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I. Homiletický úvod.
Lk 5,4: „Ježiš povedal: Odraz na hlbinu, spusťte siete a lovte“

Bratia a sestry
Galilejskí rybári lovili ryby na Genezaretskom jazere celú noc a nič neulovili. Možno
im hlavou prechádzali mnohé myšlienky: „Čo teraz, keď neprinesú nič domov? Nemajú čo
predať, ako uživia svoje rodiny?“ Takýchto ich našiel jedného rána Pán Ježiš, keď si sušili
a opravovali siete. Chystali si ich na ďalšiu nočnú zmenu.
Pán Ježiš poprosil Šimona, aby si mohol sadnúť do jeho loďky, z ktorej kázal
prítomnému davu ľudí evanjelium Božie. Keď skončil, povedal Šimonovi, majiteľovi lode,
aby išli na hlbinu, spustili siete a lovili. Toto povedal navonok ako keby proti všetkej logike.
Ryby, ktoré rybári lovili v noci v plytkých vodách, sa počas dňa zdržovali v hlbokej vode.
Napriek tomu Šimon Pána Ježiša poslúchol, v dôsledku čoho boli siete tak preplnené rybami,
až sa miestami začali trhať. Všetkých prítomných sa zmocnil na jednej strane strach a na
druhej strane úžas nad tým, čo sa stalo.
Bratia a sestry, je to už rok, ako som prvýkrát medzi vás prišiel sem do tohto chrámu
Božieho. Bolo to v prvú februárovú nedeľu, kedy som sa s vami zoznámil. Mne sa pomaly
v Kokave končilo volebné obdobie a už dávnejšie som sa modlil, aby mi Pán Boh ukázal, aké
plány má so mnou ďalej. Keď som sa vrátil z Levíc do Kokavy, kdesi v srdci som cítil hlboký
pokoj s tým vedomím, že celú túto situáciu má Pán Boh vo svojich rukách. Že sa pritom stane
iba to, čo On bude chcieť. Prišla polovica júna, kedy ste si ma zvolili za svojho zborového
kňaza. Koncom júna nadobudla voľba právoplatnosť. Následne na to som sa 21. júla medzi
vás prisťahoval aj so svojou rodinou. Som vám všetkým veľmi vďačný za prípravu farárskeho
bytu, ktorý ste pekne zrekonštruovali a vymaľovali. Takže sme sa mohli hneď zariaďovať.
Postupne ako čas plynul, začali sme rozbiehať niektoré oblasti duchovnej služby.
Prišiel nový školský rok a my sme so sestrou katechétkou začali učiť náboženstvo na
levických školách. Opäť sa začalo stretávať Spoločenstvo evanjelických žien. Okrem toho
sme založili aj Rodinné spoločenstvo, na ktorom sme sa začali stretávať ako veriace rodiny
z nášho cirkevného zboru, spolu s rodinami zo susedného cirkevného zboru v Kalnej nad
Hronom. Začali sme sa stretávať aj na biblickej hodine pre dospelých, kde sme hľadali Božiu
vôľu na základe 1. listu apoštola Pavla do Korintu. Postupne sme začali sfunkčňovať výbory
v rámci presbyterstva. Rozbehol svoju prácu Hospodársky výbor. Zvolili sme si
Vnútromisijný a Mediálny výbor, ktoré začali tiež pekne pracovať. Začali sme postupne
spúšťať naše duchovné siete veriac, že po čase vytiahneme siete plné ľudí. Je pred nami ešte
veľa ďalších úloh. Budeme sa snažiť hľadať Božiu vôľu a spúšťať siete na tie miesta, na ktoré
nám Pán Ježiš ukáže. Ja dnes neviem povedať, čo bude nasledovať ďalej. Ale viem, že ak sa
pevne budeme držať Pána Ježiša, On nás neopustí a bezpečne nás bude viesť po ceste za
sebou.
Ako sa nám darilo spúšťať siete viery, to si bližšie povieme v tejto kňazskej správe za
uplynulý rok 2014. Čo sa týka prvého polroku, vychádzam zo všetkých štatistických
podkladov, ktoré mi zanechala moja predchodkyňa sestra farárka Mgr. Elena Fajnorová.
Druhý polrok už viem zhodnotiť, nakoľko som bol medzi vami prítomný.
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II. Podujatia v cirkevnom zbore.
P.Č
1.

Dátum
január

2.

09.02.2014

3.

25.05.2014

4.

15. 06.2014

5.
6.

06.07.2014
30.0604.07.2014
21.07.2014

7.
8.

22.07.2014

9.

27. 07.2014

10.

08.08.2014

11

31.08.2014

12.

September

13.

20.09.2014

14.

12.10.2014

15.

31.10.2014

16.

15.11.2014

17.

30.11.2014

Názov podujatia
Aliančný modlitebný
týždeň
Výročný konvent +
voľba presbyterov
Zborový konvent –
schválenie
zborového štatútu
Konvent na voľbu
zborového farára
Konfirmácia
Detský denný tábor
Presťahovanie sa
zborového farára
Zborový farár
prevzal farský úrad
Zborové posedenie:
privítanie
M.Rieckeho,
rozlúčka:
E.Fajnorová a
M. Zajden
Stretnutie bývalej
mládeže s
grilovačkou
Služby Božie na
začiatku šk. roka
Upratovanie
cirkevných
priestorov
Slávnosť inštalácie
Návšteva z Nemecka
– Frieda Roth
Pamiatka
reformácie – 10
rokov od osadenia
busty Karola
Kuzmányho
Stretnutie mládeže
DNS
Volebný konvent –
doplnenie
presbyterstva
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Miesto
kostol
Kostol
Kostol

Kostol
Kostol
Zborové centrum
+ cirkevný areál
Fara
Farský úrad
Zborové centrum

Zborové priestory

Kostol
Zborový areál

Kostol
Kostol
Kostol, zborový
areál

Zborové centrum
Kostol

Zborové centrum

18.

02.12.2014

Pečenie medovníkov

19.

07.12.2014

20.

14.12.2014

21.

13.12.2014

22.

21.12.2014

Zborové centrum
Stretnutie
imobilných
dôchodcov
Kostol
Uvedenie
presbyterstva do
funkcií
Seniorátne stretnutie Zborové priestory
MOS
Kostol
Vianočný program
detí, mládeže a
dospelých

Stretnutia Dunajsko-nitrianskeho seniorátu.
Náš cirkevný zbor patrí do spoločenstva Dunajsko-nitrianskeho seniorátu. Zástupcovia
nášho cirkevného zboru sa zúčastňovali aj na stretnutiach, ktoré sa diali na pôde nášho
seniorátu.
P.Č.
1.
2.

Dátum
05.04.2014
13.09.2014

3.

15.11.2014

4.

22.11.2014

5.

13.12.2014

Názov podujatia
Seniorátny konvent
Deň Dunajskonitrianskeho
seniorátu
Seniorátne stretnutie
mládeže
Seniorátne stretnutie
presbyterov
Seniorátne stretnutie
MOS

Miesto
Nesvady
Jabloňovce

Levice
Kalná nad Hronom
Levice

Celocirkevné akcie
Členovia nášho cirkevného zboru sa zúčastnili aj aktivít, ktoré sa poriadali v rámci celej
ECAV.
Stretnutie v Račkovej doline, dištriktuálne dni VD v Liptovskom Mikuláši, Evanjelické
cirkevné dni v Spišskej novej Vsi, konferencia MOS.

III. Bohoslužobný život.
A) Služby Božie.
1.Hlavné služby Božie.
Nakoľko som z roku 2014 strávil iba jeho druhú polovicu, mnohé veci z tej prvej
polovice som si musel naštudovať v príslušných zápisniciach, o ktoré sa potom v celej
kňazskej správe budem opierať.
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Služby Božie sa počas roku 2014 vykonávali až do môjho príchodu o 9.00 h, lebo
administrátorka CZ sestra farárka E. Fajnorová odchádzala po ich skončení do svojho CZ
v Čankove, kde vykonávala ďalšie služby Božie. Od môjho príchodu do Levíc sa po 21. júli
začali konať služby Božie o 10.00 h, ako ste to mali predtým vo zvyku. V Tlmačoch –
Lipníku a v Horši vykonával služby Božie brat farár M. Zajden z Pukanca. Od augusta sme
začali pravidelný systém podľa schváleného zborového štatútu. Služby Božie v Tlmačoch Lipníku sa vykonávajú v 1. a 3. nedeľu v mesiaci o 8.30 h a v Horši 2. a poslednú nedeľu
v mesiaci o 8.30 hodine.
Počet
stretnutí
86
116

Rok
2013
2014

Priemerná účasť na bežných
SB
105
126

Ďakujem všetkým, ktorí pomáhali s prípravou kostola na sviatky, ktorí prichádzali na
brigády, ktorí pomáhali pri občerstvení pri zborových akciách, ktorí sa zapájali čítaním
biblických textov a ktorí sa modlievali za naše bohoslužobné stretnutia. Ďakujem aj bratovi
Ondrejovi Tomašovskému za celeročnú starostlivosť o kvetinovú výzdobu na oltári.
2. Adventné a pôstne služby Božie.
Stretávali sme sa v pôste na pôstnych službách Božích a v advente na adventných
službách Božích dvakrát do týždňa a to vždy v stredu a v piatok
Pôstne služby Božie
Rok

Počet

Priemerná účasť

2013
2014

12
11

18
13

Adventné služby Božie
Rok

Počet

Priemerná účasť

2013
2014

6
6

15
23

Služby Božie sa vykonávali podľa poriadku Chrámovej agendy, ktorá je
bohoslužobnou knihou našej cirkvi.
B) Sviatosti.
1. Krst svätý.
Krst svätý je začiatkom cesty kresťana. Pán Ježiš hovorí: "Kto uverí a bude pokrstený,
bude spasený".
2013
Deti

Dospelí

Spolu

Muži

3

0

3

Ženy

5

0

Spolu

8

0

2014
Deti

Dospelí

Spolu

2

0

2

5

4

0

4

8

6

0

6

6

2. Večera Pánova.
Sviatosť Večere Pánovej je potrebná pre život kresťana. Preto sme túto sviatosť
prisluhovali pri rôznych príležitostiach aj v minulom roku. Prisluhuje sa pravidelne v rámci
služieb Božích každú prvú nedeľu v mesiaci. Okrem toho podľa štatútu počas sviatkov.
V Horši 2 krát v roku a v Tlmačoch-Lipníku 2 krát v roku.
Komu sa nedá a túži pristúpiť k sviatosti Večere Pánovej, toho navštívim
v domácnosti, kde mu poslúžim sviatosťou Večere Pánovej. Vždy mi však treba dopredu
oznámiť, komu mám ísť Večeru Pánovu prislúžiť.
Domácnosti

Kostol

Spolu

K roku 2013

Muži

2

446

448

+ 73

Ženy

5

779

785

+ 133

Spolu

7

1225

1233

+ 206

C) Iná činnosť.
1. Sobáše.
Cirkevné sobáše boli v minulom roku 2. Z toho 1 čisto evanjelický a jeden krížny.
2013

2014

Evanjelické

Krížne

Požehnanie

Spolu

Evanjelické

Krížne

Požehnanie

Spolu

3

1

0

4

1

1

0

2

2. Pohreby.
Ďakujem všetkým, ktorí pomáhate s nábožným spevom na pohrebnom obrade, čím sa
zvyšuje jeho dôstojnosť.
2013

2014

Muži

7

7

Ženy

7

10

Spolu

14

17

IV. Biblická, vnútromisijná a výchovná činnosť.
A) Biblické hodiny.
Na biblických hodinách pre dospelých sme sa začali stretávať od septembra. Dovtedy
sa nekonali, nakoľko sestra administrátorka mala dosť povinností vo svojom domácom
cirkevnom zbore. Od septembra sme spolu začali preberať 1. list apoštola Pavla Korintským
kresťanom. Stretávali sme sa mimo adventu v stredu o 18.00 h, v zimnom čase o 17.00
7

hodine. Na týchto stretnutiach si prehlbujeme svoju vieru a učíme sa spoznávať hlbšie Pána
Ježiša. Ako je nedeľa naším spoločným stretnutím sa na službách Božích, tak sú biblické
hodiny naším spoločným utvrdzovaním sa vo viere v Pána Ježiša. Pozývam vás viacerých do
tohto spoločenstva.
2013

2014
Počet za rok

Priemerná účasť

Počet za rok

Priemerná účasť

14

7

13

13

B) Detská besiedka.
Deti sa stretávali na detskej besiedke vždy v nedeľu doobeda počas služieb Božích.
Páči sa mi, keď sú deti prítomné na úvodnej liturgii, kde počas 2. piesne dostanú svoje
požehnanie a odoberú sa s vedúcimi do detskej besiedky. V mnohých cirkevných zboroch deti
idú hneď na detskú besiedku, bez príchodu do chrámu. Náš spôsob sa mi páči, pretože si deti
od malička vytvárajú vzťah k priestoru chrámu a v ňom prebiehajúcemu bohoslužobnému
životu. Vedúcou detskej besiedky je sestra Z. Bôžiková. Detskú besiedku ďalej vedú A.
Čimborová, M. Grobařová, K. Ondusková. Počas uplynulého roku preberali témy spracované
východným dištriktom ECAV. Príležitostne s nacvičeným programom vystúpili na službách
Božích počas Vianoc, Veľkej noci, alebo na Deň matiek. Cez leto sa zúčastnili detského
letného denného tábora v našich cirkevných priestoroch. V priemere navštevuje detskú
besiedku 9 detí.
C) Konfirmačná príprava.
Konfirmované bolo len jedno dieťa, hoci ich malo byť viac. Rodičia niektoré odhlásili
a ostala iba jedna dievčina. Okrem toho bola konfirmovaná jedna dospelá osoba, ktorú som na
to patrične pripravil v rámci rozsahu konfirmačnej látky.
Momentálne sa pripravuje ku ko nfirmácii 9 detí. V 1. ročníku ich máme 6 a v 2.
ročníku ich máme 3.
2013
Deti

Dospelí

Spolu

Muži

3

1

4

Ženy

0

2

Spolu

3

3

2014
Deti

Dospelí

Spolu

0

0

0

2

1

1

2

6

1

1

2

D) Spoločenstvo evanjelických žien.
Toto spoločenstvo sa stretáva každú tretiu nedeľu v mesiaci so začiatkom o 15.00
hodine. V prvej polovici roku sa členky tohto spoločenstva nestretávali. Začali sa schádzať na
svojich stretnutiach až od septembra. Vedie ho zborová katechétka sestra Mgr. Jolana
Makovicová. Pripravuje si zamyslenia na aktuálne témy, ktoré spolu v diskusii rozoberajú
a modlia sa za ne. Sestry podľa potreby pomáhajú v cirkevnom zbore. Napríklad pečením
medovníkov, alebo zabezpečením stretnutia pre imobilných dôchodcov. Ochotné sú pomôcť,
napiecť a navariť aj pri ďalších podujatiach. V priemere sa schádza 8 žien.
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E) Modlitebné spoločenstvo.
Modlitebné spoločenstvo sa stretávalo vždy v piatok v lete o 19.00 h a v zime mimo
adventu a pôstu o 18.00 hodine. V priemere sa ho zúčastňuje 10 ľudí. Ako témy sa preberali
1. a 2. list apoštola Pavla Korintským kresťanom. Potom nasledujú spoločné modlitby za
aktuálne potreby, ktoré sú naozaj veľmi horlivé. Čím viac ľudí sa modlí, tým je to lepšie
a Pán Boh nás bude viesť a požehnávať
F) Spevokol.
Spevokol sa počas roka stretával na svojich nácvikoch pod vedením sestry Viery
Nehézovej. Spevom nábožných piesní obohacoval služby Božie. Poslúžil ním pri
slávnostiach, sviatkoch a pri iných podujatiach v cirkevnom zbore.
Chcem sa poďakovať aj tým, ktorí po odchode sestry K. Vitekovej pomáhali
s kantorskou službou a to najmä sestrám V. Nehézovej a V. Tóthovej.
G) Rodinné spoločenstvo.
Od septembra sme založili v našom cirkevnom zbore spoločenstvo evanjelických
rodín. Stretávame sa každú štvrtú nedeľu v mesiaci spoločne s rodinami z CZ Kalná nad
Hronom. Jeden mesiac v Leviciach a ďalší mesiac v Kalnej nad Hronom. Preberáme mnohé
témy týkajúce sa rodinného života. Je to veľmi milé a otvorené spoločenstvo, na ktoré vás
srdečne pozývam, aby sme sa spolu učili žiť rodinným životom, ktorý sa páči Pánu Bohu.
H) Sestry vo viere.
Sestry sa stretávajú pravidelne každý utorok v týždni o 10.00 hodine. Toto
spoločenstvo vedie sestra Júlia Tuhá. Spoločne si čítajú zamyslenia z publikácie Tesnou
bránou, ktoré rozoberajú a potom sa modlia za aktuálne potreby. V priemere sa schádza 10
sestier.
I) Vyučovanie náboženstva.
Vyučovanie náboženstva prebiehalo v Leviciach aj počas uplynulého roka.
Náboženstvo v minulom školskom roku učila sestra administrátorka E. Fajnorová. Od
začiatku školského roka 2014/2015vyučujem náboženstvo ja a sestra zborová katechétka J.
Makovicová. Moje začiatky boli trochu rozpačité. Na Gymnáziu A. Vrábľa nebol žiadny
problém. Ale na 1. ZŠ nechceli otvoriť druhý stupeň vyučovania náboženstva. Po mnohých
urgenciách a peripetiách s tým spojených sa to však podarilo. Keď sa pozrieme na celkový
počet žiakov navštevujúcich náboženstvo, stav je viac ako alarmujúci. Detí je málo, na dvoch
ZŠ sa evanjelické náboženstvo vôbec neučí. Zo stredných škôl sa učí iba na gymnáziu. Levice
majú veľký potenciál ako z „domácich zdrojov“, ale aj evanjelických detí z okolitých obcí. Je
veľmi dôležité, aby náboženskú výchovu navštevovalo čo najviac detí, pretože väčšinou
vyrastajú v duchovne ľahostajných rodinách. Aspoň na náboženstve môžu získať poznatky
ohľadne viery, pre ktorú sa môžu aj sami rozhodnúť. Beriem si za hlavnú úlohu pritiahnuť na
hodiny náboženstva viac levických evanjelických detí a prostredníctvom svojich farárskych
kolegov aj mnohé evanjelické deti z okolitých obcí, navštevujúcich školy v Leviciach. Budem
sa snažiť zapojiť do vyučovania náboženskej výchovy aj zvyšné dve školy, kde sa
náboženstvo nevyučuje. Okrem toho mi leží na srdci aj ZŠ v Tlmačoch, kde je tiež určitý,
zatiaľ takpovediac „neobjavený“ potenciál evanjelikov. Kiež Pán Boh toto snaženie požehná.
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Deti sa zúčastnili aj zborového a seniorálneho kola Biblickej olympiády.
Školský rok 2014/2015 na všetkých ZŠ v Leviciach + gymnázium
Ročník 1
12
Ročník 2
8
Ročník 3
4
Ročník 4
2
Ročník 5
10
Ročník 6
0
Ročník 7
3
Ročník 8
2
Ročník 9
2
Spolu
43
1. ZŠ: 13 detí (M. Riecky)
4. ZŠ: 14 detí (J. Makovicová)
5. ZŠ: 5 detí (J. Makovicová)
6. ZŠ: 7 detí (J. Makovicová)
Gymnázium A. Vrábľa: 4 deti (M. Riecky)

V.

Pastorálna činnosť kňaza.

Jednou z hlavných povinností evanjelického farára je navštevovať cirkevníkov v ich
domácnostiach, rozprávať sa o tom čo prežívajú, povzbudzovať ich Božím slovom a modliť
sa s nimi. Preto som vykonával pastorálne návštevy v domácnostiach našich cirkevníkov,
odkedy som medzi vás prišiel. Pred mojím príchodom sestra farárka E. Fajnorová vykonala
10 pastorálnych návštev. Ja som ich vykonal 13. Dohromady ich bolo v uplynulom roku
vykonaných 23.

VI. Administratívna činnosť.
A)
1.

Spravovanie cirkevného zboru.

Predsedníctvo.

Predsedníctvo cirkevného zboru tvorili v prvom polroku sestra administrátorka Mgr.
Elena Fajnorová a brat dozorca Martin Drdoš ml. Od 21. júla, kedy som prevzal farský úrad,
tvoril predsedníctvo cirkevného zboru ThDr. Martin Riecky, spolu s bratom dozorcom
Martinom Drdošom ml.
2.

Presbyterstvo a konvent.

Ďakujem celému presbyterskému zboru za vynikajúcu spoluprácu, ako aj sestre
poddozorkyni, bratovi kurátorovi a ďalším funkcionárom, ktorí si svedomite plnili svoje
povinnosti. Zvlášť ďakujem bratovi dozorcovi Martinovi Drdošovi ml., s ktorým ako
predsedníctvo vedieme náš cirkevný zbor.

10

Po všetkých predchádzajúcich peripetiách okolo volieb presbyterov sa podarilo zvoliť
zborové presbyterstvo v rámci výročného konventu dňa 9. februára 2014. Podľa zborového
štatútu má mať presbyterstvo 19 členov, avšak zvolených bolo 17 presbyterov. Napriek tomu
presbyterstvo mohlo pracovať v rámci cirkevnej legislatívy, ktorá stanovuje minimálny počet
presbyterov sedem. Keď som prišiel 21. júla 2014 medzi vás, zistil som, že z nejakého mne
neznámeho dôvodu presbyterstvo nebolo uvedené do funkcie a nezložilo presbyterský sľub.
Napriek tomu cirkevné právo porušené nebolo, pretože pri presbyteroch neurčuje časové
obdobie, dokedy by mali byť slávnostne uvedení do úradu. Celú situáciu som nechcel násilím
tlačiť, chcel som doplniť počet presbyterov do plného počtu 19 ľudí a potom celkové
presbyterstvo slávnostne uviesť do funkcie. Koncom roku sa však zo zdravotných dôvodov
vzdali funkcie presbytera bratia Janovický a Bušniak. Preto sme celú situáciu vyriešili na
zborovom konvente dňa 30. novembra. Do zostávajúcich štyroch miest v presbyterstve boli
zvolené sestry Anna Tóthová, Jolana Makovicová, Oľga Schiellerová a brat Dušan Pomothy.
Za náhradníkov bola zvolená sestra Viera Holáková a brat Dušan Uňatinský. Presbyterstvo
v kompletnom zložení bolo slávnostne uvedené do funkcie dňa 14. decembra v rámci služieb
Božích, kde zložili svoj presbyterský sľub. Verím, že spoločne v tomto zložení budeme podľa
svojho najlepšieho vedomia a svedomia pracovať na duchovnej vinici nášho levického
evanjelického a.v. cirkevného zboru.
B) Zborový archív.
Zborový archív obsahuje veľa cenných materiálov, hlavne kníh. Je uložený v suteréne
zborového centra. Takisto máme v našich priestoroch uskladnený aj seniorátny archív, ktorý
je čiastočne uložený. Verím, že po predbežnom prísľube riaditeľky štátneho archívu
v Leviciach, jej zamestnanci budú pokračovať v triedení a katalogizovaní príslušných
písomností.
C)

Zborová kronika.

Kronika cirkevného zboru je dopísaná do polovice roka 2013. Odvtedy sú miesta v nej
prázdne. Novú kroniku som začal písať od svojho príchodu do Levíc, čiže od 21. júla 2014.
V predchádzajúcom cirkevnom zbore Kokava nad Rimavicou sme mali na to určenú
kronikárku. Ale v cirkevnom zbore Kraskovo som písal za celých 12 rokov kroniku sám,
preto isté skúsenosti už mám. Pokiaľ nenájdeme u nás kronikára, budem kroniku viesť aj
naďalej.
D) Počet členov zboru.
Podľa sčítania obyvateľstva sa v Leviciach hlási k našej cirkvi 2142 ľudí.
Evidovaných v kartotéke však máme iba 794. Je to obrovský rozdiel. Na jednej strane musíme
byť vďační Pánu Bohu za tých, ktorí sa aktívne hlásia k nášmu cirkevnému zboru. Na druhej
strane musíme vyvíjať snahu priviesť ku Kristovi ostatných „štatistických“ evanjelikov
žijúcich v Leviciach. Verím, že postupne nám Pán Boh bude pridávať ďalších, ktorí sa
rozhodnú kráčať po ceste viery.
E) Fília a diaspory.
Do spoločenstva nášho cirkevného zboru patrí fília Horša, kde sa nachádza chrám
Boží. Konáme tu služby Božie dvakrát do mesiaca. V priemere sa služieb Božích zúčastňuje
približne 10 ľudí. Ďalej sem patrí misijné centrum Tlmače-Lipník, kde sa stretávame taktiež
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dvakrát do mesiaca na službách Božích. Nemáme tu však kostol, ani modlitebňu. Stretávame
sa v prepožičaných priestoroch. Je tu určitý potenciál, nakoľko sa pri sčítaní obyvateľstva
v Tlmačoch prihlásilo 189 ľudí k našej cirkvi. Služieb Božích sa priemerne zúčastňuje 18
ľudí. Medzi diaspory, bez chrámu Božieho, kde žije zopár roztratených evanjelikov patria:
Čajkov, Hronské Kľačany, Hronské Kosihy, Kozárovce, Krškany, Podlužany, Rybník, Starý
Tekov, Veľké Kozmálovce.
F)

Zmeny v zbore.

Dňa 9. februára bolo zvolené nové presbyterstvo.
Dňa 15. júna bol zvolený za zborového farára ThDr. Martin Riecky.
Dňa 30. novembra boli doplňujúce voľby zborového presbyterstva.
Dňa 14. decembra bolo uvedené zborové presbyterstvo do funkcie a zložilo sľub.
G) Náboženská literatúra.
V minulom roku sme odoberali nasledovné časopisy: Evanjelický posol, Služba slova,
Cirkevné listy, Dúha, Cestou svetla, Rozmer, Ethos, Tvorba-T, Evanjelický východ.
Umiestnené sú v zborovej knižnici, kde si ich môžu cirkevníci prečítať. Rovnako je
v zborovej knižnici množstvo kresťanských kníh na zapožičanie. Knižnica je otvorená vždy
pred službami Božími.
H)

Ekumenické styky.

Naši veriaci žili v našom cirkevnom zbore s inoveriacimi príkladným životom
a nevyskytli sa žiadne problémy. Veriaci spolupracujú hlavne s Cirkvou bratskou pri príprave
aliančného modlitebného týždňa, ako aj pri iných spoločných aktivitách. Symbolicky sa zišli
a prihovorili predstavitelia všetkých kresťanských cirkví pôsobiacich na území Levíc, na
inštalácii ThDr. Martina Rieckeho, za zborového farára.
I) Funkcie, ktoré vykonáva kňaz vo vyšších grémiách.
Počas minulého roku okrem svojej funkcie zborového farára v Leviciach, som bol aj
členom heraldickej komisie ECAV.
Nerátam sem svoje funkcie, ktoré som zastával počas prvého polroku uplynulého roku
2014 na predchádzajúcom pôsobisku (zborový farár v Kokave nad Rimavicou, administrátor
CZ Kraskovo, predseda Výboru misie Rimavského seniorátu, člen seniorátneho presbyterstva
Rimavského seniorátu, archivár Rimavského seniorátu a člen rady školy pri Evanjelickej
základnej škole Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote). Tieto funkcie mi zanikli pri prechode
do Levického cirkevného zboru a zároveň do spoločenstva Dunajsko-nitrianskeho seniorátu.

VII. Hospodárska činnosť.
A) Dôležité práce a opravy.
Počas minulého roku sa uskutočnili hlavne rekonštrukčné práce na farárskom byte,
ktorý sa zrekonštruoval a pripravil na bývanie nového farára.
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B) Hospodárenie.
Príjmy:

dary a príspevky:
z toho
ostatné príjmy:

spolu:
Výdavky:

18 463,92
dary:
4 606,02
ofery: 7 857,90
c. prísp: 6 000,00
22 416,97
úroky
7,02
ostatné 22 409,95
40 880,89

služby:
z toho:

6 000,27
opravy:
2 774,37
cestovné:
99,09
telefón:
597,83
poistky:
1 461,89
ostatné:
1 067,09
prevádzková réžia:
22 286,88
z toho:
časopisy:
1 000,16
kanc. potreby: 579,53
čist. prostr.
130,16
PHM:
699,60
ost. mat.
5 151,17
vodné:
572,76
el. energia:
3 082,72
plyn:
9 536,88
daň z nehn:
1 398,30
poplatky:
135,60
ostatné výdavky:
3 473,55
z toho:
pr. vyš. COJ: 1 743,16
pr. iným COJ
54,90
Ost. výd. Sp. 1 675,49
spolu:
31 131,69

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2014:
MATKOCIRKEV LEVICE
Stav finančných prostriedkov na účte
27 033,12
Stav finančných prostriedkov v pokladni
1 136,43
Stav finančných prostriedkov Benefit konto 7 019,92
SPOLU
35 189,47
FÍLIA HORŠA
Stav finančných prostriedkov na účte
Stav finančných prostriedkov v pokladni
SPOLU
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2 889,97
1 814,57
4 704,54

VIII. Homiletický záver.
Na záver mi bratia a sestry dovoľte poďakovať za skutočnosť, že ste si ma zvolili za
svojho zborového farára. Ďakujem za pomoc pri sťahovaní, zariaďovaní bytu. Za všetku Vašu
lásku a podporu, ktorú som mohol cítiť počas obdobia, ktoré som s vami strávil v uplynulom
roku. Chceli by sme v blízkej budúcnosti rozbehnúť stretnutia dorastu, ako aj mládeže.
Takisto bude potrebné obsadiť uprázdnenú funkciu kostolníka. Verím, že keď spoločne
budeme spúšťať siete viery na hlbinu, Pán Boh bude pridávať mnohých ľudí „ulovených“ pre
kráľovstvo nebeské.
AMEN.

...................................................
ThDr. Martin Riecky
zborový farár
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