5. nedeľa po Zjavení, 5. 2. 2017, Výročný zborový konvent CZ ECAV Levice,
Dunajsko-nitriansky seniorát, Západný dištrikt

Výročná kňazská správa za rok 2016
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku
Levice
2. Kron 7, 14: Ak ľud môj, ktorý je pomenovaný po mne, sa pokorí, bude sa
modliť, hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest: vyslyším ho z neba,
odpustím mu hriech a jeho krajinu vyliečim.
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I.

Homiletický úvod

2. Kron 7, 14: Ak ľud môj, ktorý je pomenovaný po mne, sa pokorí, bude sa modliť, hľadať
moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest: vyslyším ho z neba, odpustím mu hriech a jeho
krajinu vyliečim.
Bratia a sestry
Vstúpili sme do reformačného roku, v ktorom si pripomíname viaceré výročia. Na jar to bude
okrúhle 200. výročie narodenia evanjelického kňaza Jozefa Miloslava Hurbana. Po Veľkej
noci to bude okrúhle 70. výročie presídlenia evanjelických Slovákov z Nyíregyházy do Levíc
a okolia. Nakoniec na jeseň to bude okrúhle 500. výročie reformácie Doktora Martina Luthera
a týmto spôsobom začiatok svetovej reformácie prostredníctvom ktorej Boh pohol miliónmi
ľudských sŕdc.
Čo týmto udalostiam predchádzalo a čo ich zároveň sprevádzalo? Bola to modlitba. Modlitba,
osobný rozhovor s Bohom. Modlitba v spoločenstve veriacich ľudí. Modlitba, ako sa spieva
v jednej piesni „pohne rukou Božou, keď veríme.“
Boh si vo svojej službe použil J. M. Hurbana, ktorý sa postavil na jasný konfesionálny základ
podstaty našej cirkvi, ktorej učenie je založené na Božom slove. Boh mu dal múdrosť aby
rozpoznal, že za pripravovanou úniou medzi evanjelickou a kalvínskou cirkvou v Uhorsku nie
je úprimnosť, ale skrývajú sa za ňou maďarizačné tendencie. Prejsť cez všetky duchovné boje
mu pomáhal jeho modlitebný život. Život založený na živej viere v Boha. Bol to práve
Hurban, ktorý v 2. polovici 19. storočia založil pastorálne modlitebné konferencie, na ktorých
sa pravidelne začali stretávať kňazi. Modlili sa za seba, svoju službu, ako aj za celú
evanjelickú cirkev v Uhorsku.
Bola to práve modlitba a Božie slovo, ktoré sprevádzalo našich predkov, ktorí sa v polovici
18. storočia sťahovali na „Dolnú zem.“ Na Slovensku panovala tuhá rekatolizácia a oni sa
nechceli svojej viery založenej na Božom slove vzdať. Preto sa zobrali celé rodiny a odišli do
južných oblastí bývalého Uhorska. Na miestach, kde sa usadili, si ako prvé postavili kostol,
cirkevnú školu. Následne si celé generácie odovzdávali odkaz evanjelia. Bola to túžba
mnohých dolnozemských Slovákov aj z oblasti Nyíregyházy po 2. svetovej vojne vrátiť sa
späť domov na Slovensko, odkiaľ sa kedysi ich predkovia odsťahovali. Opäť ich sprevádzala
modlitba a viera v živé Božie Slovo. Táto im pomáhala na ceste do Levíc a okolia, aby sa
následne mohli začleniť aj do nášho evanjelického cirkevného zboru v Leviciach.
Modlitba sprevádzala doktora Martina Luthera, keď ako mladý mních hľadal v kláštore
milostivého Boha. Modlitba ho sprevádzala, keď pribil 31. októbra 1517 svojich pamätných
95 téz na dvere chrámu vo Wittenbergu. Modlitba ho sprevádzala, keď sa mal postaviť na
sneme v meste Worms pred cisára a hájiť svoje učenie. Modlitba ho sprevádzala, keď sa tajne
skrýval na hrade Wartburg pod menom rytier Juraj, kde preložil Bibliu do spisovnej nemčiny,
aby si ju čítali ľudia a poznávali z nej Pána Boha.
Našli by sme veľa príkladov, hodných na povzbudenie sa vo viere. Spomenul som iba tieto tri,
nakoľko sa im budeme venovať v tomto roku 2017.
Aj my bratia a sestry vo svojom spoločenstve prežívame dosah modlitby. Modlitby svojej
osobnej, modlitby v rodine, modlitby v chráme Božom, modlitby na biblických skupinkách.
Vedel a cítil som Božie sprevádzanie aj počas toho uplynulého roku 2016. Pán Boh
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zázračným spôsobom požehnával naše stretnutia. Či na službách Božích, alebo na rôznych
aktivitách. Cítim hlbší záujem po Bohu zo strany niektorých ľudí. Vidím že aj na
spoločenstvách, ktoré sa stretajú v týždni sa posúvame hlbšie. Aspoň za všetky teraz
spomeniem modlitebnú skupinku v piatok večer. Modlitebná skupinka je o modlitbe. My sme
sa začali modliť viac a naše modlitby Bohu adresovať cielene. Začali sme sa modliť
intenzívnejšie jeden za druhého a zistili sme, že sem začali chodiť noví ľudia, ktorí si tu našli
duchovný domov. Tešia sa na každý piatok a túžia po tomto spoločenstve. Takto je to veľmi
dobré.
Počas minulého roku som si všimol, že sme mali mnoho krstov, ako aj veľmi veľa svadieb.
Do spoločenstva zboru začalo chodiť viac ľudí. Našli si v ňom svoje miesto aj takí ľudia, ktorí
si už dlhšie hľadali svoje duchovné spoločenstvo z Levíc, či z okolia. Na niektoré pozície
duchovnej práce prišli aj noví spolupracovníci.
Skrátka vidím tu pohyb dobrým smerom. Samozrejme, máme ešte veľa oblastí, na ktoré sa
treba zamerať. Nesmieme žiadnu zanedbávať. Verím však, že ak sa naďalej ako jednotlivci,
rodiny, ako aj celé naše spoločenstvo cirkevného zboru budeme stále viac modliť, Boh
z nebies nás vypočuje, odpustí naše hriechy a uzdraví mnohé oblasti nášho života. Postupne
nám bude ukazovať nové rozmery toho, čo má pre nás pripravené a ako nás k tomuto cieľu
chce priviesť.
V tejto kňazskej správe sa chcem pokúsiť aspoň o také základné zhodnotenie roku minulého,
aby sme si viac aj na základe rôznych štatistických ukazovateľov mohli uvedomiť, ako sme
tento rok 2016 prežili v spoločenstve nášho cirkevného zboru.

II. Podujatia v cirkevnom zbore
P.Č
1.

Dátum
10. – 1. január

2.

24. januára

3.

07. februára

4.

06. marca

5.

27. marca

6.

01. apríla

7.

09. apríla

8.

17. apríla

9.
10.

08. mája
08. mája

11.

11. mája

Názov podujatia
Aliančný modlitebný
týždeň
Detský biblický
maškarný ples
Zborový výročný
konvent
Pôstne stretnutie
dôchodcov
Program detí počas
Veľkej noci
Zborové kolo biblickej
olympiády
Hľadanie detského
veľkonočného pokladu
Pamiatka posvätenia
chrámov (malý, veľký)
Slávnosť konfirmácie
Pamiatka posvätenia
chrámu
Katarína Šoltésová –

Miesto
Kostol ECAV, CB
a REF
Zborové centrum
Kostol
Zborové centrum
Kostol
Zborové centrum
Zborové centrum +
cirkevný areál
Kostol
Kostol
Kostol Horša
Zborové centrum
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12.

29. mája

13.

12. mája

14.

13. mája

15.

04. – 05. júna

prednáška o diakonii
Seniorálne stretnutie
žien
Seniorálna pastorálna
konferencia
Konfirmandi na
horolezeckej stene
Zborový výlet

16.

10. júna

Konfirmácia dospelých

17.

18. júna

18.

19. júna

19.

26. júna

20.

04. – 08. júla

Výlet konfirmandov +
opekačka
Vystúpenie chovancov
DOMUM Krškany
Koniec školského roku
+ Zborový deň
Denný letný tábor

21.

03. septembra

22.

04. septembra

23.

21. septembra

24.

25. septembra

26.

29. septembra

27.

02. októbra

28.

30. októbra

29.

31. októbra

30.

31. októbra

31.

08. novembra

32.

03. decembra

Výlet dorastencov +
opekačka
Začiatok školského
roku s požehnaním
Misia na Níle –
prednáška (Beatrice
Hauser)
Koncert (Swanovci)
Biblická hodina
s mýtnou políciou
(Marián Bodolló)
Poďakovanie za úrody
zeme + vystúpenie detí
Služby Božie – Marián
Bodolló (generálny
vojenský duchovný)
Návšteva
z partenrského
dekanátu Kirchheim
unter Teck
210 rokov od narodenia
K. Kuzmányho
v spolupráci s Maticou
slovenskou
Stretnutie Evanjelickej
aliancie
Pečenie vianočných
medovníkov

Kostol
Zborové centrum
Kontakt Café
Nyíregyháza,
Maďarsko
Kostol
Šiklóš
Kostol
Kostol, cirkevný areál
Zborové centrum +
zborový areál
Horša
Kostol
Zborové centrum

Kostol
Zborové centrum

Kostol
Kostol Horša

Zborové centrum

Kostol

Zborové centrum
Zborové centrum
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33.

11. decembra

34.

16. decembra

35.

22. decembra

36

06. decembra

37.

31. decembra

Stretnutie s imobilnými
dôchodcami + Večera
Pánova
Vianočné vystúpenie na
námestí, deti,
konfirmandi, mládež,
spevokol
Predvianočný koncert
pre 4. Základnú školu
Ekumenické slovo
predstaviteľov cirkví
Spoločná rozlúčka so
starým rokom

Zborové centrum

Námestie hrdinov,
Levice

Kostol
Námestie hrdinov,
Levice
Zborové centrum

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.
Členmi seniorátneho presbyterstva z nášho zboru som bol ja (Martin Riecky) a sestra Eva
Drdošová.
P.Č.
1.

Dátum
27. marca

2.
3.

02. apríla
16. apríla

4.

01. mája

5.

12. mája

6.

29. mája

7.

10. septembra

8.

12. novembra

9.

December

Názov podujatia
Seniorálne kolo
biblickej olympiády
Seniorálny konvent
Seniorálne stretnutie
dorastu
Modlitebné
spoločenstvo
Seniorálna
pastorálna
konferencia
Seniorálne
spoločenstvo
evanjelických žien
Seniorálny deň
Seniorátne stretnutie
presbyterov
Modlitebné
spoločenstvo

Miesto
Bátovce
Pribeta
Hontianska Vrbica
Jur nad Hronom
Levice

Levice

Levice
Nitra
Jur nad Hronom
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Celocirkevné akcie
Členovia nášho cirkevného zboru sa zúčastnili aj aktivít, ktoré sa konali v rámci celej
ECAV na Slovensku: stretnutie v Račkovej doline, dištriktuálne dni VD v Starej Ľubovni,
konferencia MoS v Prešove, konferencia EVS v Prešove, stretnutie MoS v Herľanoch

III. Bohoslužobný život
A) Služby Božie
1. Hlavné služby Božie.
Služby Božie sa vykonávali v každú nedeľu v Leviciach o 10.00 h, počas sviatkov podľa
programu, ktorý je zakotvený v zborovom štatúte a podľa poriadku chrámovej agendy. Cítil
som, že aj počas minulého roku bol mierny nárast ľudí na službách Božích. Zároveň
pozorujem v našom zbore aj nové tváre, ktoré medzi nás začali chodiť. Viem aj o ľuďoch,
ktorí si hľadali niekde v Leviciach, či na okolí svoje duchovné spoločenstvo. Nakoniec
zakotvili v našom cirkevnom zbore a ja sa z každého z nich veľmi teším. Skutočne túžim po
tom, aby náš cirkevný zbor bol priestorom, v ktorom sa ľudia budú cítiť prijatí. Budú prežívať
Božiu blízkosť, ktorá uhasí hlad a smäd našej duše. Modlite sa za túto spoločnú víziu, aby čím
viac bol náš zbor mestom na hore, ktoré nemôže byť skryté.
Okrem Levíc som vykonával 2 x v mesiaci služby Božie v Horši a 2 x v mesiaci služby Božie
v Tlmačoch. Horša je maličká obec, ktorej obyvateľstvo starne a postupne vymiera. Cítime,
že naše spoločenstvo starne a čiastočne sa zmenšuje. Napriek tomu, že sa Horša vyľudňuje,
žije v nej mnoho víkendových turistov. Modlime sa, aby Pán Boh otvoril ich srdcia a oni aby
prišli do krásneho kostolíka v Horši. Napriek tomu, že je Horša malé stádočko, vždy som
medzi nich rád chodieval. Sú to jednoduchí a úprimní ľudia. Modlime sa, aby nebeský Otec
dal duchovné prebudenie aj v tejto maličkej obci.
V Tlmačoch sa stretávame v priestoroch Centra voľného času, ktoré nám mesto bezplatne
prepožičiava, za čo sme veľmi vďační. Toto stádočko verných evanjelikov je tiež maličké, ale
životaschopné. Účasť na službách Božích je vždy vyše 20 ľudí, čo je veľmi pekné. Modlime
sa aj za ďalších, aby si nachádzali svoju cestu na služby Božie, aby toto spoločenstvo rástlo
navonok, ale hlavne aj vnútorne. Veľmi rád chodievam medzi veriacich, ktorí ma s láskou
vítajú. Som rád, že sme sa uchytili aj na miestnej Základnej škole v Tlmačoch a už druhý
školský rok učíme aj evanjelické náboženstvo. Máme na ňom 5 detí. Je to dobrý základ.
Školu však navštevuje viac evanjelických detí. Prosím, modlite sa, aby ich rodičia prežili
túžbu po tom, prihlásiť svoje detičky na evanjelické náboženstvo, aby sme mali takto
podchytených čo najviac detí v Tlmačoch.
V Krškanoch sme konali svoju pastoračnú službu v priestoroch zariadenia sociálnych služieb
DOMUM, v ktorom sú umiestnení muži s rôznymi stupňami mentálnej retardácie. Niekoľkokrát som v týchto priestoroch vykonal služby Božie. Veľmi dobrú misijnú prácu medzi nimi
odviedol brat Juraj Uhrinčať. Venoval sa im na osobitných biblických hodinách. Zároveň
nacvičil s nimi divadelnú hru o prorokovi Jonášovi, s ktorou poslúžili aj v našom kostole
v Leviciach.
Zároveň
sa
zúčastnili
XI.
ročníka
Celokrajskej
prehliadky
dramatickej tvorby obyvateľov zariadení sociálnych služieb „Nitriansky OSKAR 2016“ v
7

Kozárovciach. Účinkujúci brat Drahoš získal cenu za najlepšiu hlavnú mužskú postavu a
celkovo dostali ocenenie predsedu poroty za dramatické spracovanie biblického Jonáša.
V tejto službe mu pomáhala aj sestra Helena Reháková a občasne aj sestra Gabika Lačná.
V júli sa Juraj Uhrinčať vrátil späť do Veľkej Británie a službu po ňom prevzala sestra Helena
Reháková. Pravidelne sa im raz do týždňa venuje na biblickej skupinke, rovnako pokračuje aj
v nácviku divadelnej činnosti. Modlite sa prosím, aby Pán Boh aj naďalej požehnával túto tak
veľmi potrebnú misijnú službu v Krškanoch.
Hlavné služby Božie
Počet
Priemerná účasť na bežných
stretnutí
SB
125
153
124
161

Rok
2015
2016

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 celoročnú 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. Počas pôstu sme rozoberali Ježišove
blahoslavenstvá na vrchu. Počas adventu knihu proroka Izaiáša 6. – 7. kapitolu.
Rok
2015
2016

Pôstne služby Božie
Počet
Priemerná účasť
10
21
10
17

Rok
2015
2016

Adventné služby Božie
Počet
Priemerná účasť
6
19
6
22

Služby Božie sa vykonávali podľa poriadku Chrámovej agendy, ktorá je bohoslužobnou
knihou našej cirkvi. Snažme sa podľa možností budovať svoj vzťah s Pánom Bohom aj na
týchto stretnutiach.
B) Sviatosti
1. Krst svätý.
Krst svätý je jednou z dvoch sviatostí našej cirkvi. V poslednej dobe vidím veľmi veľký
záujem o krst zo strany mnohých rodín, čo ma teší. Vždy sa im snažím pritom vysvetliť, že
krstom sa život kresťana nekončí, ale začína. Preto mladým rodinám prízvukujem potrebu
prihlásiť deti už od prvej triedy na základných školách na vyučovanie náboženstva. Zároveň
im ukazujem, že máme v kostole miestnosť pre mamičky s malými deťmi, preto sa nemusia
báť s nimi prísť aj na služby Božie. Zavediem ich aj do priestorov besiedky, kde im
ukazujem, ako sa venujeme deťom navštevujúcich základnú školu počas služieb Božích.
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Jedná sa o spôsob hravý, primeraný ich chápaniu. Modlime sa za tieto všetky pokrstené deti,
aby ich Pán Ježiš chránil pred všetkým zlým a viedol po ceste viery aj prostredníctvom
aktivít, ktoré ponúka náš cirkevný zbor.
2015
Deti

Dospelí

Spolu

Muži

4

31

35

Ženy

7

0

Spolu

11

31

2016
Deti

Dospelí

Spolu

11

1

12

7

7

1

8

42

18

2

20

(v tabuľke za rok 2015 sú v kolónke dospelých zarátaní chlapci z Krškian, ktorí boli v tom
roku pokrstení, preto je dané číslo štatisticky vyššie)
2. Večera Pánova.
Večera Pánova je v našej cirkvi považovaná za druhú sviatosť, ktorá je veľmi potrebná pre
duchovný život kresťana. Pretože pod krížom Pána Ježiša skladá svoje hriechy, prijíma
odpustenie a je účastný spoločenstva pri stole Pánovom. 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 tiež 2 krát v roku. Podľa potreby navštívim ľudí
aj v ich domácnostiach, ako aj v nemocnici, kde im prislúžim túto sviatosť. Údaje nám
hovoria, že k sviatosti Večere Pánovej pristúpilo približne rovnako ľudí, ako v roku 2015.
Cítime menší nárast. Keď si ľudia uvedomujú potrebu prijať rozhrešenie a dary svätej Večere,
je to znakom ich duchovného rastu. Keďže počet ľudí pristupujúcich k Večeri Pánovej je
veľký, povolal som si dvoch ľudí na pomoc, ktorí mi pomáhajú pri distribúcii tela Kristovho.
Jedná sa o brata Ivana Křišťana a sestru Katarínu Riecku. Túto možnosť nám dáva chrámová
agenda a ja som sa ju rozhodol využiť. Je to pre mňa pomoc a zároveň sa tým skracuje čas pri
prisluhovaní Večere Pánovej.
Domácnosti

Kostol

Spolu

V roku 2015

Muži

3

355

358

-

Ženy

5

876

881

+ 23

Spolu

8

1231

1239

+

15
8

C) Iná činnosť
1. Sobáše.
Teším sa z pekného nárastu sobášov, pretože v manželstvách sa potom rodia deti, ktoré
rodičia prinesú ku krstu a takto nám vyrastá naša najmladšia generácia.
2015

2016

Evanjelické

Krížne

Požehnanie

Spolu

Evanjelické

Krížne

Požehnanie

Spolu

1

4

0

5

1

9

1

11

9

2. Pohreby.
Ďakujem všetkým, ktorí pomáhajú s nábožným spevom na pohrebných obradoch, čím sa
zvyšuje ich dôstojný priebeh. Menovite sestrám Božene Macalákovej, Márii Olejárovej
a bratovi Jurajovi Dubovskému, ktorí ma ochotne sprevádzajú na pohreboch a pomáhajú so
spievaním. Týmto spôsobom pomáhajú k dôstojnému vykonaniu pohrebnej rozlúčky.
Pohrebov bolo menej ako v roku 2015. Potešujúce je, že krstov bolo viac ako pohrebov.
Veľmi dôležité je, ak po vykonaní pohrebu následne príde celá rodina do kostola, kde sa
modlíme za pozostalú rodinu. Nikdy nevieme, čo takíto ľudia prežijú v našom spoločenstve.
Uvedomil som si, že zopár jednotlivcov, ktorí predtým nechodili na služby Božie, začali po
pohrebnom obrade chodiť častejšie, v niektorých prípadoch až pravidelnejšie na služby Božie.
2015

2016

Muži

14

9

Ženy

12

10

Spolu

26

19

IV. Biblická, vnútromisijná a výchovná činnosť
A) Biblické hodiny
Na biblických hodinách pre dospelých sa stretávame od septembra do júna. Avšak
s výnimkou pôstu a adventu, kedy sa vykonávajú večerné služby Božie. Stretávali sme sa
vždy v stredu v zimnom období o 17.00 h. a v letnom období o 18.00 h. Preberali sme
Samuelove knihy so zameraním na život kráľa Dávida. Životné situácie v ktorých sa ocitol sa
v mnohom podobajú tým našim. Božie slovo je skutočne živé a prihovára sa k nám. Keď
dopredu vieme ako sa v danej situácii zachovať, ušetríme si veľa problémov. Oproti roku
2015 vidíme mierny pokles na účasti, čo ma neteší. Neberme naľahko spoločné stretávanie sa
pri Božom slove, pokiaľ trvá čas Božej milosti.
2015

2016
Počet za rok

Priemerná účasť

Počet za rok

Priemerná účasť

22

14

28

11

B) Detská besiedka
Deti sa stretávajú na detskej besiedke vždy v nedeľu doobeda počas služieb Božích pod
vedením sestry Andreji Čimborovej. V práci s besiedkou jej pomáhali aj sestry Zuzana
Bôžiková, Marcela Grobařová a Katarína Ondusková. Ako nová besiedkárka nám pribudla
sestra Martina Benčová. Teším sa, že sa práca v besiedke rozrastá. Deti v konfirmačnom
veku, ktoré donedávna chodili na besiedku chodievajú teraz na služby Božie. Miesto nich
pribudli nové menšie deti, z ktorých sa tešíme. V priemere sa stretávalo 10 detí. Vystúpili
podľa potreby v kostole na službách Božích, ako aj na Námestí hrdinov v Leviciach počas
predvianočných trhov.
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C) Konfirmačná príprava
Počas minulého roku bolo konfirmovaných 8 detí, čo je pekné číslo. Modlime sa za nich, aby
aj naďalej prichádzali do nášho spoločenstva a pokračovali vo svojom duchovnom raste.
Diabol sa veľmi rád zameriava na túto cieľovú kategóriu, ktorá sa búri proti všetkým
autoritám. Tam kde sú veriaci rodičia, privádzajú aj svojich mladých do kostola. Kde viera
v rodine chýba, potom je to pre týchto dorastencov ťažšie zorientovať sa v duchovnej oblasti.
Modlime sa za nich, aby ich Pán Boh chránil a držal pri sebe. Okrem týchto konfirmandov
som sa osobitne venoval aj dvom dospelým ľuďom, ktorých som pripravoval na konfirmáciu,
ku ktorej nepristúpili ako deti. Nech aj ich Pán Boh chráni a požehnáva.
Od septembra nám do prvého ročníka nastúpilo 10 konfirmandov. Po prevzatí
administrovania cirkevného zboru Čankov mám okrem nich ďalších 6 konfirmandov. Spolu
ich ako skupinu 16 detí pripravujem tu v Leviciach, nakoľko deti z Čankova študujú na
základných školách v Leviciach, odkiaľ spolu s našimi prídu spolu do nášho zborového
centra, kde sa im venujem.
2015
Deti

Dospelí

Spolu

Muži

1

0

1

Ženy

2

2

Spolu

3

2

2016
Deti

Dospelí

Spolu

4

1

5

4

4

1

5

5

8

2
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D) Spoločenstvo evanjelickej mládeže
V prvej polovici minulého roka sa nepravidelne stretávala naša mládež v sobotu o 18.00 h.
Výsledky boli slabé, ale vďaka aspoň za pár jednotlivcov, ktorí prichádzali. Venoval sa im
brat Juraj Uhrinčať. Nakoniec som si uvedomil, že tento sobotný termín je absolútne
nevyhovujúci, nakoľko sú cez víkendy mladí odcestovaní mimo Levíc, alebo chodia pracovať
na brigády.
E) Dorast
Ako som uviedol pri mládeži, práca s nimi bola veľmi náročná, preto som sa rozhodol zvoliť
iný termín a inú cieľovú skupinu mladých so zameraním sa na dorast. Táto skupina vlastne
zahŕňa našich konfirmandov, ktorí po konfirmačnej príprave v piatok podvečer zostávali
v zborovom centre na stretnutí dorastu. Sú mladí, citliví voči všetkému negatívnemu,
vyžadujú si veľa lásky a trpezlivosti. Ale mám ich rád a vytvorili sme si medzi sebou určité
puto. Pri vedení dorastu mi ochotne pomáhala sestra Milena Greksová, za čo som jej vďačný.
Modlite sa prosím za duchovnú prácu s touto skupinou mladých. Pokiaľ si vytvoria medzi
sebou priateľstvá a duchovne sa zorientujú vo svojom dorasteneckom veku, budú môcť
z týchto základov čerpať po celý život. Zároveň sú generáciou, ktorá sa môže o niekoľko
rokov aktívne zapájať do diania v našom cirkevnom zbore.
F) Spoločenstvo evanjelických žien
Toto spoločenstvo sa stretáva každú tretiu nedeľu v mesiaci so začiatkom o 15.00 hodine,
v letnom čase o 16.00 h. Vedie ho zborová katechétka sestra Jolana Makovicová. Pripravuje
si zamyslenia na aktuálne témy, ktoré spolu v diskusii rozoberajú a modlia sa za rôzne
aktuálne veci. Sestry podľa potreby pomáhajú v cirkevnom zbore pri zabezpečovaní rôznych
11

akcií. Sestra katechétka po období zdravotných problémov sa mohla opäť medzi nás vrátiť
a ja som veľmi rád, že opäť prevzala aj toto spoločenstvo, ktorému sa s láskou venuje.
G) Modlitebné spoločenstvo
Modlitebné spoločenstvo sa stretáva vždy v piatok o 18.00 hodine mimo adventu a pôstu,
kedy sa vykonávali večerné služby Božie. Na tomto spoločenstve som si uvedomil, ako sme
sa posunuli počas minulého roku ďalej a hlbšie. Pribudli aj noví ľudia, ktorí ho začali
navštevovať. Zároveň sme sa začali viac modliť jedni za druhých, ako aj za celý cirkevný
zbor. Naučili sme sa úplne prirodzene modliť nahlas. Naučili sme sa modliť jeden za druhého,
ako sme zhromaždení na tejto skupinke. Veľmi som z nej povzbudený. V priemere ju
navštevuje 10 ľudí a pozývam aj ďalších do tohto otvoreného duchovného spoločenstva.
H) Spevokol
Spevokol sa počas roka stretáva na svojich nácvikoch pod vedením sestry Viery Nehézovej.
Počas jej zdravotných problémov ju zastupovala sestra Ľudmila Vecanová. Podľa potreby
spieval na službách Božích, ako aj na sobášoch. Spevokol potrebuje aj nových ľudí, nakoľko
sa jedná o väčšinou ľudí v dôchodkovom veku života. Budeme radi, ak medzi nich pribudnú
ako posila aj ďalší členovia.
Ďakujem sestre Kláre Vitekovej, ktorá nás hrou na organe sprevádza na službách Božích. Jej
organové stvárnenie sakrálnej hudby je vysoko profesionálne, ako aj prežité celým srdcom.
Ďakujem aj sestrám Viere Nehézovej a Veronike Tóthovej, ktoré príležitostne vypomáhajú
hrou na organe.
I) Rodinné spoločenstvo
Rodinné spoločenstvo sa stretáva každú štvrtú nedeľu v mesiaci o 16.00 h striedavo v našom
zborovom centre a v zborovej miestnosti v Klanej nad Hronom. Sú to také milé stretnutia, kde
si hovoríme o radostiach a starostiach ľudí v rodinách veriacich, ako aj neveriacich. Toto
spoločenstvo je otvorené aj pre nových ľudí, zvlášť tých, ktorí v poslednej dobe vstúpili do
stavu manželského.
J) Sestry vo viere
Sestry sa stretávajú pravidelne každý utorok v týždni o 10.00 hodine. Toto spoločenstvo
viedla sestra Eva Drdošová. Počas minulého roku sa veľmi prehĺbili vzťahy sestier, ktoré sa
navzájom rozprávajú o aktuálnej situácii vo svojich životoch. Čítajú si biblické zamyslenia
a spoločne sa veľa modlia. V priemere toto spoločenstvo navštevuje 7 sestier.
K) Domáca biblická skupinka
Domáca skupinka sa v minulom roku stretávala u brata dozorcu Martina Drdoša ml.
V priemere ju navštevovalo 5 ľudí, kde si čítali Bibliu a spolu sa modlili. Je to veľmi pekné,
ak sú aj takéto domáce spoločenstvá, na ktorých majú ľudia túžbu stretať sa a rozoberať slovo
Božie.

12

L) Médiá a webová stránka cirkevného zboru
Cirkevný zbor prevádzkuje svoju webovú stránku http://www.ecavlevice.sk/ V rámci tejto
stránky prináša všetky základné informácie o našom duchovnom spoločenstve. Zároveň
uverejňuje všetky novinky a aktuality o živote nášho cirkevného zboru. Na stránke je
umiestnený archív kázní slova Božieho, ktoré sa dajú čítať, ale aj vypočuť vo formáte mp3.
Aktuálne kázne sú vždy vytlačené a ľudia si ich môžu prevziať pri východe z kostola. Slúžia
na lepšie zopakovanie si Božieho slova. Neraz ich naši cirkevníci prinášajú aj nevládnym
členom nášho zboru do ich domácností, aby sa takýmto spôsobom občerstvili Božím slovom.
Pracujeme momentálne na novšom, príťažlivejšom spravovaní tejto našej webovej stránky.
Aby aj dizajn prilákal možno náhodného návštevníka a priviedol ho k duchovnému posolstvu,
ktoré je na nej umiestnené. Cirkevný zbor prevádzkuje ešte jednu internetovú stránku v rámci
Facebooku, ktorá prináša základné aktuality zo života nášho evanjelického spoločenstva.
Počas vianočných sviatkov som sa zúčastnil diskusného fóra s názvom „Svätenie adventu
a Vianoc,“ ktoré odvysielal Levická televízia. Spolu s niektorými predstaviteľmi cirkví
zastúpených v Leviciach sme priblížili spôsob svätenia sviatkov v jednotlivých kresťanských
spoločenstvách. Aj týmto spôsobom som sa pokúsil zviditeľniť náš evanjelický cirkevný zbor
v Leviciach.
M) Siloe
Cirkevný zbor vydával svoj zborový časopis s názvom Siloe. Som rád, že postupne sa rozrastá
počet prispievateľov, ako aj článkov na rozličné témy. Takýmto spôsobom toto periodikum
informuje o aktuálnom dianí v našom zbore, ako aj v našej cirkvi. Zároveň sme začali tlačiť
mesačne viac čísel. Napriek tomu sa všetky veľmi rýchlo minú. Nech Božie slovo oslovuje
všetkých, ktorí sa do jeho stránok začítajú. Zároveň sú všetky jeho čísla archivované na webe
nášho cirkevného zboru. Rozhodli sme sa, že sa bude rozdávať aj naďalej zadarmo, ako tomu
bolo aj doteraz. Predsa však prosíme o dobrovoľné milodary adresované na tento účel, aby
sme vo vydávaní tohto periodika mohli pokračovať aj v budúcnosti.
N) Vyučovanie náboženstva
Vyučovanie náboženstva prebiehalo v Leviciach aj počas uplynulého roka. Ja som vyučoval
náboženstvo na 1. základnej škole, na Gymnáziu A. Vrábla, ako aj na Základnej škole
v Tlmačoch. Sestra katechétka Jolana Makovicová vyučovala náboženstvo na 4., 5. a 6.
základnej škole. Začiatkom roka nemohla učiť zo zdravotných dôvodov, preto ju dočasne
ochotne zastupovala sestra Marcela Grobařová, za čo jej ďakujem. Som veľmi rád, že nám
pribudlo viac detí navštevujúcich náboženskú výchovu na našich školách oproti minulému
školskému roku. Teší ma, že sme začali učiť náboženstvo aj na 2. základnej škole
v Leviciach. Máme tam 8 žiakov, ktorých som začal učiť náboženstvo. Teší ma skutočnosť,
že sa nám podarilo dostať na ďalšiu školu. Prosím, modlite sa, aby túto školu Pán Boh
požehnával a do budúcnosti aby nám na nej pribúdalo detí na náboženskú výchovu.
Naše deti sa zúčastnili aj zborového a seniorátneho kola Biblickej olympiády, vystupovali pri
rôznych príležitostiach v kostole, zapojili sa aj do predvianočného programu na miestnom
námestí.
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Školský rok 2016/2017 na všetkých ZŠ v Leviciach + gymnázium
Ročník 1
Ročník 2
Ročník 3
Ročník 4
Ročník 5
Ročník 6
Ročník 7
Ročník 8
Ročník 9
STREDNÁ ŠKOLA
Ročník 1
Ročník 2
Spolu

6
6
10
7
11
3
13
1
3
5
4
68

Vyučovanie evanjelického náboženstva v školskom roku 2016/2017
Názov školy
1. Základná škola
2. Základná škola
4. Základná škola
5. Základná škola
6. Základná škola
Základná škola Tlmače
Gymnázium A. Vrábla

V.

Deň a čas
Utorok 12.40 h
Utorok 13.50 h
Pondelok 14.00 h
Štvrtok 13.45 h
Utorok 13.30 h
Utorok 14.15 h
Utorok 13.30 h
Utorok 14.15 h
Streda 13.25 h
Pondelok 07.10 h

Vyučujúci
Martin Riecky
Martin Riecky
Jolana
Makovicová
Jolana
Makovicová
Jolana
Makovicová
Martin Riecky
Martin Riecky

Pastorálna činnosť kňaza

Pokiaľ to bolo v mojich silách napriek bohatej činnosti nášho zboru, rád som navštívil našich
cirkevníkov aj v ich domácnostiach a to pri rôznych príležitostiach. V niektorých prípadoch
som im prislúžil aj sviatosť Večere Pánovej. Som presvedčený, že je veľmi dôležité mať
osobný kontakt s veriacimi a spolu sa rozprávať o tom, čo ich teší a zarmucuje. Pritom ma
však neteší skutočnosť, že po prevzatí administrovania cirkevného zboru v Čankove sa
nedokážem venovať nášmu zboru naplno, ako by som sa mal. Jednak nemáme kaplána, čo pri
súčasnom nedostatku farárov je dosť ťažké. Zároveň mi pribudli všetky pastorálne
a administratívne povinnosti ohľadne Čankova, kde sestra farárka odišla na materskú
dovolenku. Na pastorálnych návštevách som navštívil 18 našich cirkevníkov.
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VI. Administratívna činnosť
A)
1.

Spravovanie cirkevného zboru
Predsedníctvo

Predsedníctvo cirkevného zboru tvorili ThDr. Martin Riecky a Martin Drdoš ml. Aj
v minulom roku sme spolu smeli spolupracovať pri vedení nášho cirkevného zboru. Veľa sa o
veciach rozprávame a veľa sa spolu aj modlievame. Je dôležité, aby predsedníctvo ťahalo za
jeden koniec povrazu, čo sa nám aj skutočne darilo. Som vďačný bratovi dozorcovi za jeho
dobrú spoluprácu pri vedení nášho cirkevného zboru. Brat dozorca počas sviatkov spolu so
mnou navštevoval Horšu a Krškany, kde pristúpi s veriacimi k sviatosti Večere Pánovej
a poprial im Božie požehnanie vo svojom príhovore. Som vďačný aj za kníhkupectvo Kruh,
ktoré ponúka dobrú zdravú duchovnú literatúru všetkým záujemcom. Kupujú si ju nielen
ľudia z Levíc a okolia, ale dokonca aj z celého Slovenska, niekedy až zo zahraničia.
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. Je veľmi pekné, keď sa snažíme pri stretnutí presbyterstva hľadať Božiu vôľu.
Vždy som cítil, že na jednotlivých zasadnutiach presbyterstva sme sa snažili hľadať spoločnú
cestu a pomáhať duchovnému rozvoju cirkevného zboru. Na zasadnutiach skutočne panuje
pluralita názorov, čo je veľmi dobré. Dokážeme sa na vec pozrieť z rôznych uhlov pohľadu.
Zároveň však vyberiem bez problémov vždy také riešenie, za ktoré sa modlíme a sme
presvedčení, že prospeje nášmu cirkevnému zboru. Prosím všetkých, aby ste sa aj naďalej za
nás modlili, aby sme hľadali aj v budúcnosti Božiu vôľu a aby si nás mohol Hospodin
používať vo svojej službe.
Aktuálny zoznam presbyterov k 31.12.2016
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Priezvisko a meno
Čimbora Jaroslav
Drdoš Martin st.
Drdoš Martin ml.
Dubovský Juraj
Gáliková Elena
Grobař Martin
Hasznosová Renáta
Kanisová Iveta
Kováčová Viera
Makovicová Jolana
Mituníková Ľudmila
Ölveczká Eva
Pomothy Dušan
Riecky Martin
Schillerová Oľga
Tomašovský Ondrej
Tóthová Anna
Vecan Tibor
Výbochová Zdenka

funkcia
Presbyter
Presbyter
Zborový dozorca
Presbyter
Presbyterka
Zborový kurátor
Presbyterka
Presbyterka
Presbyterka
Zborová katechétka
Presbyterka
Zborová pokladníčka
Presbyter
Zborový farár
Zborová kostolníčka
Presbyter
Presbyterka
Presbyter
Zborová poddozorkyňa

Bydlisko
Levice
Levice
Levice
Levice
Levice
Levice
Levice
Levice
Levice
Levice
Horša
Levice
Levice
Levice
Levice
Dolná Seč
Levice
Levice
Kalinčiakovo
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B) Zborový archív
Zborový archív obsahuje veľa cenných materiálov, hlavne kníh a rôznych ďalších písomností.
Ďalší archív chceme presunúť v roku 2017 do novej miestnosti, ktorú sme špeciálne pripravili
podľa štandardov, ktoré musí archív na dôležité písomnosti nášho cirkevného zboru spĺňať,
ktoré je potrebné archivovať a kedykoľvek podľa potreby sa k nim dostať.
C) Zborová kronika
Kronikárkou bola v minulom roku sestra Oľga Schillerová mladšia. Je veľmi dobré, keď sa
zachytávajú udalosti v našom zbore aj takýmto spôsobom. O to je to vzácnejšie po mnohých
rokoch, keď si v nich niekto zalistuje. Rovnako z odstupom mnohých rokov keď si raz budú
pozerať obrázky zo zborových akcií deti, ktoré si tam nájdu svojich rodičov, keď boli ešte
v mládežníckom veku. Kroniky sa zároveň stávajú vzácnym písomným materiálom, ktorý
odzrkadľuje skutočnosť, čím dané spoločenstvo prechádza. Neskôr sa stávajú aj vzácnym
podkladom pre písanie rôznych monografií.
D) Počet členov zboru
Podľa posledného sčítania obyvateľstva sa v Leviciach hlási k našej cirkvi 2142 ľudí.
Evidovaných v kartotéke však máme iba 815. Zároveň sa rozdiel medzi týmito dvomi číslami
stáva veľkým misijným polom pre zachytenie ľudí a ich nasmerovanie do spoločenstva
cirkevného zboru. Budeme radi, keď v tomto prostredí prídu mnohí ku svoje osobnej viere
a budú na rôznych aktivitách pokračovať vo svojom duchovnom raste.
E) Fília a diaspory
Do spoločenstva nášho cirkevného zboru patrí fília Horša, kde sa nachádza chrám Boží.
Konáme tu služby Božie dvakrát do mesiaca. Ďalej sem patrí misijné centrum Tlmače-Lipník,
kde sa stretávame taktiež dvakrát do mesiaca na službách Božích. Nemáme tu však kostol, ani
modlitebňu. Stretávame sa v prepožičaných priestoroch Centra voľného času.
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
Na jeseň v roku 2016 som prevzal administrovanie cirkevného zboru v Čankove, nakoľko
sestra farárka Elena Fajnorová odišla na materskú dovolenku. Cítim, že sa nedokážem
venovať toľkým povinnostiam naraz tak, ako by si to chod cirkvi vyžadoval. Preto si vážim
všetkých spolupracovníkov, ktorí mi pomáhajú v duchovnej práci a všetkých, ktorí sa za mňa
modlia.
V priebehu roku 2016 sa zo zdravotných dôvodov vzdala funkcie účtovníčky sestra Lívia
Petrová. Som jej vďačný, že sa nám podľa možnosti mohla venovať a pomáhať nám
s účtovníctvom. Pán Boh nech jej aj naďalej pomáha a požehnáva ju. Vedením účtovníctva
bola následne poverená sestra Iveta Pastierová. Som za ňu Pánu Bohu vďačný, svoju úlohu
vykonáva precízne a vždy je ochotná byť nápomocná v tých veciach, v ktorých je to možné.
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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. Ďakujem všetkým ochotným ľuďom, ktorí sa podieľali na
prevádzkovaní knižnice, hlavne sestre Elene Gálikovej a bratovi Tiborovi Vecanovi.
H) Ekumenické styky
Naši veriaci žili v našom cirkevnom zbore s inoveriacimi príkladným životom a nevyskytli sa
žiadne problémy. Počas aliančného modlitebného týždňa sme sa stretali v priestoroch nášho
cirkevného zboru, zboru Cirkvi Bratskej v Leviciach, ako aj v zbore Reformovanej
kresťanskej cirkvi v Leviciach. Zúčastnil som sa aj niektorých aktivít organizovaných
Spoločenstvom kresťanských policajtov (Spkhp). Je to živé spoločenstvo policajtov, ktorí sa
obrátili k Pánu Bohu. Tvoria ho katolíci a evanjelici. Stretávajú sa so svojou
skupinkou Zlomení v priestoroch Kontakt Café. Okrem toho konajú rôzne evanjelizačné
koncerty, ktorými volajú ľudí vo vieru v Ježiša Krista. Nech ich všemohúci Hospodin vedie
a privedie aj ich prostredníctvom ku viere mnohých ľudí. Koncom roku som sa zúčastnil aj
stretnutia, ktoré iniciovalo toto spoločenstvo. Zamerané bolo na modlitby za mesto.
Prednášateľ z Dolného Kubína vysvetľoval, aké je dôležité sa modliť za svoje mesto a ako
Pán Boh vypočul modlitby kresťanov v Dolnom Kubíne. Verím, že niečo podobné prežijeme
v roku 2017 pri modlitebnom zápase za naše Levice.
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, členom presbyterstva Dunajsko-nitrianskeho seniorátu,
administrátorom cirkevného zboru Čankov.

VII. Hospodárska činnosť
A)

Dôležité práce a opravy

Momentálne zbierame potrebné finančné prostriedky na rekonštrukciu našich obidvoch
chrámov Božích. Po zozbieraní potrebnej finančnej sumy sa pustíme do potrebných opráv.
Peniaze sa postupne zbierajú, ale musíme ešte počkať, aby sme zozbierali dostatok. Pretože
keď sa pristaví lešenie, potom sa z neho urobia všetky potrebné práce naraz. V minulom roku
sa nám podarilo vymeniť okná na malom kostole. Bolo to trochu zdĺhavé, pretože musel
prebehnúť proces s pamiatkármi, ktorí museli danú opravu odsúhlasiť. Boli teda vyrobené
presné repliky spomínaných okien a boli osadené na malom kostole. Z investičných prác sa
nám podarilo vybudovať malé parkovisko, nakoľko tu pri rôznych akciách bývalo veľa áut,
vytvárali sa zápchy, v dôsledku čoho ľudia chodili autami po trávniku, čo nebolo najlepšie
riešenie. Toto parkovisko nám teda veľmi pomohlo. Brat Ondrej Tomašovský vysadil
Lutherovu ružu pred kostolom, čo nám umocňuje si pripomínať 500. výročie reformácie.
Vykonali sa aj mnohé terénne úpravy v rámci zborového areálu. Vytrhali sa staré ovocné
stromy v záhrade. Pomohol nám kurátor Čankovského cirkevného zboru brat Gubáni a stromy
sme vytrhli aj s koreňmi. Na jar roku 2017 sa na ich mieste vysadia nové rezistentné odrody.
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Na jar sme vysadili aj malú vinicu v priestoroch za farou, postupne sa kreuje aj pred dvomi
rokmi vysadený sad ovocných stromov umiestnený v zadnej časti zborového areálu.
Začiatkom roku 2016 som trval na tom, aby sa aktualizovali všetky revízne zmluvy. Zistilo sa,
že dovtedajšie revízie boli už dlhé roky neplatné. Všetky hasiace prístroje boli už roky po
životnosti. Posledný zápis v Požiarnej knihe bol z roku 2007. Hydranty neboli zavodnené
a tým pádom boli nefunkčné. Všetky závady sa odstránili, revízie nanovo vykonali, hydranty
a hasiace prístroje sfunkčnili. Uzatvorili sme zmluvu s bezpečnostným technikom pánom
Ronaldom Loskotom, ktorý sa priebežne stará o všetky naše cirkevné priestory. Tieto
opatrenia sa nakoniec ukázali ako veľmi potrebné, nakoľko v lete nás navštívila kontrola
protipožiarnej ochrany so zameraním aj na revízie, ktorú vyslalo mesto Levice. Všetko
skontrolovali a zistili, že všetko je funkčné podľa platných smerníc, bez nedostatkov. Zároveň
sa chcem poďakovať všetkým bratom a sestrám, ktorí v priebehu roku prichádzali
a prostredníctvom brigádnických prác pomáhali pri údržbe a zveľaďovaní nášho cirkevného
majetku.
B)

Hospodárenie

Cirkevný zbor v uplynulom roku vlastnil dva kostoly v Leviciach a jeden v Horši. Okrem
toho ďalšie dve budovy vedľa starého kostola v Leviciach. Budovu zborového centra, ako aj
farskú budovu. Majetkom cirkevného zboru bola aj poľnohospodárska pôda v okolí mesta
o rozlohe 30 ha. Hnuteľný a nehnuteľný majetok je evidovaný v inventári. Cirkevný zbor
vlastní aj osobné auto značky Hyundai Atos, ktoré slúži pre potreby cirkevného zboru.
Nehnuteľnosti a služobné vozidlo sú poistené v poisťovni Alianz.

Hospodárenie za rok 2016
Príjmy:

dary a príspevky:
z toho

ostatné príjmy:
z toho

dary:
ofery:
c. prísp:
nájomné
úroky
ostatné

spolu:

Výdavky:

služby:
z toho:

opravy:
cestovné:
telefón:
poistky:
ostatné:
prevádzková réžia:
z toho:
časopisy:
kanc. potreby:
čist. prostr.
PHM:
ost. mat.
vodné:

25 740,41
10 965,10
8 780,31
5 995,00
25 108,47
22 337,38
22,30
25 086,17
50 848,88

12 266,69
9 177,33
783,56
726,24
935,35
644,21
24 483,24
488,20
400,41
227,82
390,52
5 593,80
1 207,30
18

el. energia:
plyn:
daň z nehn:
poplatky:
ostatné výdavky:
z toho:
prís. vyš. COJ:
prís. iným COJ
Ost. výd. sp.
spolu:

3 572,48
11 827,78
630,95
143,98
6 677,58
925,39
1 982,46
3 769,73
43 427,51

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2016:
MATKOCIRKEV LEVICE
Stav finančných prostriedkov na účte
Stav finančných prostriedkov v pokladni
Stav finančných prostriedkov Benefit konto
SPOLU
FÍLIA HORŠA
Stav finančných prostriedkov na účte
Stav finančných prostriedkov v pokladni
SPOLU

36 568,07
771,17
23 274,01
60 613,25

2 889,97
3 418,14
6 318,11

VIII. Homiletický záver
Na záver mi dovoľte poďakovať sa za cestu viery, ktorú sme spoločne prešli aj počas
minulého roku. Máme s manželkou jednu túžbu, s ktorou by som sa chcel s vami na záver
podeliť. Čím ďalej, tým viac si uvedomujem, že nám stúpa počet svadieb a krstov. Zároveň
cítim, že je dôležité venovať sa deťom po duchovnej stránke od malička. Ale v mnohých
rodinách to nefunguje, preto aspoň od prvého ročníka na základných školách sa snažíme
podchytiť deti v duchovnom smere. Lenže niekedy aj vo veku 6 rokov je v živote dieťaťa už
veľmi neskoro. Preto rozmýšľam o tom, že by nám veľmi pomohla cirkevná materská škola,
ktorá by mohla byť umiestnená napríklad v budove pri malom kostole. Premýšľajme o tom,
modlime sa, hľadajme Božiu vôľu a ak toto bude Boží plán pre náš cirkevný zbor, pustíme sa
do krokov potrebných pre jej zriadenie. Nech sa však deje Božia vôľa aj v tejto oblasti nášho
spoločenstva.
Pretože ak ľud Božieho mena sa pokorí pred Hospodinom, bude sa modliť a hľadať Jeho
prítomnosť, On nás vo všetkom našom konaní vypočuje, uzdraví naše hriechy a zošle nám
svoje požehnanie. Nech sa tak deje medzi nami aj v roku 2017.
AMEN.

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