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1. Biblický úvod ku kňažskej správe 

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca  a od Pána Ježiša Krista. Amen. 

1Koritnským 13, 2b.8 

... keby som mal takú silnú vieru, že by som hory prenášal, no lásku by som nemal, nebol by 

som ničím. Láska nikdy neprestane.  

Vážení konventuáli, sestry a bratia v Pánovi!  

 Tak ako každý rok, i tohto roku sa stretávame na výročnom zborovom, hodnotiacom 

konvente, na ktorom chceme bilancovať uplynulý rok 2015 na pôde nášho Cirkevného zboru, 

a to tak po stránke duchovnej ako aj ekonomickej. Iste, ako budeme ďalej v  kňazskej správe 

počuť, podarilo sa nám toho vykonať – na naše pomery a podmienky – naozaj dosť. Bol to 

vskutku aktívny rok, ktorý nám bol Pánom Bohom dopriaty a Ním aj požehnaný. Prečítané 

slová apoštola Pavla z jeho 1. listu kresťanom v Korinte, nám však dnes pred oči akoby 

stavali výstražný, vztýčený ukazovák so slovami : Pozor! A preto chceme zbystriť pozornosť 

a vo všetkej tej spokojnosti so sebou samými ako aj s tým, čo všetko sa nám podarilo 

dosiahnuť, chceme počuť, na čo nás to apoštol Pavol chce upozorniť.  

 V prečítaných slovách Písma Svätého počujeme o láske. Ono sa to niekedy tak zdá, že 

keď farár nemá o čom kázať, tak vykladá o láske. Nemá tým čo stratiť a ľudia to majú radi. 

Ale láska vôbec nie je lacná a jednoduchá téma na kázanie, priatelia! Tak ako sa láska nie 

vždy ľahko a jednoducho žije, realizuje, či dokazuje, tak i kázať o láske nie je vždy 

jednoduché. Zvlášť, ak sa láska stáva aj upozornením, resp. otázkou : Čo všetko nás 

v cirkevnom zbore motivovalo k tomu, aby sme na jeho pôde vykonali nejakú prácu, či 

službu? Bola to láska k Pánu Bohu a Jeho Synovi – Ježišovi Kristovi? Alebo sme slúžili len 

preto, lebo tak sa to od nás očakávalo? Slúžili sme z lásky k našim sestrám a bratom 

v spoločenstve alebo len preto, lebo tak sa to patrí, resp. nám za to aj symbolicky zaplatia? 

Slúžili a pracovali sme s láskou, alebo sme to všetko vnímali len ako ďalšie bremeno a starosť 

v našom živote? Bolo na nás vidieť lásku, alebo skôr namrzenosť a neochotu? Slúžili sme 

preto, aby sme svojou láskou oslávili Boha, alebo len preto, aby sme sa my sami zviditeľnili?   



Dnes nám chce apoštol Pavol dať jasne na zreteľ, že keby naše výsledky boli bárs aké 

významné a keby naša služba bola neviem aká výnimočná, pokiaľ bola konaná bez lásky 

k Bohu a k blížnemu – potom nestojí za nič. Pokiaľ niečo robíme v cirkvi bez lásky, potom 

sme len jedny veľké nuly. Naoko to možno dobre vyzerá, ale to je tak aj všetko. Všetka tá 

námaha pri kosení záhrady, pri jej ohradzovaní, všetka tá námaha pri likvidácii starej kotolne, 

všetka tá námaha pri reštaurovaní a maľovaní klenieb a bočných krídel kostola, všetka tá 

námaha pri oprave steny za organom, či pri následnom upratovaní kostola, celá tá organizácia, 

manažovanie, či telefonát s tým spojený, každý ten jeden prinesený milodar  - to všetko je nič, 

bratia a sestry, pokiaľ to bolo konané bez lásky.  

 A preto je výročný zborový konvent vhodnou a dobrou príležitosťou k tomu, aby sme 

si položili otázku : Čo nás motivuje k tomu, aby sme v tomto cirkevnom zbore slúžili? Aby 

sme do tohto spoločenstva investovali svoj čas, svoje sily, svoje zdravie, schopnosti, energiu, 

potenciál i peniaze? Robíme to preto, lebo milujeme Pána Boha? A robíme to aj preto, lebo 

milujeme svoje sestry a bratov, ľudí vo všeobecnosti? Robíme to preto, lebo my sami deň čo 

deň od Pána Boha prijímame veľa dobrých Božích darov, milosti, lásky a požehnania? Pokiaľ 

je to tak, potom je to dobré. Pokiaľ to robíme z iných pohnútok, potom vedzme, že to nestojí  

pred Bohom za nič.  

 Drahí bratia, milé sestry v Pánovi! Lásky v našom živote i v našej kresťanskej službe 

nikdy nie je dosť. Preto Boh „pumpuje“ svoju lásku do tohto vyprahnutého sveta. Ako nikdy 

nevysychajúci prameň, tak i Boh prúdmi svojej lásky zásobuje púšť nášho života i celého 

sveta. A tak ako morské vlny od začiatku sveta obmývajú pobrežia všetkých kontinentov, tak 

i Kristus prichádza, opäť a znova, zas a zas, aby ťa deň čo deň zahaľoval do svojej lásky 

a ňou ťa zahŕňal. Tak ako ťažké dažďové mraky vždy nanovo prichádzajú, aby ovlažovali 

celú zem, tak aj tebe i mne Božia láska vždy nanovo daruje nový život na každý nový deň 

v tejto časnosti. To všetko Boh robí preto, lebo vie, že my sami od seba sme suchí 

a vyprahnutí ako tá púšť. Tak ako na púšti je málo vody, tak i v nás je málo lásky. A preto 

potrebujeme „externý zdroj lásky“, ktorý by nás láskou napĺňal, dopĺňal ju v nás, aby sme 

potom aj my vedeli milovať, žiť v láske k Bohu i medzi sebou a slúžiť v láske i s láskou Bohu 

i svojmu blížnemu.   

 Dnes chceme Bohu ďakovať za to, že Jeho láska k nám nikdy neprestane. Jeho 

starostlivosť o nás sa nekončí. Jeho nasadenie za nás neumiera. Z Jeho milosti 

a milosrdenstva voči nám nikdy neubúda. Jeho priateľstvo k tebe nepozná hranice. Si pre 

Boha tak vzácny, drahý brat, milá sestra, že na teba nikdy nezabudne.  

 Milí priatelia, toto všetko sú dobré predpoklady preto, aby sme láskou, ktorou 

prijímame od Boha, vedeli milovať druhého človeka. A láskou, ktorou Boh nám deň čo deň 

slúži, si vedeli posluhovať medzi sebou navzájom. Za túto Božiu lásku voči nám i s nami 

počas roka 2015 ďakujeme. A zároveň si ju od nášho milujúceho nebeského Otca 

vyprosujeme pre náš život i našu službu v roku 2016. ... veď keby som mal takú silnú vieru, že 

by som hory prenášal, no lásku by som nemal, nebol by som ničím. Láska nikdy neprestane. 

Amen.  

 

Bohoslužobný život 

         

2. Služby Božie 



 

    V minulom roku sa v našom cirkevnom zbore vykonalo celkom 63 hlavných a večerných 

služieb Božích. V adventnom období sa konali adventné večierne v počte 2 a boli vykonávané 

v priestoroch zborového domu. Priemerná účasť na adventných večierňach bola cca 20 duší. 

Ďalej to boli pôstne večierne v počte 4 s priemernou účasťou 25 veriacich. Priemerná účasť na 

hlavných službách Božích je vyrovnaná a pohybuje sa okolo 40 veriacich. V zimných 

mesiacoch trocha klesá, čo je zapríčinené poveternostnými podmienkami, resp. zdravotnými 

problémami, v teplejších mesiacoch zas zvykne mierne stúpnuť.  Bol som rád, že do nášho 

spoločenstva zavítajú aj mladší ľudia, či ľudia v strednom veku. Služby Božie v roku 2015 

som sa snažil „spestriť“ využívaním neordinovaných, napríklad pri čítaní Pašií, resp. pri čítaní 

pastierskych listov zboru biskupov.   Čo sa týka kázní, snažil som sa byť aktuálny, ponúkať 

evanjelium i zákon, povzbudzovať i napomínať. Počas roka som si kázne nahrával 

a umiestňoval na našu webovú stránku, kde sa väčšina z nich dá kedykoľvek opätovne 

vypočuť. I to je jeden zo spôsobov misie ako priblížiť Božie slovo sekulárnemu človeku.  

    Servis  

 Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na organizácii 

a príprave Služieb Božích  - sestrám kostolníčkam Božene Garanovej a Elene Takáčovej, 

bratovi kurátorovi Paľovi Garanovi a v neposlednom rade aj sestre kantorke Ivane Takáčovej. 

Ďakujem aj všetkým ostatným, ktorí vyššie menovaným  akýmkoľvek spôsobom pomáhali  - 

upratovať, meniť liturgické rúcha, nanosiť drevo, pokosiť trávu okolo kostola a pod. Všetkým 

vám ďakujem aj za každý prinesený milodar, oferu či cirkevný príspevok.  Osobne si vysoko 

vážim službu každého jedného z vás. Takto každý svojim darom i svojou mierou prispievame 

do zdravého fungovania živého organizmu, ktorým cirkevný zbor je. Bez toho by tento zbor 

nemohol fungovať.  

Výnimočné príležitosti v živote CZ : novoročné služby Božie s heslom na rok 2015, 

celozborový výročný  konvent, XV. Kresťanský ples, spomienkové služby Božie pri 

príležitosti tragických Přerovských udalostí (kázňou slova Božieho poslúžil dôstojný brat 

generálny biskup PhDr. Miloš Klátik, PhD. Po službách Božích bola na východnej strane 

chrámu zasadená „lipka reformácie“. Ďalej to boli : pamiatka posvätenia chrámu, 

spomienkové služby Božie pri príležitosti vpádu Turkov do Dobšinej, pamiatka Reformácie, 

Konfirmácia, Evanjelizácia Rómov na osade.  Ďalej to boli - poďakovanie za úrody, pamiatka 

zosnulých,  slávnostné služby Božie na tri výročité slávnosti (Vianoce, Veľká noc a 

Svätodušné sviatky),  Kajúca nedeľa. V mesiaci október sa konala Ekumenická bohoslužba za 

účasti troch cirkví v Dobšinej Ľadovej jaskyni.  

3. Sviatosti 

    Krst svätý: V roku 2015 bolo v našom CZ pokrstených celkom 64 ľudí. Z toho : 25 

chlapcov, 32 dievčat, 1 dospelý muž a 6 dospelých žien. Pred samotným aktom krstu svätého 

boli vykonané vždy prípravy, resp. pohovory o význame krstu i o zodpovednosti rodičov a 

krstných rodičov za krstené dieťa. Rodičia boli vedení k tomu, aby ovládali Vieru všeobecnú 

kresťanskú a modlitbu Pánovu. Nezosobášené páry boli vedené k tomu, aby pouvažovali nad 

uzavretím manželstva. Rodičom bolo poukázané na to, že cirkevný zbor ich deťom aj v 

budúcnosti ponúka možnosti, kde sa o Pánu Bohu môžu veľa. Každopádne je smutné, že 

mnohých rodičov či krstných rodičov už potom v spoločenstve nevídať. Pozitívne je, keď si 

rodičia svoj sľub, ktorý pri krste sľubujú, čo sa kresťanskej výchovy svojich detí týka, plnia 



aspoň tým, že svoje deti prihlasujú v škole na evanjelické náboženstvo. Nemálo je však aj 

takých, ktorým je to jedno. 

    Večera Pánova:  bola prislúžená 8 x v rámci bohoslužieb.  Keďže k tejto sviatosti 

pristupuje skoro vždy celé zhromaždenie, ktoré je v chráme, s účasťou som spokojný. 

Celkovo bolo 295 komunikantov.  Škoda len, že nie všetci, ktorí prídu do chrámu napríklad 

na Štedrý večer, či na Veľkú noc, túžia aj po prijatí Kristovho tela a krvi, po zmierení aj pred 

týmito veľkými sviatkami. Je smutné, ak si ľudia neuvedomujú dôležitosť tejto sviatosti 

a potrebu prijímania spásonosných darov Božej milosti v zmysle Ježišových slov : kto je moje 

telo a poje moju krv, má večný život.  

 

    Večera Pánova v domácnosti: bola prislúžená 1x, jednému bratovi. Táto možnosť, žiaľ, 

i naďalej ostáva málo využívaná. I naďalej preto povzbudzujem vás, príbuzných, či 

kamarátov – priateľov, aby ste túto možnosť svojim blízkym, nemocným a pod. , pokiaľ 

takých poznáte, ponúkali a nezabúdali aj na duchovnú starostlivosť o nich, ktorú im môžeme 

prejaviť aj takýmto spôsobom. Bolo by dobre viac propagovať túto formu prisluhovania 

sviatosti v domácnosti, poprípade i v nemocnici.  

4. Konfirmácia 

V roku 2015 boli na pôde nášho CZ konfirmovaní 3 chlapci a 3 dospelé osoby – jeden muž 

a dve ženy, spolu teda 6 konfirmandov. Chlapci absolvovali klasickú dvojročnú prípravu a pri 

dospelých sa jednalo o intenzívny kurz, ktorého cieľom bolo zvládnuť konfirmačnú príručku 

našej cirkvi.  Kiež všetkým konfirmovaným dá dobrotivý nebeský Otec veľa síl obstáť 

a dokázať svoju vieru v tomto svete!  

 

5. Bohoslužobné výkony 

    Sobáše: V roku 2015 sme na pôde nášho cirkevného zboru zaznamenali 4 sobáše. Z toho 

boli 3 evanjelické a 1 krížny.  Pred  sobášom som so snúbencami viedol pastorálne pohovory, 

na ktorých sme preberali tak záležitosti súvisiace s manželstvom, s manželským životom, 

resp. so samotným aktom sobáša. Teší ma, že počet sobášov sa udržiava minimálne na tomto 

počte. Uvedomujem si však, že tento nárast bol spôsobený aj mojim naliehaním na rodičov 

dieťaťa, ktorí si prišli dať pokrstiť svoje dieťa, no sami neboli zosobášení a ani o tom nejako 

vážne nerozmýšľali. Česť tým výnimkám, ktorí slobodne, sami od seba prídu na farský úrad 

požiadať o vykonanie sobáša.  

    Cirkevné pohreby: spolu ich bolo 13, z toho 4 muži 9 žien. Kázne sú pripravované s 

ohľadom na zosnulého, rodinu, resp. na obdobie vrámci cirkevného roka a takisto sú ladené 

misijne. Pri pohreboch sme v dome smútku používali keyboard na doprevádzanie spevu. 

V Dome smútku sa pri evanjelických pohreboch a tzv. modleniach, či posedeniach pri 

mŕtvom púšťali z CD skupiny Admirál naše evanjelické duchovné piesne a popri nich 

zaznievali aj modlitby. Vnímam to ako správny krok. Zarmútení a pozostalí aj takouto formou 

môžu prijímať potešujúcu zvesť Božieho slova plnú nádeje vo vzkriesenie a život večný. 

Ďakujem Vám všetkým, ktorí prichádzate aj na pohreby (možno aj pre vás menej známych 

ľudí) a pomáhate so spevom, či vyznávaním Viery všeobecnej kresťanskej. Je to dobrá vizitka 

pre naše evanjelické spoločenstvo i priestor pre vydanie svedectva o svojej viere. 



6. Biblická a vnútromisijná činnosť 

    Biblické hodiny dospelých: Konali sa v pravidelných časoch, poväčšine v stredu o 17.00 

hod.  Stretli sme sa na nich 28 krát a  zamýšľali sme sa spoločne nad Jánovým evanjeliom. To 

nám trvalo až do júna. Po prázdninách sme niekoľko biblických hodín venovali problematike 

posadnutosti. Neskôr, ku koncu roka sme začali preberať najväčšie postavy a udalosti Starej 

zmluvy.  Priemerná účasť  na týchto stretnutiach bola cca 17. Bol tuná priestor na otázky a 

diskusiu. Na biblických hodinách sme využívali aj moderné audio – vizuálne pomôcky. 

Verím, že tieto podujatia vám pomáhajú rásť vo viere, v lepšom poznávaní Písma svätého, 

resp. v lepšom porozumení vierouky našej cirkvi. Zároveň pozývam i ďalších k pravidelnému 

stretávaniu na biblických hodinách. Takisto sa teším, že sme sa na týchto stretnutiach spievali 

aj piesne z „mládežníckeho“ spevníka za doprovodu gitary. I toto je dobrý priestor a čas pre 

Boží dotyk. Neraz boli biblické hodiny spojené aj s „agapé“ – pohostením, keď sestry, či 

bratia oslavujúci svoje životné jubileá alebo meniny sa spolu s nami chceli takto podeliť o 

svoju radosť a vďačnosť oproti Pánu Bohu. 

    Modlitebné týždne: v minulom roku sme mali 3 modlitebné týždne, a to v pôstnom a 

adventnom období ako aj tzv. Reformačný týždeň. Celkovo sme sa stretli 13x s priemernou 

účasťou okolo 15 ľudí. Som rád, že aj na týchto stretnutiach môžeme prežívať požehnané 

spoločenstvo. Teší ma, keď si pripravujete modlitby a ste ochotní sa o ne podeliť v 

spoločenstve aj s ostatnými. Myslím, že je to pre nás všetkých jedným veľkým povzbudením. 

Filmový klub : V roku 2015 sme sa stretávali aj na Filmovom klube. Stretli sme sa na ňom 

5x a mohli sme si pozrieť viacero kvalitných filmov s hlbšou pointou. Nateraz má filmový 

klub svojich cca 10 verných návštevníkov. Samozrejme by som si prial, aby sa naše rady 

rozrastali. 

    Modlitebná skupinka : Som rád, že i v roku 2015 sme sa mohli stretávať na modlitebnej 

skupinke.  Hlavným poslaním tejto aktivity je učiť modliť sa a v modlitbe predostierať nášmu 

nebeskému Otcovi všetko, čo máme na srdci.  Prekonať ostych, keď sa treba pomodliť aj pred 

inými. Dopracovať sa nakoniec k svojim vlastným modlitbám a učiť sa modlitebne myslieť na 

potreby nášho cirkevného zboru, mesta, vlasti, sveta ako aj bratov a sestier a blížnych.  

Zdieľať sa s inými o živote s Pánom, o tom, čo prežívame. Priemerná účasť na tejto skupinke 

je 6 ľudí. Stretli sme sa celkom 21x. Takto sme vo svojich modlitbách mysleli na naše 

konkrétne radosti, či starosti, na náš CZ, mesto, vnútromisijnú prácu, našu cirkev, ale aj na 

celospoločenské problémy. Našou „odmenou“ bolo, keď sme videli, ako Pán Boh naše 

modlitby vypočúva a na každý deň pridáva viac, ako prosíme. Na modlitebnej skupinke sme 

si zakaždým prečítali nejaký žalm, zaznel krátky výklad a spievali sa piesne z 

„mládežníckeho“ spevníka.  

        Cirkevný spevokol: (Správu o činnosti a pôsobení spevokolu podáva sestra kantorka 

Ivana Takáčová. Táto správa je súčasťou kňažskej výročnej správy) 

        Rómska misia : (Správu o misijnej činnosti medzi Rómami podáva sestra poddozorkyňa 

Mgr. Anna Kavková. Táto správa je súčasťou kňažskej výročnej správy) 

7.    Výchovná práca 

    Detská besiedka: (Správu o činnosti detskej besiedky podáva sestra poddozorkyňa Mgr. 

Anna Kavková. Táto správa je súčasťou kňažskej výročnej správy) 



Náboženstvo: V roku 2015 sa náboženstvo vyučovalo na Základnej škole a na Gymnáziu. 

Som rád, že počet detí, ktoré sa hlásia na náboženstvo aspoň neklesá, pokiaľ výrazne 

nestúpol. Takto spolu vyučujem okolo 85 detí počas 5 vyučovacích hodín na Základnej škole 

a 1 vyučovacej hodiny na Gymnáziu.  Mrzí ma len to, keď si rodičia síce deti evanjelickým 

spôsobom pokrstiť dajú, ale nie všetky sa následne aj zúčastňujú vyučovania evanjelického 

náboženstva v škole. Teší ma, že vzťahy s vedením škôl sú korektné a priateľské.  

8 . Presbyterstvo 

    V minulom roku sme sa stretli  5 krát.  Na zasadnutiach sa prejednávali veci, ktoré úzko 

súviseli s chodom CZ a takisto záležitosti, ktoré si vyžadovali neodkladné vybavenie, resp. 

schválenie. Na každom stretnutí sa písala zápisnica. Zápisnice sú archivované na farskom 

úrade.  Ďakujem vám, presbyterom CZ, za váš aktívny prístup i príkladnú účasť na 

zasadnutiach zborových presbyterstiev.  

Termíny zasadnutí zborového presbyterstva : 28. 1. 2015 – výročné presbyterstvo; 13. 5. 

2015;  17. 6. 2015; 1. 9. 2015; 30. 11. 2015;  

9 . Pastorálna starostlivosť 

    Tá sa vykonávala pomerne plánovane, napríklad pri návštevách v domácnostiach, pri 

krstných pohovoroch, pri predsobášných pohovoroch, takisto pri pohovoroch pred 

konfirmáciou. Napokon to boli aj návštevy v rómskych rodinách, ktoré tiež mali pastorálny 

charakter, vykonávané prevažne sestrou poddozorkyňou  Kavkovou. Takto počas roka 2015 

bolo vykonaných .... návštev medzi Rómami, zväčša na kolónii (sestra Kavková) a približne 

okolo 100 stretnutí som absolvoval ja.  

 

10. Mimozborová činnosť 

    Pravidelne som sa zúčastňoval stretnutia farárov, kde zastávam pozíciu predsedu Združenia 

evanjelických duchovných v Gemerskom senioráte. Pôsobil som ako konsenior Gemerského 

seniorátu do konca marca 2015. Som takisto členom seniorátneho presbyterstva. Podieľal som 

sa na príprave a organizácii niektorých vnútromisijných podujatí vrámci nášho seniorátu. 

Takisto som sa zúčastňoval zasadnutí dištriktuálneho presbyterstva Východného dištriktu, 

zasadnutia dištriktuálneho konventu a zasadnutia synody našej cirkvi.  Účinkoval sa 

v doprovodnej hudobnej skupine na Misijných dňoch Východného dištriktu 

v Staroľubovnianskych kúpeľoch. Svojimi fotografiami som prispel spoločnosti Tranoscius 

do Stolového kalendára na rok 2016. Zúčastnil som sa nahrávania evanjelických nábožných 

piesní na štvrté CD pod hlavičkou skupiny Admirál z Gočova v nahrávacom štúdiu 

v Košiciach. Výstupom bolo CD s evanjelickými nábožnými piesňami pod názvom : Ó, príď 

Emanuel ...   

11. Účasť na seniorátnych vnútromisijných aktivitách 

Členovia nášho CZ sa zúčastnili vo väčšom, či menšom počte všetkých misijných podujatí, 

ktoré boli organizované VMV Gemerského seniorátu. Som rád, že i takýmto spôsobom sa 

staráte o svoj duchovný rast a napredovanie vo viere a že i takýmto spôsobom reprezentujete 

náš CZ a nesiete za neho zodpovednosť. Zároveň vás povzbudzujem k takémuto aktívnemu 

prístupu i do budúcnosti.  



     

12. Matriky a archív 

    Sú na farskom úrade. Priebežne boli dopĺňané. Sú uzavreté a v poriadku. 

13. Práce vykonané v roku 2015 

V roku 2015 sa v našom CZ uskutočnilo viacero väčších prác: Bolo vykonané reštaurovanie 

klenby južného krídla v kostole ako aj výmaľba južného a severného krídla, kvôli jednotnému 

odtieňu. Vykonala sa výmaľba spodnej drevenej časti triemu v celom rozsahu. Bola opravená 

stena za organom, ktorá sa už rozpadávala a kusy muriva vážne ohrozovali píšťalový fond 

organu. Začalo sa s opravou organu. Zlikvidovala sa stará kotolňa, z ktorej sa do zberu 

surovín vyviezlo vyše 4000 kg kovu. Celá plocha sa následne zaliala betónom a vznikol 

vhodný priestor na skladovanie materiálu. Dvakrát sa pokosila celá záhrada vo vlastnej réžii. 

Za týmto účelom CZ zakúpil motorovú kosačku v cene 1.200,- EUR. Ďakujem týmto bratovi 

dozorcovi Ing. Jánovi Mihókovi za nasadenie, čas a energiu pri vybavovaní cirkevno – 

zborových záležitostí a tiež za výbornú spoluprácu. Takisto ďakujeme jeho rodine za kúpu 

nového koberca do kostola. Ďakujem sestrám kostolníčkam za množstvo odpracovaných 

hodín pri prataní a čistení kostola najmä po ukončení stavebných prác. Ďakujem bratovi 

kurátorovi Pavlovi Garanovi, ktoré vykonal v interiéri kostola a tiež pri likvidácii starej 

kotolne. Ďakujem bratovi Jankovi Málikovi za výdatnú pomoc pri likvidácii kotolne i odvoz 

odpadu do zberu. Ďakujem rodine Delyovej – Ivetke a Mišovi a ich pracovníkom za čistenie 

záhrady i práce na likvidácii kotolne, či pri odvoze sutín z kotolne i rozpadajúcej sa steny za 

organom. Takisto ďakujem manželom Lukáčovcom, najmä pani Marike za kosenie a čistenie 

farskej záhrady. Ďakujem i sestre poddozorkyni Mgr. Hanke Kavkovej za nezištnú misijnú 

službu, ktorú koná na pôde nášho zboru. Ďakujem sestre kantorke Ivane Takáčovej za 

spoľahlivú kantorskú službu i vedenie spevokolu. Ďakujem členom spevokolu, presbyterom i 

vám všetkým, ktorí prichádzate pravidelne na bohoslužobné podujatia a tvoríte zdravé jadro 

nášho CZ. Ďakujem tiež za organizovanie finančnej zbierky za účelom prečalúnenia časti 

oltára i za samotný nápad a jeho realizáciu. Ďakujem pani Ing. Eve Šmelkovej za jej odbornú 

a nezištnú pomoc pri písaní projektov na Obnovme si svoj dom.  

14. Plán prác na rok 2016  

- oprava strešnej krytiny na obidvoch krídlach kostola zo západnej strany  (Obnovme si svoj 

dom MK SR)  

- pokračovanie v prácach na oprave organu (vlastná réžia + sponzori)  

- výmaľba a sanácia častí chrámu, ktoré ešte ostali nedokončené najmä okolo organu (vlastná 

réžia)  

- oprava strechy nad bývalou kotolňou (vlastná réžia),  

-  oprava poškodených rín na kostole (vlastná réžia) 

  

- 15. Web stránka cirkevného zboru 



Administrátorom web stránky ako fb stránky CZ som ja. Ďakujem však  Mgr. Jurajovi 

Kavkovi, za odbornú a nezištnú pomoc pri riešení technických problémov. Stránka je 

priebežne aktualizovaná a dopĺňaná kázňami,  fotografiami, oznamami a tiež zvukovými 

nahrávkami kázní, prednášok a príhovorov. Priemerná návštevnosť za deň je okolo 50 

vstupov (+-) . Verím, že i toto je dobrý prostriedok na to, ako robiť nášmu CZ ako aj našej 

cirkvi dobré meno, propagovať jeho aktivity medzi obyvateľmi a takto na nich misijne 

pôsobiť,  nakoľko stránka je prepojená aj so sociálnou sieťou Facebook. Vás, ktorí 

s internetom pracujete a prichádzate do kontaktu prosím o propagovanie, či zdieľanie tejto 

stránky, jej článkov, kázní, audio nahrávok a podobne medzi svojimi známymi, či priateľmi. 

I to môže byť cesta a spôsob ako v dnešnom svete robiť misiu.  

16. Poďakovanie 

    Poďakovanie patrí v prvom rade Pánu Bohu za milosť a požehnanie, ktoré nám udelil v 

minulom roku 2015 a za novú možnosť a nové šance pre tento nový rok 2016. Ďakujem 

všetkým vám, že svojou mierou a duchovnými i finančnými darmi prispievate k chodu tohto 

cirkevného zboru. A prajem nám všetkým, 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, živí, znáša a požehnáva! Amen.  

 

V Dobšinej, 7. 2. 

2016                                                                                                                       

Mgr.Radovan Gdovin  

                                                                                                                                                       

                zborový farár – konsenior 

 


