Cirkevný zbor ECAV na Slovensku

Zemianske Kostoľany
Výročná kňazská správa za rok 2019
re zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Zemianske Kostoľany, ktorý
zasadal v rámci sl. Božích v Zemianskych Kostoľanoch dňa 16. 02. 2020.
Biblický úvod ku kňazskej správe

T ext : Ján 10, 9

„Ja som dvere. Keď cezo mňa vojde niekto, bude spasený; vojde i vyjde a nájde
pastvu.“ Amen.
Bratia a sestry! V Ježišových výrokoch významnú časť tvoria tzv. „Ja som“
výpovede. Pán Ježiš sa v nich predstavuje ako svetlo sveta, cesta – pravda – život,
vzkriesenie, chlieb života či ako dobrý pastier. V prečítaných slovách o sebe Ježiš
hovorí ako o dverách. Zamyslíme sa nad týmto Jeho výrokom a v Jeho duchu sa
pokúsme zhodnotiť aj život nášho cirkevného zboru v uplynulom roku 2019.
Najprv, čo asi Pán Ježiš chce slovami : „Ja som dvere“ vyjadriť? Je to veľmi
zásadná a dôležitá skutočnosť. Ježiš Kristus je pre každého človeka dverami
k záchrane. Je to úžasné zasľúbenie, ktoré v týchto slovách nášho Spasiteľa môžeme
počuť. No pravda je taká, že každé zasľúbenie v Písme svätom je naviazané na
splnenie konkrétnej podmienky, požiadavky. Ani Pán Boh svoje zasľúbenia totiž
nerozdáva len tak, ľahkovážne. Sú to vzácne záležitosti, ktoré nám On ponúka a my
to musíme mať neprestajne na zreteli.
Nie je tomu ináč ani v prečítaných slovách. Slová o Ježišovi ako o dverách
k záchrane sú fantastické, až kým sa nedostaneme k slovíčku „keď“. Len človek,
ktorý vojde týmito dverami vierou, sa dostane do sféry, do priestoru požehnania. Kto
tento krok neurobí, ostane vonku.
Bratia a sestry, pýtame sa: Pre koho sú tie dvere? Odpoveď: Pre všetkých
ľudí. Je predsa napísané: Keď cezo mňa vojde niekto... Každý môže prísť a vierou
v Krista vojsť do sféry milosti, zmierenia, odpustenia a požehnania. Prístup
k ponúkanej milosti je každému otvorený. Nikto, kto chce prísť, nie je vylúčený.
„Lebo zjavila sa milosť Božia spásonosná všetkým ľuďom“ – tak píše apoštol Pavol
v liste Títovi 2, 11. Zatiaľ sa to dobre počúva. Ježiš je dverami a my v Neho veríme.
Naša záchrana je teda istou vecou. Vec sa stane možno menej príjemnou, ak sa na
tieto skutočnosti pozrieme z iného uhla. Pýtajme sa: Akým priestorom bol v roku
2019 náš cirkevný zbor? Bolo aj naše spoločenstvo priestorom pokoja, požehnania,
radosti, zmierenia, či požehnania? Boli sme ako zbor otvorení pre každého? Alebo
niektorých sme v ňom vídavali radšej a iných ani veľmi nie? Ako sme v ňom
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prijímali tých, ktorí sú iní? Možno tých, ktorí prišli po veľmi dlhej dobe, možno ľudí
s nie najlepšou minulosťou. Možno takých, ktorí majú na veci iný názor. Je fakt, že
na jednej strane Ježiš je dverami a je ochotný prijať každého. No je tiež fakt, že na
druhej strane my, ktorí by sme tie dvere mali nechávať otvorené pre druhých, ich
niekedy pred druhými akoby zatvárame – svojimi rečami, svojimi reakciami na ich
prítomnosť, svojim správaním a pod.
Náš cirkevný zbor, bratia a sestry, je pestré spoločenstvo. Žijú v ňom ľudia
z rozličných miest-obcí. A tí sú medzi sebou tiež podelení. Nie je to vždy jednoduché
vedieť sa v takejto pestrej zostave navzájom prijímať bez predsudkov. Priznám sa,
i ja sám mám s niektorými vecami problém a musím s nimi vnútorne zápasiť. No ako
cirkevný zbor sa nesmieme spreneveriť poslaniu, ktoré máme dané od Krista. Ja som
dvere. I náš cirkevný zbor musí byť takými dverami. Serióznou, ale súčasne aj
nefalšovanou a hlavne úprimnou ponukou - otvorenou možnosťou pre každého, kto
stojí o svoju spásu, o večnú záchranu, o Krista. Preto je dobre, ak robíme aj také
akcie, ako bol zborový deň v areáli kostola, vonku – aby ľudia mohli prísť ako cez
otvorené dvere a vidieť, počuť, nechať sa osloviť...
Ak je reč o dverách, musíme mať hneď na mysli, že tie dvere sú len jedny. Je
nimi Ježiš Kristus. Sú otvorené dokorán. Spasiteľ naširoko roztiahol svoje ruky, keď
visel na kríži. Víta všetkých – zdravých i chorých, mladých i starých, solventných
i menej solventných, úspešných i zúfalých. Nikoho nevyháňa. Bratia a sestry, ak teda
Kristus prijíma nás – nehodných, nedokonalých hriešnikov, a to až tak, že za nás
kladie život, potom prijímajme sa i my navzájom! Nikoho nevyháňajme od Krista,
od Jeho slova, od sviatostí, a tým od záchrany a večnej spásy! Kiežby miesto medzi
nami mali čím viacerí! No pri tom všetkom treba stále pamätať na to, že sú len jedny
dvere k Bohu, a síce pre všetkých rovnaké. Je len jedna cesta k Otcovi, a síce pre
všetkých rovnaká. Je len jeden Spasiteľ pre všetkých. Je smutné, že niektorí
kresťania či kresťanské spoločenstvá sa tejto základnej biblickej pravde
spreneverujú, len aby boli populárni a medzi ľuďmi obľúbení. Nám nemá ísť
o popularitu. Oslávený má byť skrze nás živý Kristus. My nemáme ľuďom hovoriť
to, čo chcú počuť, ale to, čo potrebujú počuť. A to je zvesť o tom, že dvere sú len
jedny, pretože aj Spasiteľ je len jeden. Kiežby tak i náš cirkevný zbor vedel zachovať
čistotu v biblickej zvesti, i keď nie každému sa ona musí páčiť!
Aby človek bol zachránený a dosiahol požehnanie a spásu, musí týmito
dverami vstúpiť. Vstúpiť týmito dverami znamená toľko, ako prijať Syna Božieho za
Pána a autoritu pre svoj život. Netreba teda vykonať nijakú dlhú a náročnú duchovnú
cestu odriekania, pôstu, obetí, almužien, desiatkov, či askézy. I keď nič z toho
súčasne odsúdiť nemožno. Postačí však len jeden krok. Byť vo vnútri. Ale tento krok
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za nás nemôže urobiť nikto iný. Byť vo vnútri – znamená byť s Kristom – byť v Jeho
spoločenstve s bratmi a sestrami. Viera je teda v tomto zmysle vysoko osobná
záležitosť. K takejto viere - ako každodennému osobnému rozhodnutiu pre Krista sme vedení. K tomu máme viesť svoje deti, svoje vnúčatá. A preto zostaňme verní!
Zostaňme verní Kristovi tak, že zostaneme verní aj Jeho spoločenstvu! Veď Písmo
sväté nás jasne nabáda: „Neopúšťajte svoje zhromaždenia!“ Iste nás môže mrzieť, že
prostredie, v ktorom žijeme ponúka málo možností na uplatnenie sa pre mladú
generáciu. Aj keď sa o to usilujeme a hľadáme možnosti, zdá sa, že mnohí mladí si
v cirkevnom zbore svoj život akosi nevedia predstaviť. Odchádzajú za prácou, za
uplatnením, čo im samozrejme vytýkať nemožno, ale odchádzajú aj za inými
ponukami a lákadlami tohto sveta. Takto náš cirkevný zbor „prišiel“ už určite
o mnohých kvalitných ľudí. A preto je dôležité mať záujem o každého. Veď keď
nebude oddaných, ochotných a pre Krista, pre cirkev zapálených a horlivých ľudí,
potom raz nebude ani zbor. Zostane len nostalgia a spomienka.
Ja som dvere, hovorí Pán Ježiš. Len vďaka Nemu sú tieto dvere ešte stále
otvorené. Ešte stále je možnosť vstúpiť a byť vo vnútri. No nezabúdajme na to, že
raz budú tieto dvere zatvorené. Ten, kto ešte vtedy bude stáť vonku, zostane vonku
navždy. Bude to tak ako pri Nóachovi, keď staval koráb. Čas otvorených dverí bol
obmedzený. No i ten čas Nóach využil na to, aby do korábu – k záchrane pozýval
okoloidúcich. No nikto mu neveril. Dovtedy totiž ešte nepršalo a každému to
pripadalo ako bláznivý nápad trepať sa do obrovskej lode, ktorá s najväčšou
pravdepodobnosťou nikdy plávať nebude. A predsa, čo sa zdalo ako bláznivé, stalo
sa realitou. Lenže vtedy sa už vojsť nedalo. Nóach nerezignoval v pozývaní
a oslovovaní okoloidúcich, i keď zrejme všetkým bol na smiech a nikto jeho slová
nebral vážne. No splnil si takto svoju úlohu, poslanie, ktoré mu zveril Boh.
Nerezignujme ani my v poslaní, ktoré máme od Krista! Nenechajme sa znechutiť
iróniou, ani posmechom, či nezáujmom! Poukazujme na Krista, ktorý je dverami. Tie
dvere sú tu síce pre všetkých, ale sú len jedny. Nuž a nestačí o nich len vedieť, alebo
ich len vidieť. Treba nimi vstúpiť.
Ja som dvere. Keď cezo mňa vojde niekto, bude spasený; vojde i vyjde a
nájde pastvu. Drahý brat, milá sestra, môžeš tomu veriť a nemusíš. Na tvojej viere
však spočíva tvoja spása. Rovnako tak i nevera rozhoduje o večnom zatratení. Na
tvojej viere spočíva tvoja pastva – teda sýtosť, plnosť a bohatstvo nielen časného
života, ale predovšetkým toho večného. Len jeden krôčik rozhoduje o večnom osude,
brat, sestra. Už si ho urobil? - Ak áno, kráčaj ďalej s Pánom Ježišom Kristom. Amen.
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Štatistiky zborového života
Počet členov
K 01. 01. 2019 evidoval cirkevný zbor 693 členov (v elektronickej kartotéke 655
členov). K 31. 12. 2019 evidoval cirkevný zbor 701 členov (v elektronickej kartotéke
666 členov). Rozdiel: nárast +8 členov. Evidencia členov sa počíta sledovaným
počtom v kňazských správach. Infomácia o kartotéke je doplňujúca.
Počet
členov

Kartotéka

31.12.2018

693

655

31.12.2019

701

666

rozdiel

+8

+11

Služby Božie
Služby Božie boli vykonávané vždy v nedeľu a na cirkevné sviatky. V roku 2019 boli
oproti predošlým rokom v pôste stredtýždňové večierne v Zemianskych Kostoľanoch
a v advente v Prievidzi a v Zemianskych Kostoľanoch. Od marca sa rozhodnutím
konventu zmenil rozpis služieb Božích na nedele, keď sa prijal návrh nového štatútu.
Pretože zbor je momentálne obsadený jedným aktívnym duchovným (zborový
kaplán), počet služieb Božích sa znížil zo 4 na 3. Zmena sa týka filiálok Handlová a
Nitrianske Pravno, kde sa od marca slúžili služby Božie nasledovne: v párnu nedeľu
občianskeho roka boli SB o 11.15 hod. v Handlovej a nepárnu nedeľu obč. roka boli
SB o 11.15 hod. v Nitrianskom Pravne.
Spolu bolo v roku 2019 odslúžených 202 služieb Božích. Vykonávané boli v 2
kostoloch,
v modlitebni (Handlová), na fare v Prievidzi a Zem. Kostoľanoch a v Klube
Dôchodcov
v Nitrianskom Pravne. Z toho 180 hlavných služieb Božích pripadlo na nedele a
sviatky, ďalej bolo vykonaných 5 pôstnych večierní, 6 adventných a 10 nešporov.
Priemerná účasť
v nedeľu bola spolu 76. V roku 2018 to bolo: 96. Oproti minulému roku je tu pokles
o 20. Čiastočne to bolo spôsobené zmenou počtu služieb od marca zo 4 na 3 a
čiastočne zmenou spôsobu rátania účasti. Ale ak zoberieme priemernú návštevu
na všetkých 4 miestach spolu, tak je to znova 96, rovnako ako v r. 2018. Pri
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podrobnejšom sledovaní však vidieť pokles účasti v Prievidzi v priemere o 5 na
nedeľu. Na ostatných miestach bol zaznamenaný mierny nárast.

Služby Božie vykonané na jednotlivých miestach v nedeľu:
Zemianske
Kostoľany

Prievidza
Počet SB Priem.
úč.

Handlová

Nitrianske
Pravno

Počet
SB

Priem.
úč.

Počet SB Priem.
úč.

Počet
SB

Priem
. úč.

2019

59

31

64

44

37

11

29

10

2018

61

30

62

49

38

8

45

9

Rozdiel

-2

+1

+2

-5

-1

+3

-16

+1

Sviatosti a kazuálie
Krst svätý
Krstom svätým sme do cirkevného zboru prijali 8 členov. Chlapcov: 2, dievčat: 5,
dospelí: 1 dospelá žena. Bol vykonaný aj 1 krst chlapca bez čísla v našej matrike.
Najmladším pokrsteným bolo 4 mesačné dievčatko a najstaršou 21 ročná žena.
Krstom predchádzala katechetická a pastorálna príprava vedená individuálne.
Večera Pánova
Sviatosť Večere Pánovej bola v našom CZ prisluhovaná 68 krát. Z toho 54-krát na
službách Božích a 14-krát v domácnosti, nemocnici alebo domove soc. služieb.
Komunikantov Večere Pánovej bolo spolu: 917, z toho 323 mužov a 594 žien.
Sobáše
V cirkevnom zbore sme vykonali 1 sobáš zapísaný do matriky s číslom a 1 sobáš bez
čísla. 1 sobáš vykonaný v CZ s číslom bol evanjelický. Predchádzala mu pastorálna
príprava snúbencov na 4 stretnutiach.
Pohreby
V roku 2019 sme sa cirkevným pohrebom rozlúčili s 9 členmi. 7 žien a 2 muži.
Najmladším pochovaným členom CZ bola 71 r. žena a najstarším bola 95 ročná žena.
Priemerný vek pochovaných bol 85 rokov.
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Pri pohreboch väčšinou nie je prítomný kantor. Duchovnému vypomáhajú spevom
väčšinou 2 – 4 sestry, niekedy i muž. Smútočné zhromaždenie pri pohrebe väčšinou
nespieva, liturgovi odpovedajú len prítomní spolupracovníci. Zhromaždení spievajú
len v matkocirkvi s priľahlou diasporou, ak sa pohrebnej rozlúčky zúčastní viac
aktívnych členov CZ. Ľudia väčšinou pohrebné spevníky ani piesne nepoznajú a
väčšina prítomných na pohrebe je z inej konfesie alebo je bez vyznania. V roku 2019
sme sa nedozvedeli o civilnom pohrebe niektorého z našich členov.
Prihlásenia/odhlásenia do/zo zboru
Do cirkevného zboru bolo v 2019 prihlásených z iných cirkevných zborov 9 členov,
z toho 8 žien a 1 muž. Vo väčšine prípadov išlo o evanjelikov, ktorí neboli v CZ
prihlásení, aj keď sem parochiálne patrili a bolo treba vykonať pohreb. 1 žena
vstúpila do ECAV z inej cirkvi (RKC). Cestou farského úradu nebola prijatá žiadna
žiadosť o odhlásenie z nášho CZ
z dôvodu prihlásenia do iného CZ. Treba konštatovať, že sa to však zvyčajne nedeje i
keď sa ľudia odsťahujú. Z ECAV vystúpil 1 muž.
Pastorálna služba
Pastorálne návštevy a pastorálne rozhovory
V uplynulom roku sa pastorálnej službe venoval hlavne zborový kaplán, ktorého v
prípade dovolenky zastúpil administrátor. Zborový kaplán vykonal 18 pastorálnych
návštev a administrátor 2. Okrem nich slúžil zborový kaplán pri ďalších 57
pastorálnych rozhovoroch.
Katechetická služba
Náboženská výchova
Do júna prebiehala náboženská výchova 1x do týždňa na ZŠ na Marianskej ul. v
Prievidzi, kde boli vyučované 3 deti naprieč viacerými ročníkmi (len 2.stupeň).
Vyučovanie na tejto škole v šk. r. 2019/2020 už pre organizačné dôvody zo strany
školy nepokračuje. Od septembra 2019 začalo vyučovanie 1 hodiny náboženstva pre
spojenú skupinu 3 detí (1. a 2. stupeň ZŠ) na Spojenej škole v Nitrianskom Pravne.
Vyučovanie v oboch prípadoch prebiehalo ako 7. hodina, pre žiakov bola v rozvrhu
navyše.
Detská besiedka
Vyučovanie besiedky závisí na účasti rodín s deťmi v kostole počas služieb Božích v
Prievidzi. Spolu sa zišla 24 krát. Vyučovanie viedla Iveta Krpelanová. Pripravili
program ku dňu matiek, k popoludniu úcty k starším a na Štedrý večer v Prievidzi.
Pravidelná účasť bola 3 – 5 detí.
Konfirmácia -Konfirmačná príprava
Celkovo boli v roku 2019 konfirmované 3 dospelé ženy (z toho jeden vstup do
ECAV z inej cirkvi). Konfirmované boli individuálne pripravované zborovým
kaplánom.
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Konfirmačné vyučovanie v roku 2019 prebiehalo v 2 skupinách. Skupina dospelých
žien bola konfirmovaná 16. 6. 2019 v Zemianskych Kostoľanoch. Prebiehalo tiež
vyučovanie 1 katechumena v Handlovej. Stav konfirmačnej prípravy nie je dobrý,
keďže rodičia neprihlasujú svoje deti k vyučovaniu. Ešte v jeseni 2018 bolo
zaslaných 30 pozvánok k vyučovaniu. Odpovedala jedna rodina v Handlovej, kde
pripravujeme 1 konfirmanda. V roku 2019 nezareagovala takmer žiadna rodina – v
prípade súrodencov sa rozhodli prihlásiť starších spoločne s mladšími o rok neskôr.
Vnútromisijná činnosť
Biblické hodiny
V roku 2019 boli biblické hodiny pravidelne v Prievidzi na fare 1x za týždeň okrem
mesiacov júl a august. Stretávala sa tu skupina najme seniorov, ktorých nepravidelne
dopĺňali niektorí mladší presbyteri ale aj ďalší - spolupracovníci v CZ. Preberané
boli výklady Žalmov a od jari Galéria postáv Novej zmluvy. Od septembra do
adventu sa brat kaplán venoval výkladom o apoštolovi Petrovi.
Od januára do septembra príležitostne prebiehali aj biblické hodiny v Handlovej.
Preberané boli vybrané pasáže z evanjelia podľa Marka. Od októbra sa od nich
upustilo, pretože boli vyhodnotené ako formát práce, ktorý nenapĺňa potreby cieľovej
skupiny v tejto filiálke. Ide o zložité prostredie, kde má cirkev menšinové postavenie
a biblické vzdelávanie v tejto filiálke by si žiadalo iný formát práce.
Spolu bolo vykonaných 42 biblických hodín a priemerná účasť bola 13.
Stretnutia mužov
Raz za 2 mesiace sa pri tzv. chlapských raňajkách stretávali na fare v Prievidzi muži.
Brat kaplán viedol biblické stíšenie. Súčasťou boli spoločné raňajky a v jarných a
letných mesiacoch aj práca vo farskej záhrade. Spolu sa stretli 6x. Priemerná účasť
bola 8.
Modlitebné spoločenstvo
Modlitebné spoločenstvo sa samostatne počas roka nestretávalo, len raz v decembri,
keď brat kaplán zvolal prvé stretnutie modlitebného spoločenstva. Spoločné
modlitby za potreby zboru a jednotlivcov boli predtým v rámci biblických hodín.
Spevokol
Spevokol v roku 2019 viedla Barbora Hankovská, študentka teológie. Spevokol
vystúpil na novoročnom koncerte v Zemianskych Kostoľanoch a potom na
Veľkonočnú nedeľu na slávnostných službách Božích v Zem. Kostoľanoch a v
Prievidzi. Spevokol vystúpil tiež na posviacke zrekonštruovanej modlitebne v
Handlovej. V závere roka vystúpil na Štedrý večer v Zemianskych Kostoľanoch a na
1. slávnosť vianočnú v Prievidzi. Spevokol má okolo 12 členov, je 4-hlasný
zmiešaný.
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Nácvik piesní z funebrála
V advente 2019 inicioval brat kaplán prvé stretnutie k nácvikom funebrálových
piesní, ktorých cieľ je skvalitnenie spevu pri pohreboch.
Ekumenická spolupráca
V roku 2019 sa v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov konala v našom
kostole v Prievidzi ekumenická pobožnosť spoločne s RKC farnosťami PrievidzaMesto a Zápotôčky. 17.11. sme k ekumenickej účasti na službách Božích pozvali
ostatné cirkvi, pôsobiace v Prievidzi a spoločne sme ďakovali za slobodu a
demokraciu pri 30. výročí nežnej revolúcie.
Ďalšie významné udalosti roka:
Voľba dozorcu a ďalších funkcionárov na výročnom konvente 24. 02. 2019. Zvolený
bol nový dozorca Štefan Hurný. Predošlý dozorca Ján Kuneš odstúpil z osobných
dôvodov. Zvolená bola zástupkyňa dozorcu Marta Šuňalová, matkocirkevná
kurátorka Božena Kohútová, filiálny kurátor v Prievidzi Bohuslav Eľko, filiálny
kurátor v Handlovej Augustus Masár, ktorý sa krátko na to funkcie vzdal. Do
presbyterstva boli zvolení Štefan Ruttmar, Vladimír Plachý a Ján Kuneš. Slávnostný
úvod funkcionárov vykonal brat senior Marián Kaňuch 26. 5. 2019 v kostole v
Prievidzi.
Výročný konvent schválil nový štatút CZ, ktorý však seniorátnym presbyterstvom
nebol prijatý.
1. nedeľu po Veľkej noci sme v zbore prežili slávnosť posviacky zrekonštruovaného
ev. domu a modlitebne v Handlovej, ktorú vykonal br. senior Marián Kaňuch.
Po letných búrkach sa v Prievidzi na kostole roztrhla krytina, čo spôsobilo zatečenie
a poškodenie organu, ktorý ostal nefunkčný. Vyriešenie tohto havarijného stavu sa
stalo výzvou na najbližšie roky.
Na konci augusta bol verejnosti do užívania odovzdaný obnovený evanjelický
cintorín v Prievidzi. Ide o torzo bývalého evanjelického cintorína, ktorý sa nachádza
mimo areálu mestského cintorína na Mariánskom vŕšku a bol dlhodobo zanedbaný.
Obnovený bol za podpory mesta Prievidza a ochotných dobrovoľníkov, ku ktorým sa
pridali i členovia nášho CZ. Na pamiatku zosnulých tu brat kaplán vykonal
pobožnosť. Ako súčasť evanjelického dedičstva v regióne vzal patronát nad týmto
miestom CZ aj keď ide o verejný priestor, ktorý nie je vo vlastníctve cirkvi.
Zhrnutie vnútro-misijných podujatí
13. 01. 2019 - Prvýkrát sa konala spoločná ekumenická bohoslužba v Prievidzi v
týždni modlitieb za jednotu kresťanov.
3. - 7. 04. 2019 – Prochrist – sledovanie evanjelizačných prenosov v kostole v
Prievidzi.
08. 05. 2019 – Turistický výstup na Vtáčnik, zborový guláš v Kamenci pod
Vtáčnikom.
12. 05. 2019 – Misijné služby Božie ku Dňu matiek, na ktorom
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s programom vystúpili detí.
05. 07. 2019 – Piknik vo farskej záhrade s prednáškou o odkaze misie Cyrila a
Metoda na Veľkej Morave.
19. – 23. 08. 2019 – Detský denný letný tábor – Veľký indiánsky poklad, ktorý sa
uskutočnil aj za podpory primátorky mesta Prievidze. Tábor prebiehal na fare v
Prievidzi.
14. 09. 2019 - Zborový deň v Prievidzi – program v parku pri kostole. Kazateľom bol
Martin Vigláš z EVS, hudobným hosťom bola kapela z CZ Hybe a misionárka
Svetlana Ďuračková. Varil sa aj zborový guláš a pripravený bol aj program pre deti a
nafukovacia atrakcia.
20. 10. 2019 - Misijné popoludnie k mesiacu úcty k starším s programom detí v kostole
v Prievidzi.
Zájazdy a celocirkevné podujatia a iné, ktorých sme sa zúčastnili.
Ako cirkevný zbor sme sa zo zájazdom zúčastnili slávnosti inštalácie generálneho
biskupa, biskupa ZD a úvodu generálneho dozorcu vo Zvolene 02. 03. 2019.
29. 06. 2019 – 5 členné družstvo zo Zemianskych Kostolian s bratom kaplánom a
jeho manželkou reprezentovalo CZ na obecnej súťaži vo varení gulášu, ktorú vyhrali.
16. 07. 2019 sa členovia nášho zboru organizovaným zájazdom zúčastnili
Dištriktuálneho dňa VD v Poprade.
V závere augusta poslúžili veriaci zo Zemianskych Kostolian varením gulášu
klientom miestneho domova dôchodcov.
21. 09. 2019 sa brat kaplán s dvomi sestrami z CZ zúčastnili Seniorátneho stretnutia
zborovej diakonie v Martine.
19. 10. 2019 – 7 muži a jedna žena z nášho zboru sa zúčastnili Seniorátneho
stretnutia mužov v Krpeľanoch.
17. 11. 2019 – posledný zborový zájazd bol na Seniorátne stretnutie žien v Háji.
Záver - poďakovanie
Poďakovanie patrí v prvom rade Pánu Bohu za milosť a dôveru, ktorú nám
prejavil
v minulom roku 2019 a za novú možnosť a nové šance pre tento nový rok 2020.
Ako administrátor ďakujem všetkým vám, že svojou mierou prispievate k chodu
tohto cirkevného zboru, ktorý je veľmi rozľahlý a veľmi zložitý; ďakujem
predovšetkým br. kaplánovi, ktorý verne, obetavo a svedomite koná si svoju službu a
povolanie, rovnako tak ďakujem aj br. dozorcovi, ktorý vykonal obrovské množstvo
práce hneď v prvom roku zvolenia do tejto funkcie, ale rovnako tak ďakujem aj
všetkým vám – ostatným br. a sestrám, ktorí si na rozličných postoch konáte veľmi
zodpovedne svoje úlohy a povinnosti. Sledoval som to pri rozličných podujatiach a
pri zasadnutiach zborového presbyterstva, kedy ste veľmi aktívne spolupracovali pri
riadení cirkevného zboru. Je to pre mňa dôkaz
o tom, že ste ozaj svoje srdcia otvorili svojmu Spasiteľovi a dali ste sa do služby
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Tomu, ktorý vás povolal, aby ste prinášali ovocie príkladného kresťanského života. A
prajem vám – vlastne všetkým nám, aby sme v tomto novom roku využili svoje dary
tam, kde nás Boh postaví a cítili zodpovednosť za spoločenstvo, do ktorého patríme.
Pán Boh nech nás všetkých vedie, ochraňuje a požehnáva! Kiežby sme ako cirkevný
zbor boli spoločenstvom, ktorého dvere sú otvorené pre každého! Kiežby sme
dokázali zdieľať Krista, ktorý je dverami k spáse a k životu večnému! Amen.

V Zemianskych Kostoľanoch, 16. februára 2020

Správu pripravili:
Mgr. Jozef Havrila, administrátor
a Mgr. Emil Hankovský, zborový kaplán

