedy pečiatková. Vyjadrujeme poďakovanie bratovi farárovi Kolárovskému a jeho
manželke za túto službu deťom, ktorú vykonávajú bez nároku na finančné ohodnotenie. V
tomto školskom roku sú dňami vyučovania náboženstva piatky dopoludnia.
Utorkové popoludnia patrili Biblickým príbehom s pracovníkmi Detskej misie a
dobrovoľníkmi. Boli to chvíle plné prekvapení, so spevom kresťanských piesní a s
krásnymi zamatovými obrázkami. Zahrali sme sa na veľkonočnú hostinu Izraelitov, ochutnali
nekvasený chlieb aj bylinky. V tomto školskom roku sme vymenili utorky za stredy.
Učiteľky EMŠ sa zapojili do projektu „Deti Afriky“. Adoptovali si na diaľku
tanzánske dievčatko Pendaeli Pedro. Vďaka tejto podpore môže táto sirota chodiť do
školy, má ubytovanie a jedlo.
Zapojili sme sa do projektu „Zber starého papiera s Ježkom Separkom“ a za peniažky,
ktoré sme dostali sme kúpili hračky. Boli sme sa pozrieť za Ježkom Separkom do
Enviromentálneho vzdelávacieho centra Kositu - spaľovne, kde sme sa 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. Materská škola spolupracuje so školským psychológom,
logopédom, knižnicou pre deti Nezábudkou a Základnou školou na Kežmarskej ulici č.28
Kolektív materskej školy je toho času 7 členný z toho 4 kresťanskí pedagógovia a 3
nepedagogickí zamestnanci. Materská škola využíva aj možnosť dobrovoľníckej aktivačnej
činnosti uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú evidovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a
rodiny. Dobrovoľníci vykonávali a vykonávajú v EMŠ prácu asistenta učiteľa. V tomto
školskom roku je v EMŠ 1 absoloventkou vykonávaná absolventská prax.
Financovanie školy bolo aj v roku 2013 viaczdrojové a to z podielových daní mesta
Košice, školských poplatkov rodičov, milodarov členov CZ ECAV Košice - Terasa,
milodarov rôznych iných darcov. Finančnou pomocou pre EMŠ bolo poukázanie 2% zo
zaplatenej dane daňovníkov. Vďaka týmto financiám sme mohli zakúpiť nové koberce do tried a
nové posteľné prádlo v obidvoch triedach. Fond zdravia n. f. Mesta Košice nám poskytol grant
vo výške 600,- eur, ktorý bol účelovo viazaný na športovú akciu „Olympijský semafor“.
Za ochotnú pomoc pri organizovaní spoločných športových podujatí EMŠ a CZ ďakujeme
sestre A. Némethovej, B. Písečnej a mládežníkom cz. Vyjadrujeme poďakovanie sestre E.
Mikulskej za jej obetavosť pri účtovníckych prácach pre EMŠ. Sme vďační Pánu Bohu za
nesmiernu milosť, ktorou nás počas celého minulého roka zahrňoval! Ďakujeme CZ ECAV
Košice – Terasa, jeho predsedníctvu, bratovi farárovi a sestre farárke za podporu materskej
školy! Ďakujeme všetkým dobrodincom, známym aj neznámym, členom CZ za finančné dary bez
ktorých by sa EMŠ nemohla rozvíjať. Ďakujeme všetkým bratom a sestrám, ktorí na nás myslia
na modlitbách a pomáhajú v rôznych potrebách školy. Vyzývame zároveň ku modlitbám za
možnosť rozšírenia materskej školy o jednu triedu, aby sme mohli uspokojiť viac rodičov detí,
ktorí túžia po kresťanskej výchove a vzdelávaní.
Modlitba detí EMŠ: „Od Teba Pane,my všetko máme.
Za dary stola, za lásku zhora,
za požehnanie Ti ďakujeme!“
Občianske združenie Kairos
Občianske združenie Kairos založili v roku 2006 niektorí členovia cirkevného zboru ako
organizáciu, ktorá môže finančne a organizačne zastrešovať rôzne aktivity a projekty
cirkevného zboru, hlavne misijného charakteru. Občianskemu združeniu Kairos darovali aj
v roku 2013 na krytie nákladov na aktivity ochotní darcovia dve percentá z daní z príjmov, za čo
im patrí veľká vďaka. Na športové aktivity získalo OZ Kairos grant v rámci programu RWE
Companius.
Letný detský denný tábor:
V roku 2013 sa letný denný detský tábor konal prvý júlový týždeň v priestoroch základnej
školy na Terase v Košiciach. Zúčastnilo sa ho 60 detí, o ktoré sa staralo 13 vedúcich a 20
pomocníkov – dobrovoľníkov v dorasteneckom veku. Tábor mal názov „V oblakoch“ a niesol sa
v duchu lietania, cestovania do oblakov a poznávania cesty do nebeského kráľovstva. Deti si
vyrábali lietadlá a 3D nebeské a pozemské kráľovstvo, súťažili v tímoch s názvami ako stíhačky,
lietadlá, albatrosy, navštívili letisko a múzeum letectva, kde mohli vidieť skutočné lietajúce
balóny, vetrone, vojenské lietadlá, vrtuľníky a dokonca aj vyskúšať sedenie v jednom z malých
lietadiel. Ale najdôležitejšie bolo, že deti mohli cez biblické príbehy a verše poznávať, ako sa
môžu dostať do nebeského kráľovstva, aké nebeské kráľovstvo je a čo sa tam nikdy nedostane.

Aj táborová hymna, ktorú zložili dievčatá z hudobného tímu, vyjadrovala svojimi slovami
nádheru nebeského kráľovstva a cestu do neho. V piesňach a modlitbách mohli vyjadriť svoje
chvály a vďaku Pánu Bohu a prosbu o ochranu a požehnanie. Posledný deň patril výletu na
Kojšovskú hoľu nielen pre táborníkov, ale aj rodičov. Kojšovská hoľa je najvyšším bodom
Volovských vrchov, z ktorého je z každej strany nádherný výhľad na okolitú krajinu a pripadáte
si tam, akoby ste boli v oblakoch. V septembri sa konalo potáborové stretnutie pre deti
s rodičmi na Klatovianke, na ktorom deti súťažili, spievali, dozvedeli sa, aké dôležité je
dôverovať Pánu Bohu a pochutili si na dobrôtkach, ktoré si upiekli na ohni.
Párty-kluby pre deti:
Občianske združenie organizovalo počas vianočných a veľkonočných sviatkov
v spolupráci s Detskou misiou v Átrium klube v Zuzkinom parku v Košiciach párty-kluby pre deti.
Pozývané na nich boli deti z besiedky, táborov ale aj deti z okolia. Na programe sa podieľalo 4-5
dobrovoľníkov. Deti sa mohli vždy tešiť na hry, súťaže, piesne, misijný alebo biblický príbeh,
kvíz, tombolu a malé chutné občerstvenie.
Klub pre deti zo sociálnych bytov:
Pre tieto deti sa aj tento rok organizovali aktivity raz mesačne. Prevažne to boli pártykluby s hrami, súťažami, piesňami, misijnými príbehmi, kvízmi, ako napr. Rozprávková párty,
Valentínska párty, Podmorská párty, Lentilková párty, Dukátová párty, Hudobná párty atď.
Konali sa priamo v mieste ich bydliska, v priestoroch Komunitného na Popradskej 72 v Košiciach
alebo v Átrium klube na Zuzkinom parku v Košiciach. Zúčastňovalo sa ich v priemere 20 detí.
V máji bola pre deti pripravená Florbalová párty v priestoroch školskej telocvične, kde si deti
okrem obvyklého programu mohli zahrať aj florbal a v decembri mali špeciálnu Vianočnú párty
„Posolstvo svetla“, na ktorú prišlo 30 detí a tiež 5 mamičiek.
Prvý výlet do prírody čakal tieto deti z klubov v máji, a to z Kavečian na Alpinku a do
Košíc vláčikom. V júni pre tieto deti pripravili dobrovoľníci výlet na Bankov, na ktorý prišlo 25
detí a 5 mamičiek. Okrem hier, súťaží a piesní mohli deti počuť aj príbeh z čokoládovej párty o
dievčine, ktorá milovala Božie slovo a túžila po tom, aby ho poznalo čo najviac ľudí v jej okolí.
V septembri sa 20 detí s 3 vedúcimi vybralo autobusom na výlet na Klatovianku. Po spoločnom
programe, plnom zážitkov, piesní, súťaží, poučnom príbehu o chlapcovi Beppovi, ktorý
dôveroval Pánu Bohu, sa všetci vybrali späť domov pešo.
Výlety do prírody:
Občianske združenie organizovalo aj výlety do prírody pre deti, dorastencov, ale aj celé
rodiny. V roku 2013 sa konalo 7 takýchto výletov. Na tieto výlety sa pridávajú stále noví ľudia
a na každom výlete sa zíde iná skupina. Hneď v januári deti zažili super sánkovačku z Hrešnej na
Alpinku. Veľká skupina turistov sa zišla v apríli na výlete do Markušoviec, kde si okrem krás
prírody mohli pozrieť aj krásny markušovský kaštieľ. Za zmienku stojí aj júnový výlet do
Slovenského raja, kde si všetci vyskúšali prechod rebríkmi a stupačkami. Aj jesenné výlety
z Jahodnej do Košíc a na Lajošku preverili kondíciu turistov, aj keď ich nebolo veľa kvôli počasiu.
Národný týždeň manželstva
Národný týždeň manželstva je kampaň, ktorá sa uskutočnila na Slovensku v minulom
roku po druhýkrát a opätovne sme sa do nej zapojili. Vytvára priestor, kde si môžeme
pripomenúť, že spokojné manželstvo nie je samozrejmosťou. Je to vzťah, ktorý treba rozvíjať.
NTM sa konal 11.-17.2. 2013

V spolupráci s o.z. Kairos sme zorganizovali manželský večer s manželmi Beňovcami,
farárovcami z Rankoviec. V nedeľu boli služby Božie s modlitbami za manželov. Ženy vyrobili
darčeky pre manželov a výstava fotografií z minulých ročníkov NTM ako aj modlitebný letáčik
za manželov, rodiny ale aj osamelých a rozvedených, a to na celý týždeň NTM.
Zahraničná misia
Od januára 2013 ukončil br. J. Matta svoju činnosť v Rusku, a keďže nebola riešená ani
žiadna iná náhrada, aj náš cirkevný zbor ukončil podporu tejto misie.
Našou zahraničnou prioritou preto zostáva projekt Deti Afriky. Ešte koncom roka 2012
sa celý projekt podpory študentov strednej školy Yedidiass v oblasti Maretadu v Tanzánii
podarilo začleniť do občianskeho združenia Kairos. Následne 19.12.2012 bol v rámci tohto
občianskeho združenia vytvorený samostatný účet určený výlučne na podporu afrického
projektu. Samotný projekt pomoci tanzánskym študentom bol týmto, s podporou oboch
evanjelických cirkevných zborov v Košiciach, úspešne naštartovaný. Webová stránka projektu
www.detiafriky.sk bola spustená 04.01.2013 a odvtedy je možné si na nej nájsť rôzne informácie
či fotografie o Tanzánii, o škole, o histórii vzniku projektu ako aj o konkrétnej podpore
študentov, či pomoci škole samotnej (v súčasnosti je v rekonštrukcii).
V uplynulom roku sme sa v rámci projektu zamerali na dve oblasti pomoci a to na
podporu konkrétnych študentov a na výpomoc škole pri financovaní učiteľov, nakoľko sme
obdržali naliehavé prosby od vedenia školy, že platy učiteľom meškajú aj niekoľko mesiacov. Od
januára 2013 bolo pravidelne podporovaných 7 študentov, či študentiek, pričom podpora
študentov postupne rástla a ku koncu roka 2013 sme už pravidelne podporovali 14 mladých ľudí
na tejto škole. Popri týchto študentoch bolo individuálne podporovaných ďalších 6 detí na
základnej škole LEA School v Dondobeshi, kde ich podpora prebiehala cez sesterský projekt
vedený v Českej republike pod menom Deti afriky CZ. Na podporu však čakajú ďalší, nakoľko
krajina je chudobná a zvlášť oblasť, kde sa škola nachádza. Napriek tomu je však u mladých ľudí
badať zjavnú túžbu po ďalšom vzdelaní, ktoré im otvára brány k lepšiemu uplatneniu sa v
tanzánskej spoločnosti, či na trhu práce.
Vzhľadom k tomu, že cestovné náklady na cestu do Tanzánie sú vysoké, v minulom roku
sa nikto z nášho tímu nepripojil k českým bratom z projektu Deti Afriky CZ (podporujú základnú
školu LEA School v Dongobeshi), ktorí túto cestu absolvovali začiatkom leta. Poslali sme však
po nich riaditeľovi našej školy, Paolovi Burovi, ako aj všetkým učiteľom a žiakom srdečné
pozdravy, modlitby ako aj pár praktických vecí (digitálny fotoaparát, notebook, nabíjačku na
baterky, atď.), ktoré by im mali uľahčiť mailovú komunikáciu medzi nami. Po návrate z Afriky
nám bratia zo Sliezskej evanjelickej cirkvi odovzdali pozdravy zo školy Yedidiass.
V druhom polroku 2013 bola pre nás kľúčová návšteva pastora Zaka Malekwu, ktorý u
nás v októbri (11. až 17. októbra 2013) pobudol niekoľko dní. Jedná sa o pastora z Tanzánie,
ktorý má vlastnú farnosť v oblasti Mbulu neďaleko Dondobesha a misijne zastrešuje aj oblasť
„našej“ školy Yedidias v Maretadu, pričom sa osobne pozná s riaditeľom Paolom Burom. Naše
veľké očakávania boli naplnené a od brata Zaka sme sa dozvedeli mnohé zaujímavé a častokrát
aj nové informácie o „našej“ škole, jej študentoch, riaditeľovi, ale aj o kresťanoch v Tanzánii či o
ťažkom živote v Afrike. V rámci svojho nabitého programu pastor Zak kázal na službách Božích
v evanjelickom zbore Košice – Terasa, ako aj na rodinných službách Božích (ROS) na Mlynskej
ulici v Košiciach, absolvoval niekoľko prednášok v Košiciach, či Prešove, stretol sa s biskupom
východného dištriktu Mgr. S. Sabolom, pozdravil veriacich na biblickej hodine, povzbudil
študentov na evanjelickom gymnáziu v Košiciach či potešil detičky v Evanjelickej materskej
škôlke na Muškátovej 7. Všetci, ktorí sme mali tú možnosť sa s ním stretnúť, sme boli milo
prekvapení, koľko energie, elánu a nadšenia z neho vyžarovalo.

Vďaka patrí za všetky prostriedky (peňažné, či vecné), modlitby či chvíľky, ktoré ste v
roku 2013 venovali deťom v Afrike.
Viac o projekte sa môžete dozvedieť na webe www.detiafriky.sk alebo v našom
cirkevnom zbore u bratov L. Ivaneckého a Lea Lőrinca.
Niektorí jednotlivci podporujú aj misiu s. Zuzany Pongen - Kovalčíkovej v Zambii, ktorá v
minulosti navštívila aj náš cirkevný zbor. V uplynulom roku sa vydala, ale naďalej pokračuje v
misijnej činnosti v Afrike. Každý, kto má záujem podporiť aj jej misiu, môže tak urobiť aj cez náš
cirkevný zbor. Viac informácii o tejto misii nájdete aj na www.ama.ecav.eu.
Náš cirkevný zbor navštívila aj slovenská misionárka Svetla, ktorá pracuje v
juhovýchodnej Ázii. Kvôli jej bezpečnosti neuvádzame bližšie údaje, ktoré by ju mohli
identifikovať. Jej návšteva bola veľmi inšpirujúca, keď nám názorne predviedla, ako misionári
vyučujú Bibliu miestnych ľudí. Svetlana nám pravidelne zasiela informácie emialom o svojej
službe.
Misijné aktivity nášho zboru, mimoriadne príležitosti a účasť na duchovných podujatiach
(Nižšie uvedené aktivity sme organizovali, spoluorganizovali alebo sa ich aktívne zúčastnili
zástupcovia nášho cz)
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13.1. nedeľa misie
7.-13.1 Aliančný modlitebný týždeň v zboroch v Košiciach (+ O. Kolárovský v Budimíri)
9.2. Konferencia mužov, Třinec, Sliezsko – účasť mužov z nášho cz
11.-17.2. Národný týždeň manželstva (piatok 17.2. manželský večer s Beňovcami, nedeľa manželstva)
24.2. Výročný zborový konvent
3.3. - O. Kolárovský ako prednášateľ na školení presbyterov SZŠ v Bystrom
5.-8.3. Pro Christ – organizoval cz Mlynská
10.3. konvent KOS
15.-17.3. konferencia MOS v Košiciach (pomoc cz Mlynská)
marec Deň učiteľov v EMŠ
3.-5.5. konferencia EVS v Košiciach (spoluorg. náš cz)
12.5. Deň matiek (nedeľa)
26.5. konfirmácia mladých
1.6. olympiáda EMŠ
2.6. mimoriadny konvent KOS k zriadeniu MŠ a ZŠ KOS
16.63. stretnutie žien KOS – hosť s farárka Janka Ďuranová z Chmeľova
19.6. večer o misii s misionárkou Svetlanou
21.6. rozlúčka s absolventmi EMŠ
23.6. Deň otcov a záver šk. r.
28.-29.6. - účasť O. Kolárovského na synode ECAV, Myjava
1.-5.7. denný tábor pre deti, Terasa
26.7. - Dni obce Štós
15.-18.8. Letný zborový tábor, Košická Belá
8.9. zač. šk. r.
6.9. - 11.10. poznávacia cesta O. Kolárovského, Fínsko
11.-17.10 - návšteva Zaka Malekwu z Tanzánie v Košiciach
28.-230.10. Reformačný modlitebný týždeň KOS

•
•
•

14.11. návšteva z ACSI Budapešť v EMŠ
1.12. - slávnosť 10. výročia diakonie Cesta nádeje v cz Mlynská
december - adventný minifestival

Mimozborová činnosť farárov
Mgr. O. Kolárovský, zborový farár
- člen komisie cirkví pri VÚC
- člen Regionálneho výboru ROS
- člen miestnej skupiny EA Košice
- člen ZED
- člen seniorátneho presbyterstva
Mgr. Katarína Tomčiková, námestná farárka
- člen ZED
- člen edičnej rady Tranoscia
Náš CZ zastupujú
JUDr. D. Hládeková
- člen seniorátneho presbyterstva
- člen Rady školy EMŠ
- člen riadiaceho výboru ZbD Cesta nádeje
Adriana Némethova - člen Rady školy EMŠ
Vladimír Chladný - člen Rady školy EMŠ
Igor Simon - člen synody – náhradník
MUDr. Zuzana Katreniaková – vedúca zborovej diakonie Košice – Cesta nádeje (od I/2014 na
MD)

5. Rozmer života spoločenstva – smerom k blížnemu
Biblický základ: Marek 12:31
Milovať budeš blížneho ako seba samého.
Naše poslanie o tom hovorí slovami:
Sme tu preto, aby sme… slúžili núdznym...
Heslovité vyjadrenie:
Slúžime s Kristom (diakonia - služba)
Diakonia
Náš cirkevný zbor nemá rozvinutú vlastnú charitatívnu službu. Rok 2012 priniesol istý
posun v tom, že zborové presbyterstvo si osvojilo myšlienku podporovať rozvoj diakonie v
našom meste tým, že predloží cirkevnému zboru možnosť pravidelne prispievať na plat
pracovníka zborovej diakonie Cesta nádeje. Začalo sa tak diať od XII 2012 a pokračoval v r. 2013
niekoľko mesiacov. Vzhľadom na to, že s. Dana Marková si našla iné zamestnanie, jej intenzívna
spolupráca s Cestou nádeje bola prerušená. Čaká nás stretnutie s predstaviteľmi Cesty nádeje,
aby sme sa dohodli na ďalšom postupu v tejto veci aj vzhľadom na financie, ktoré náš zbor na
tento účel zbieral.

Zborová diakonia „Cesta nádeje“ (zo správy s. Z. Katreniakovej, štatutárnej zástupkyne Cesty
nádeje)
Cesta nádeje - Zborová diakonia CZ ECAV v Košiciach, sa v priebehu desiateho roku
svojho pôsobenia venovala najmä nasledovným činnostiam: terénnej opatrovateľskej službe,
návštevnej službe a aktivitám zameraným na podporu a ďalší rozvoj zamestnancov
a dobrovoľníkov.
V rámci terénnej opatrovateľskej služby sme zabezpečovali seba obslužné úkony, úkony
starostlivosti o domácnosť, základné sociálne aktivity a dohľad v domácom prostredí asi 50
klientom mesačne v celkovom rozsahu takmer 60.000 hodín ročne. Službu koordinovala ses. A.
Ruszová (vedúca opatrovateľskej služby).
V rámci návštevnej služby sme uskutočnili 111 návštev v celkovom rozsahu 272 hodín.
Službu zabezpečovali sestry - D. Hládeková (koordinátorka vybraných činností), M. Bondrová
a D. Marková (pracovníčky návštevnej služby).
Našim zamestnancom a dobrovoľníkom sme v rámci podpory a ďalšieho rozvoja
umožnili zúčastňovať sa: duchovného vzdelávania pod vedením br. farára S. Linkescha (1x
mesačne), vzdelávania vo vybraných psychologických témach pod vedením ses. Ľ. Šťastnej (1x
mesačne) a rehabilitačno-relaxačných cvičení (kalanetika) pod vedením ses. I. Kobyľanovej (1x
týždenne).
Vďaka finančnej podpore nadácie SOCIA sme prostredníctvom projektu „Zostaneme
s Vami - zvýšenie kvality starostlivosti o ľudí s demenciou v domácom prostredí“ zakúpili
odbornú literatúru a vzdelávacie materiály najmä pre prácu s ľuďmi s Alzheimerovou chorobou
a demenciou a v októbri 2013 sme uskutočnili štvrté víkendové stretnutie zamestnancov,
dobrovoľníkov a seniorov v rekreačnom zariadení Zlatá Idka. Finančná podpora International
Women’s Club of Bratislava prispela k zlepšeniu nášho materiálno-technického vybavenia
(zakúpenie kompenzačných pomôcok pre seniorov a ochranných pracovných prostriedkov pre
zamestnancov).
Celú činnosť Cesty nádeje zabezpečoval Riadiaci výbor v zložení: ses. Z. Katreniaková, A.
Ruszová, D. Hládeková, br. S. Linkesch a B. Mazák. Účtovníctvo a administratívne činnosti
vykonávala ses. Z. Petrová. K 31.12.2013 mala Cesta nádeje 52 zamestnancov v nasledovných
pracovných pozíciách: štatutárny zástupca, vedúca opatrovateľskej služby, koordinátor
vybraných činností, účtovník, 46 opatrovateliek, pracovníčka návštevnej služby a 2 externí
odborní spolupracovníci.
Základné finančné a materiálno-technické zabezpečenie našich aktivít bolo možné
najmä vďaka príspevkom z nasledovných zdrojov - mesto Košice, platby klientov, CZ ECAV
Košice a CZ ECAV Košice – Terasa a 2% dane z príjmov. Je pre nás povzbudením, že formou
pravidelných milodarov našu činnosť podporujú niekoľkí členovia oboch našich cirkevných
zborov.
Počas desiatich rokov sme mali možnosť prijať od Pána Boha mnoho požehnania. Preto
sme Mu vďační, že 1. decembra 2013 sme si mohli na Slávnostných službách Božích a na
stretnutí Rodinných spoločenstiev pripomenúť všetko dobré, čo náš nebeský Otec skrze Cestu
nádeje preukázal.
Vychádzajúc z modlitieb a našich vízií začali sme v roku 2013 robiť konkrétne kroky
smerom k zriadeniu denného špecializovaného zariadenia pre ľudí s Alzheimerovou chorobou
a inými formami demencie a centra špecializovaného poradenstva pre príbuzných. Považujeme
to za dôležité, aby evanjelická cirkev v Košiciach slúžila ľuďom aj prostredníctvom

poskytovania ambulantných sociálnych služieb, nakoľko táto potreba je v meste Košice
a blízkom okolí veľmi aktuálna. Koncom augusta 2013 sme preto v rámci 2. výzvy Blokového
grantu pre podporu partnerstiev Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce požiadali
o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Netreba sa báť - Zvýšenie kvality života
ľudí s demenciou a ich príbuzných“.
Aj napriek tomu, že sa nám zatiaľ nepodarilo získať finančné prostriedky pre rozšírenie
našej činnosti, zostávame v nádeji a očakávaní, že Ten, ktorý počal v nás dobré dielo, aj ho dokoná až do dňa Krista Ježiša (podľa Filipským 1:6). O to sa budeme usilovať aj v roku 2014.
Záver
Tentokrát bude záver trochu iný. Tento rok, o pár týždňov končí moje desaťročné
funkčné obdobie vo funkcii zborového farára. Je preto namieste aj istá rekapitulácia. Iste je
nemálo vecí, za ktoré môžeme byť vďační za toto obdobie. Som si však vedomý aj toho, že nie
zďaleka nie všetko sa podarilo tak, ako sme zamýšľali či túžili. Z toho všetkého je potrebné sa
poučiť. Ďakujem za doterajšiu dôveru a podporu. Zvlášť ďakujem všetkým spolupracovníkom,
za všetky skúsenosti, ktoré sme spoločne získali snažiac sa napĺňať poslanie, ktoré nám dal Pán
Boh.
Pavel nazýva cirkev Kristovým telom. Týmto obrazom nám pripomína, že každý z nás ma
v cirkvi svojho dôležité a nezastupiteľné miesto. Nie každý je na očiach, ale každý je dôležitý. Je
to veľké privilégium, milosť ale i záväzok.
Kiež On sám vedie toto spoločenstve i naďalej. Jemu nech je sláva i česť teraz i naveky.
Mgr. ndrej Kolárovský
zborový farár

Plán činnosti na rok 2014
Pri všetkom, čo konáme, by sa mali pýtať: Ako daná činnosť napomáha napĺňaniu nášho
poslania? Ktorá oblasť môjho/nášho života sa tým rozvíja? To sa týka celého nášho života –

nielen v cirkvi, ale aj v práci, škole či rodinnom a osobnom živote.
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? Hľadať
odpovede na tieto otázky by nemal len farár, presbyterstvo, ale každý , kto sa cíti súčasťou
nášho spoločenstva.
- pokračovať vo výstavbe kostola – pokračovať jednotlivými remeslami tak, aby sme v
dohľadnom čase mohli začať užívať objekt aspoň čiastočne.
- získavať nové zdroje na financovanie výstavby kostola
- zlepšovať naďalej financovanie činnosti a a réžie cirkevného zboru
− zorganizovať Letný zborový tábor august 2014
− zorganizovať aspoň jednu víkendovku pre presbyterov a spolupracovníkov zboru
− zapojiť sa do Národného týždňa manželstva
Detská sekcia - plán aktivít na rok 2014:
• Plán aktivít na rok 2014:
• Veľkonočná párty pre deti
• Škôlkarská olympiáda v spolupráci s EMŠ – jún 2014
• Letný detský denný tábor v júli 2014
• Po stopách zvieratiek v spolupráci s EMŠ – september 2014
• Vianočná párty pre deti
• Kluby pre deti zo sociálnych bytov – raz mesačne
• Výlety do prírody – raz mesačne
Sekcia žien - plán na rok 2014
• Okrem už pravidelných aktivít:
• rozbehnúť službu „Myslíme na členov CZ pri okrúhlych životných jubileách“... (vlani sa
nepodarilo)
Ďalšie čiastkové úlohy podľa sekcií a jednotlivých oblastí života zboru .
Návrhy uznesení:
• Zborový konvent schvaľuje a prijíma výročnú správu za rok 2013, správu o hospodárení
a revízii účtov.
• Zborový konvent prijíma finančný výkaz za rok 2013 a rozpočet na rok 2014 a plán práce
na rok 2014 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.)
Výška cirkevného príspevku:
•
•

cirkevný príspevok na člena a rok: 10,- € (rovnako ako rok predtým)
príspevok na stavbu kostola na člena a rok: 25,- € (= 753,15 Sk) (rovnako ako rok
predtým)

Prehľadné štatistické tabuľky
členstvo

krsty

konfirmácia

sobáše

pohreby

Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

kartotéka

sčítanie

deti

dosp.

spolu

deti

dosp.

702
675
908
850
876
864
871

2700
2700
2700
2700
2700
2680
2680

8
3
6
7
15
14
10

0
1
0
0
0
0
1

8
4
6
7
15
14
11

6
7
12
8
4
12
6

1
2
1
0
0
2
4

Náboženstvo na základných
školách

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

ev.

krížne

spolu

muži

ženy

7
9
13
8
4
14
10

0
1
0
1
0
0
1

0
2
1
3
3
2
1

0
3
1
4
3
2
2

4
8
6
14

5
8
8
6

5
8

9
5

Služby
Božie NE

Večera Pánova

Trebišovská

Janigova

Drábova

muži

ženy

spolu

Poč.

účasť

Poč

účas

20
24
23
23
25
36
34

6
6
6
6
5
4
5

12
13
13
7
10
13
11

4
0
0
0
0
0
0

242
297
291
305
323
363
442

561
567
660
678
785
810
758

803
864
956
983
1107
1173
1213

90
91
81
74
75
78
80

168
167
186
186
183
183
171

50
51
47
49
47
49
49

11
13
13
11
11
10
11

mládež

bibl. hodina

ženy

rodiny ROS

spolu

9
16
14
20
12
14
3

detská
besiedka

FNsP

Kežmarská

dorast
Rok

spolu

Poč.

účasť

65
65
64
56
51
61
57

modlit. MOS

20
20
25
26
22
25
28

modlit.
týždne

Poč.

účasť

Poč.

účasť

Poč.

účasť

Poč.

účasť

Poč.

účasť

počet
skup.

počet

účasť

Poč.

úč.

35
25
15
40
30
30
30

11
8
7
8
6
6
14

30
34
0
0
0
0
0

6
8
0
0
0
0
0

39
38
29
23
28
37
29

10
10
13
12
11
12
11

3
5
8
10
11
35
30

20
20
13
15
14
13
14

110
110
110
110
105
80
96

22
32
34
34
36
21
25

3
4
4
4
4
2
3

65
65
64
56
60
61
74

5
3
3
5
4
4
5

0
1
1
1
1
1
1

0
17
14
18

Spracované podľa čiastkových správ, podkladov a informácii, ktoré predložili:
E. Mikulská (hospodárenie), K. Vološinová (kantorovanie), A. Schreiberová (Štós), Z.
Katreniaková (diakonia), A. Némethová (deti), H. Terpová (služby Božie), D. Melich (dorast)., B.
Balcárová (spevokol), B. Písečná (ženy), A. Durbáková (EMŠ), L. Ontko (zborový tábor), L.
Lörinc (Deti Afriky), Š. Čečetka (stavba kostola) a K. Tomčiková (spracovanie štatistiky a ženy).
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.
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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

projekt DETI AFRIKY (pracuje ako súčasť o.z. Kairos)
webstránka: www.detiafriky.sk
email:
OZ Kairos, Šafáriková trieda 8 www.detiafriky.sk č.ú. 2100346091/8330
04011 Košice detiafriky@ detiafriky.sk
český projekt: www.detiafrky.cz

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:
---

Možnosť stretnutia
aj v inom termíne
na základe dohody.

 0911/158 322
email: kosice-terasa@ecav.sk
webstránka: www.terasa.sk
Bankové spojenie:
OTP banka, číslo účtu: 6931244/5200
vklad na stavbu kostola:
VS 333
cirkevný príspevok:
VS 444
na prevádzku a činnosť:
VS 555
Pre lepšiu identifikáciu prosíme uviesť do správy aj meno platiteľa/za koho sa platí. Ďakujeme

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

