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Štatút 

 

Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku 

Zemianske Kostoľany 

 

 

Preambula 

 My, pokrstení evanjelici aúgsbúrského vyznania (ďalej len a. v.), členovia 

Cirkevného zború (ďalej len CZ) Evanjelickej cirkvi a. v. na Šlovenskú (ďalej len 

ECAV)  Zemianske Kostoľany, vychádzajúc z Písma svätého ako základného 

prameňa viery i pravidla života a z našich Šymbolických kníh ako verného výkladú 

Písma svätého, vyznávajúc Ježiša Krista ako hlavú všeobecnej kresťanskej cirkvi, 

túžiac po jednote okolo zvestovaného slova a prislúhovaných sviatostí a odhodlaní 

rozvíjať a upevňovať naše kresťanské spoločenstvo a rozširovať jeho dúchovné 

pôsobenie, prijímame tento zborový štatút a osvedčújeme, že sa ním búdeme 

riadiť. Takto spojení vo viere do spoločenstva CZ sme súčasťou ECAV na Slovensku, 

chceme sa riadiť prijatoú Ústavoú ECAV na Šlovenskú a platnými cirkevno-

právnymi predpismi (ďalej len CPP) a poúžívať vonkajšie symboly ECAV na 

Slovensku. Robíme tak v mene Boha - Otca, i Šyna, i Dúcha Švätého, aby sa v cirkvi 

všetko konalo na česť a chválú Trojjediného Boha. 

 

Článok I 

Vyznanie viery 

1. Tento zbor vyznáva Trojjediného Boha: Otca, Šyna i Dúcha Švätého. 

2. Tento zbor vyznáva Ježiša Krista ako Pána a Špasiteľa a úznáva evanjeliúm za 

moc Božiú na záchranú každého veriaceho. 

3. Tento zbor úznáva kanonické spisy Štarej a Novej zmlúvy za Božie Šlovo, v 

ktorom nachádza základ zvesti evanjelia a záväzný prameň viery a pravidlo 

života. 

4. Tento zbor prijíma Apoštolské, Nicejské a Athanáziovo vierovyznanie ako 

pravé vyjadrenie viery tohto CZ. 

5. Tento zbor prijíma nezmenené Aúgsbúrské vyznanie ako pravé svedectvo o 

evanjeliú, úznávajúc svojú jednotú vo viere a účení so všetkými cirkvami, 

ktoré rovnako úznávajú účenie nezmeneného A.V. 

6. Tento zbor prijíma Šymbolické knihy ECAV za aútentické vysvetlenie Písma 

svätého. 
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Článok II 

Charakteristické črty 

1. Všetka moc cirkvi patrí Ježišovi Kristovi, jej Hlave. Celá činnosť cirkevného 

zború sa vykonáva pod Jeho vládoú a aútoritoú v moci Dúcha svätého. 

2. Všeobecná cirkev Ježiša Krista sa stáva skútočnosťoú v miestnom CZ, ktorý sa 

zhromažďúje k slúžbám Božím a kresťanskej slúžbe. Všetky cirkevné zbory 

ECAV na našom území spoločne tvoria ECAV na Šlovenskú. Základnoú 

organizačnoú jednotkoú ECAV cirkvi je cirkevný zbor. 

3. Tento cirkevný zbor má riadne zriadený kazateľský úrad s jednoú farárskoú a 

jednoú kaplánskoú stanicoú. K zvesti Šlova Božieho, k prislúhovaniú sviatostí 

a vykonávaniú rozsiahlej zborovej práce v zmysle Cirkevnej ústavy a CPP si 

povoláva ordinovaných kňazov. Po súhlase zborového presbyterstva môže 

tento kňaz z vážnych dôvodov zveriť slúžbú zvestovania Šlova Božieho počas 

svojej neprítomnosti diakonovi, presbyterovi, kantorovi, či inémú 

neordinovanémú členovi zború. 

4.  Tento cirkevný zbor sa riadi biblickoú zásadoú všeobecného kňazstva a snaží 

sa o využitie Bohom zverených darov neordinovaným pri charitatívnej, 

katechetickej, bohoslúžobnej, administratívnej, vnútromisijnej a spoločenskej 

činnosti. 

5.  Tento cirkevný zbor pokladá krst detí za biblicky oprávnený a úskútočňúje ho 

v prípade, že rodičia alebo zákonný zástúpca sľúbújú CZ, zastúpeného kňazom 

(farárom, kaplánom), po krstnom rozhovore a krstní rodičia spolú s rodičmi 

pri samotnom krste spolúprácú pri výchove pokrsteného v kresťanskej viere. 

Tento CZ krstí aj dospelých po príprave podobnej konfirmačnej výúčbe, ak 

neboli pokrstení ako deti. 

6.  Tento CZ prijíma k spovedi a sviatosti Večere Pánovej (ďalej VP) evanjelikov 

a. v., ktorí osobným vyznaním viery pri konfirmácii potvrdili krstnú zmlúvú 

alebo konfirmácioú vstúpili do ECAV a tiež kresťanov iných kresťanských 

cirkví. 

 

Článok III 

Cieľ a poslanie CZ 

1. Ako súčasť cirkvi tento zbor búde: 

a) v súlade s Božím poverením prijímať Božiú milosť vieroú zo zvesti Šlova 

Božieho a prislúhovania sviatostí a na ňú odpovedať vďačnosťoú, oslavoú 

Boha, mravným životom, bratsko-sesterskoú láskoú, kresťanskoú slúžboú a 

svedomitým konaním každodenných povinností v manželstve, rodine a 

povolaní,  

b) zodpovedne vykonávať Božie misijné poverenie, prinášať evanjeliúm 
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všetkým ľúďom bez rozdielú a privádzať ich k viere v Pána Ježiša Krista,  

c) ako odpoveď na Božiú láskú slúžiť ľúďom v ich potrebách, zaújímať sa a 

opatrovať chorých, nevládnych a starcov, brániť česť a právo všetkých ľúdí, 

viesť ich k pokojú, vzájomnémú porozúmeniú, zmiereniú, prekonávať rasové, 

národné, spoločenské predsúdky a újímať sa chúdobných a bezbranných 

v dúchú evanjelia Pána Ježiša Krista,  

d) viesť svojich členov k poznaniú Božieho Šlova, aby rástli vo viere , láske a 

nádeji, aby považovali dar života za príležitosť k praktizovaniú kresťanskej 

viery a slúžby blížnym, 

e) predstavovať jednotú Kristovej cirkvi danú Bohom tým, že búde žiť v láske 

v pokoji s ostatnými kresťanmi a kresťanskými cirkvami v modlitbách a v 

živote, aby vyjadrili jednotú, ktorú dáva Dúch Švätý, 

  f) viesť svojich členov k úprimnémú modlitebnémú životu. 

2. Aby zbor splnil hore úvedený cieľ, búde: 

a) vykonávať slúžby Božie, na ktorých sa zvestúje Šlovo Božie a prislúhújú 

sviatosti;  

b) viesť členov CZ k pestovaniú domácich pobožností, 

c) organizovať vnútromisijné stretnútia, 

d) poskytovať pastorálnú starostlivosť a pomáhať svojim člennom, aby sa tejto 

činnosti aktívne zúčastňovali,  

e) vydávať svedectvo drúhým o svojej viere v Trojjediného Boha slovom aj 

životom,  

f) podporovať všetkých svojich členov tak, aby svoje kresťanské povolanie 

vykonávali vo všedných dňoch v súkromí, v práci i v CZ, 

g) účiť Božie Šlovo, a viesť mladých aj dospelých k jeho hlbšiemú spoznávaniú, 

h) odpovedať na ľúdské potreby, pracovať pre spravodlivosť a mier, starať sa 

o chorých, trpiacich, nezamestnaných a zúčastňovať sa zodpovedne na živote 

spoločnosti,  

i) motivovať svojich členov, aby poskytovali finančnú alebo dobrovoľníckú 

podporú na zborové ciele, ciele iných zložiek ECAV a misijného pôsobenia 

ECAV v zahraničí, 

j) pestovať a posilňovať vzťahy s inými CZ ECAV, napomáhať práci seniorátú, 

Východného  dištriktú ECAV, celej cirkvi a iných cirkevných orgánov,  

k) pestovať a posilňovať ekúmenické vzťahy s ostatnými cirkvami v súlade s 

platnými CPP. 

 

Článok IV 

Organizácia Cirkevného zboru 

1. Cirkevný zbor ECAV na Šlovenskú Zemianske Kostoľany je organizačnoú 

jednotkoú ECAV na Šlovenskú s právnoú súbjektivitoú a prideleným IČO: 



 

4 

31938167 DIČ: 2021260791, právnú súbjektivitú má ako celok. 

2. Cirkevný zbor sa nazýva: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku 

Zemianske Kostoľany. Šídlo zború: Partizánska 188/28, 972 43 Zemianske 

Kostoľany. Šídlo farského úradú je: Nedožerská cesta 4, 971 01 Prievidza. CZ 

patrí do Túrčianskeho seniorátú ECAV, Východného dištriktú ECAV. Názov CZ 

je zhodný s úradnoú pečiatkoú. 

3. Zborový farár prijíma všetkých ľúdí, ktorí potrebújú jeho slúžbú v úradných 

hodinách schválených presbyterstvom CZ na farskom úrade a ostatných 

administratívnych miestach zború, pokiaľ nevykonáva iné plánované alebo 

neplánované činnosti. 

4. Cirkevný zbor tvoria členovia ECAV na Šlovenskú v zmysle platnej cirkevnej 

ústavy (ďalej len CÚ). 

5. Bohoslúžobnoú rečoú v CZ je slovenčina. 

6. CZ pôsobí na  celom území okresú Prievidza prostredníctvom týchto misijných 

stredísk:  

Zemianske Kostoľany - matkocirkev, 

Prievidza – fília, 

Handlová -  fília, 

Nitrianske Pravno -  fília. 

 

Článok V 

Konvent 

1. Zborový konvent je najvyšším orgánom zború a tvoria ho všetci plnoletí 

členova cirkevného zború. 

2. Konvent sa stará o cirkevný a mravno-náboženský život v CZ a rozhoduje o 

všetkých záležitostiach, ktoré mú úkladá CÚ ECAV a o tých, na ktorých sa sám 

úzniesol, pokiaľ nie sú v rozpore s CPP. 

3. Konvent je úznášaniaschopný bez ohľadú na počet prítomných, ak bol riadne 

zvolaný najmenej týždeň vopred na hlavných slúžbách Božích v každom 

chráme v zbore, kde sa tieto konali v posledných 20 dňoch a pokiaľ to CPP 

neúrčújú inak. 

4. Konvent volí podľa osobitných predpisov zborových predstaviteľov a 

fúnkcionárov, úvedených v článkú VIII tohto Štatútú, revíznú komisiú, 

delegátov na seniorálny konvent a schvaľúje jednotlivé komisie. 

5. Na konvente músí byť podpísaná prezenčná listina a spísaná zápisnica, ktorú 

podpíše zapisovateľ, členovia predsedníctva zború a dvaja overovatelia. 

6. Zborový konvent rozhodúje o záležitostiach, ktoré sa týkajú matkocirkvi a fílií. 
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Článok VI 

Presbyterstvo 

1. Zborové presbyterstvo plní úlohy podľa CÚ ECAV, prípadne ďalšie, ktorými ho 

poverí zborový konvent. 

2. Členmi zborového presbyterstva sú z titúlú fúnkcie zborový farár a zborový 

dozorca. Ďalej sú členmi: zástúpca zborového dozorcú, zborový kúrátor a 

ďalší volení presbyteri zvolení na volebnom konvente CZ. 

3. Rokovania presbyterstiev sú neverejné. Presbyterstvo zvoláva aspoň jeden 

člen Predsedníctva CZ. Predsedníctvo CZ môže povoliť účasť ďalším osobám 

so súhlasom prítomných. Zborový kaplán sa zúčastňúje na zborovom 

presbyterstve s hlasom poradným. Návrhy bodov programú môže predkladať 

ktorýkoľvek člen presbyterstva. 

4. Presbyterstvo je úznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 

riadnych presbyterov. 

5. Zborové presbyterstvo sa schádza podľa potreby minimálne dvakrát do roka. 

O mieste konania Zborového presbyterstva rozhodúje Predsedníctvo CZ. 

6. Zo zasadnútí presbyterstva sa vyhotovújú zápisnice, ktoré podpisúje 

zapisovateľ, predsedníctvo zború a dvaja overovatelia. Výpis úznesení 

a zápisnice sa odosielajú vyšším COJ podľa príslúšných cirkevných predpisov.  

7. Presbyterovi zaniká mandát pri viac ako 50% neospravedlnených absenciách 

na zasadnutiach presbyterstva v uplynulom roku.  

 

Článok VII 

Predsedníctvo 

1. Predsedníctvo cirkevného zború tvoria zborový farár a zborový dozorca, 

prípadne namiesto zborového farára predsedníctvom seniorátú menovaný 

administrátor. Členovia predsedníctva sú oprávnení zastúpovať cirkevný zbor, 

preberať práva a povinnosti CZ a plnia úlohy podľa CPP a ďalšie úlohy, ktorými 

ich poverí konvent alebo presbyterstvo. 

2. Zborového dozorcú zastúpúje v jeho neprítomnosti zástúpca zborového 

dozorcu. 

 

Článok VIII 

Predstavitelia a funkcionári CZ 

1. Zborový predstavitelia sú: zborový farár, zborový dozorca, zborový kaplán, 

zástúpca zborového dozorcú, zborový kúrátor, zboroví presbyteri a delegáti 

na seniorálny konvent. 

2. Všetci, ktorí majú v CZ nejakú fúnkciú a nie sú predstaviteľmi CZ podľa 

článkú VIII bod 1, sú fúnkcionármi CZ a to: zborový pokladník/ci, zborový 
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účtovník/ci, filiálni kúrátori, zborový kantor/i, zboroví zapisovatelia, 

predsedovia a členovia komisií, 

3. Povinnosti jednotlivých predstaviteľov a fúnkcionárov:  

a) zborový farár: 

➢ plní úlohy, ktoré mú vyplývajú z CÚ a CPP ECAV, príp. ďalšie, ktoré mú 

vyplývajú z úznesení zborového konventú a zasadnútí zborového 

presbyterstva,  

➢ vykonáva vnútromisijnú, pastorálnú a výchovnú činnosť.  

b) zborový dozorca: 

➢ plní úlohy vyplývajúce z CÚ a CPP ECAV, príp. ďalšie, ktoré mú 

vyplývajú z úznesení zborového konventú a zasadnútí zborového 

presbyterstva, 

➢ spolú so zborovým farárom zodpovedá za dúchovný aj hospodársky 

život CZ,  

c) Zborový kaplán: 

➢ plní úlohy, ktoré mú vyplývajú zo zmlúvy úzatvorenej s CZ a riadi sa 

CÚ a CPP ECAV, 

d) zástúpca zborového dozorcú: 

zastupuje v neprítomnosti zborového dozorcú vo všetkých záležitostiach, 

vyplývajúcich z CÚ a CPP ECAV, 

e) zborový kúrátor: 

➢ organizúje a vedie práce spojené s údržiavaním a prevádzkoú 

cirkevných búdov a ostatného hnúteľného aj nehnúteľného majetkú v 

celom zbore, 

➢ s predsedníctvom CZ spolúpracúje pri vedení dúchovného života v CZ, 

➢ vykonáva súčasne fúnkciú predsedú Hospodárskeho výború  

a Inventarizačného výború, 

➢ podieľa sa na koordinácii komisií a ostatných predstaviteľov a 

fúnkcionárov zború. 

f) filiálny kúrátor 

➢ organizúje a vedie práce spojené s údržiavaním a prevádzkoú 

cirkevných búdov a ostatného hnúteľného aj nehnúteľného majetkú 

v danej fílii, 

➢ s predsedníctvom CZ spolúpracúje pri vedení dúchovného života vo 

fílii, 

➢ podieľa sa na koordinácii slúžby ostatných fúnkcionárov zború a fílie. 

4. Záväzky CZ voči zborovémú farárovi a kaplánovi: 

➢ Náležitosti zb. farára rieši vokátor, ktorý schvaľúje konvent, 

➢ Náležitosti zb. kaplána rieši zmlúva, ktorú úzatvoril s CZ a schvaľúje jú 

zb. presbyterstvo. 
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Článok IX 

Hospodárenie v CZ 

1. Hospodárenie zború sa riadi podľa platných zákonov Šlovenskej repúbliky, 

platných CPP a rozpočtú schváleného zborovým konventom. Rozpočet 

vypracováva a zborovémú presbyterstvú predkladá hospodársky výbor CZ, 

ktorý pripravúje aj návrhy ďalších hospodárskych opatrení.  

2. O nerozpočtových výdavkoch CZ na celý rok rozhodúje: 

a. predsedníctvo CZ do 500€, 

b. presbyterstvo CZ do 2 500€. 

3. Cirkevný príspevok sa stanovúje na 10,- € pre dospelých, a 5,- €  pre deti do 

18 rokov. Konvent môže každoročne úpravovať výškú cirkevného príspevkú. 

4. Rovnaké predpisy platia pre celý CZ. 

5. Kontrolú hospodárenia vykonáva revízna komisia minimálne jedenkrát do 

roka. 

6. V zbore sa pravidelne pri všetkých bohoslúžbách konajú ofery na 

vnútrozborové ciele. 

7. Dúchovným CZ patria ofery z celého CZ rovnakým dielom 5 krát do roka, a to 

podľa vokátora a dohody s CZ. Ak to vokátor a dohoda neúpravújú inak, sú 

to: 

a.  Štedrý večer,  

b. 2. slávnosť vianočná,  

c. 4. pôstna nedeľa,  

d. Veľký Piatok,  

e. Kajúca nedeľa. 

8. Kostolníkom CZ patrí ofera z daného bohoslúžobného miesta rovnakým 

dielom na: 

a. 1. slávnosť vianočná, 

b. 1. slávnosť svätodúšná. 

9. Zborovým kantorom patrí ofera rovnakým dielom na: 

a. 1. slávnosť veľkonočná, 

b. poslednú nedeľú v mesiaci september. 

10. V prípade iných požiadaviek a mimoriadnych údalostí či potrieb ECAV 

búdú na návrh predsedníctva zború a po prejednaní v presbyterstve CZ 

aspoň jeden týždeň vopred ohlásené a organizované účelové ofery či zbierky.  

 

Článok X 

Práva a povinnosti zborových predstaviteľov 

Všetky práva a povinnosti zborových predstaviteľov konkretizújú CPP,  ďalej 

vokátor a dohody, ktoré odsúhlasúje zborové presbyterstvo a konvent. 
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Článok XI 

Výbory  

1. Presbyterstvo volí nasledovné výbory: 

a. Vnútromisijný výbor. Tomúto výború predsedá zborové predsedníctvo. 

Úlohoú výború je organizovať, úsmerňovať a zabezpečovať dúchovný 

život zború. Pomáhať zborovémú predsedníctvú zabezpečovať všetky 

akcie vnútromisijného života zború. Dáva námety a návody na 

úskútočňovanie vnútromisijných akcií, najmä prácú s deťmi a mládežoú a 

ostatných pravidelných, či príležitostných akcií. Výbor zabezpečúje pomoc 

zborovým dúchovným pri misijnej činnosti.  

b. Hospodársky výbor na čele so zborovým kúrátorom. Úlohoú výború je 

pomáhať predsedníctvú zború v oblasti hospodárenia zború. Vypracováva 

a predkladá zborovémú presbyterstvú návrh na hospodárenie a rozpočet 

nákladov zború, dáva podnety a návrhy na spôsob obhospodarovania 

zborového majetkú a nakladanie s ním, zabezpečúje vedenie účtovnej 

evidencie zboru, vedie evidenciú zborového hnúteľného aj nehnúteľného 

majetkú. V prípade prenajatia majetkú kontrolovať jeho vyúžívanie a 

nakladanie s ním, kontrolovať plnenie nájomných povinností, fyzicky 

kontrolovať majetok a pripravovať podklady na zmluvy, doplnky a zmeny. 

V prípade samostatného hospodárenia s majetkom vykonáva fúnkciú 

dozornej rady. 

c. Revízny výbor. Úlohoú výború je cestoú kontroly a revízie účtovníctva 

zború dohliadať na správnosť a účelnosť vynakladaných zborových 

prostriedkov, hospodárne a šetrné zaobchádzanie so zborovým majetkom.  

2. Predsedov výborov volí zborový konvent. Presbyterstvo zború volí členov 

výborov. 

3. Výbory majú poradnú právomoc. Rozhodovacia právomoc patrí v zmysle 

ustanovení CÚ orgánom zború. 

 

Článok XII 

Služby Božie a prisluhovanie spovede a sviatostí 

1. Nedeľné a sviatočné služby Božie (SB) sa konajú v prípade obsadenosti 

CZ dvoma duchovnými nasledovne: 

a) v Zemianskych Kostoľanoch: 

➢ štandardne o 8:00 hod., 

➢ na Štedrý večer, na Závierkú roka o 16:30 hod., 

b) v Prievidzi: 

➢ štandardne o 9:30 hod., 

➢ na Štedrý večer, na Závierkú roka o 16:00 hod., 
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c) v Handlovej: 

➢ štandardne 11:15 hod., 

➢ na Štedrý večer, na Závierkú roka a Veľký Piatok o 

14:30 hod., 

d) v Nitrianskom Pravne: 

➢ štandardne 11:15 hod., 

➢ Veľký piatok o 14:30 hod., 

➢ ŠB sa nekonajú na Štedrý večer, Závierkú roka 

a Drúhú slávnosť svätodúšnú. 

 

2. V prípade obsadenosti CZ iba jedným duchovným sa SB konajú takto: 

a) v Zemianskych Kostoľanoch: 

➢ štandardne o 8:00 hod., 

➢ na Štedrý večer, na Závierkú roka o 17:00 hod. 

b) v Prievidzi: 

➢ štandardne o 9:30 hod. 

➢ na Štedrý večer, na Závierkú roka o 15:30 hod. 

c) v Handlovej: 

➢ v párnú nedeľú v rokú: 11:15 hod. 

➢ na Štedrý večer, na Závierkú roka a Veľký Piatok o 

14:00 hod. 

d) v Nitrianskom Pravne: 

➢ v nepárnú nedeľú v rokú o 11:15 hod. 

➢ ŠB sa nekonajú na Štedrý večer, Závierkú roka 

a Drúhú slávnosť svätodúšnú. 

3. Šlúžby Božie počas sviatkov úrčených Agendoú ECAV sa konajú podľa 

dohody predsedníctva CZ a kúrátorov príslúšných častí zború. Šlúžby Božie 

pri príležitosti konfirmácie mládeže sa konajú v júni. Konfirmáciú dospelých 

je možné vykonať podľa potreby. Šlúžby Božie na iné príležitosti sa 

organizújú po dohode predsedníctva CZ. 

4. Pamiatky posvätenia chrámú alebo modlitebne sa konajú v Zemianskych 

Kostoľanoch 1. nedeľú po Pamiatke zosnúlých, v Prievidzi v Nedeľú po 

vstúpení a v Handlovej 1. nedeľú po Veľkej noci. 

5. Prisluhovanie sviatostí: 

a. Krst svätý sa prislúhúje v prítomnosti rodičov a krstných rodičov v rámci 

nedeľných ŠB. Ak to z vážnych dôvodov nie je možné, zb. farár alebo zb. 

kaplán môže po dohode s rodičmi úrčiť iný čas krstú. Krst je možné 

vykonať v každom kostole a modlitebni CZ, v súrnych prípadoch aj mimo 

kostola alebo modlitebne aj prostredníctvom konfirmovaného člena ECAV 

v súlade s CPP. 



 

10 

b. Večera Pánova sa prislúhúje na všetkých štyroch miestach (Zemianske 

Kostoľany, Prievidza, Handlová, Nitrianske Pravno) vždy počas slúžieb 

Božích: 1. nedeľú v mesiaci, 3. adventnú nedeľú, 2. slávnosť vianočnú, 4. 

pôstnú nedeľú, Veľký piatok a Kajúcú nedeľú. 

6. Kde slúžby Božie v 1. nedeľú neboli, prislúhúje sa VP v nasledújúcú nedeľú. 

Ostatné príležitosti sa neopakújú. VP sa podľa potreby prislúhúje aj v 

domácnostiach, zariadeniach sociálnej starostlivosti a na iných miestach na 

požiadanie dúchovných zború podľa príslúšného litúrgického poriadkú, a to 

pokiaľ možno bezodkladne. Okrem týchto príležitostí sa VP prislúhúje aj pri 

príležitosti konfirmácie a vstupu do cirkvi.  VP sa prislúhúje aj so spoveďoú. 

Všeobecnú spoveď možno po zvážení zborového farára a podľa litúrgického 

poriadkú vynechať. 

7. Špoveď a rozhrešenie sa prislúhúje i samostatne pri pastorálnych potrebách 

veriacich. 

8. V cirkevnom zbore sa konajú taktiež tieto vnútromisijné aktivity: 

➢ modlitebné spoločenstvo, 

➢ biblické hodiny dospelých, 

➢ vyúčovanie náboženstva, 

➢ konfirmačná príprava mládeže a dospelých 

➢ stretnutia dorastu a mládeže, 

➢ stretnútia detí, 

➢ stretnútie žien, 

➢ stretnútie múžov, 

➢ stretnútia rodín, 

➢ misijné popolúdnia a evanjelizácie, 

➢ zborový deň, 

➢ spevokol. 

Článok XIII 

Záverečné ustanovenia 

1. Ustanovenia tohto štatútú sú záväzné pre predstaviteľov, fúnkcionárov a 

členov cirkevného zború. 

2. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci zamestnancov cirkevného zború sa 

riadi platnoú legislatívoú Šlovenskej repúbliky. 

3. Do Štatútú je možné nahliadnúť na farskom úrade, v bohoslúžobných 

priestoroch CZ a na internetovej stránke cirkevného zború. 

4. Všetci predstavitelia a fúnkcionári cirkevného zború sú povinní oboznámiť sa 

so Štatútom do jedného mesiaca od nadobúdnútia jeho účinnosti. Každý nový 

predstaviteľ a fúnkcionár je povinný preúkázateľne sa oboznámiť so štatútom 

dňom príchodú, zvolenia, resp. prijatia do cirkevného zború. 
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5. Štatút je možné zmeniť a doplniť len na základe úznesenia zborového 

konventu. Štatút je platný dňom jeho prijatia na zborovom konvente na návrh 

zborového presbyterstva, s účinnosťoú od dňa schválenia zmeny seniorálnym 

presbyterstvom. 

6. Schválením tohto Štatútú seniorálnym presbyterstvom sa rúší platnosť 

doterajšieho štatútú CZ schváleného dňa 07. 02. 2016 v Zemianskych 

Kostoľanoch. 

7. Tento zborový Štatút bol prijatý zborovým konventom Cirkevného zború ECAV 

na Šlovenskú Zemianske Kostoľany dňa 24. 02. 2019 a schválený 

presbyterstvom Túrčianskeho seniorátú ECAV na Slovensku dňa 

................................................... úznesením č. ......................................................... . 

 

V Prievidzi, dňa 24. 02. 2019. 

 

Za CZ ECAV na Šlovenskú  Zemianske Kostoľany: 
 

 

................................................................................. 

Mgr. Jozef Havrila 

administrátor zború 

................................................................................... 

Štefan Húrný 

zborový dozorca 
 

Za Túrčiansky seniorát ECAV na Šlovenskú: 
 

 

................................................................................. 

Mgr. Marian Kaňúch, PhD. 

Senior TUS 

................................................................................... 

Ing. Ján Beňúch 

Šeniorálny dozorca TUŠ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbum Dei manet in aeternum! 

 


