Kňazská správa
Cirkevného zboru ECAV v Záriečí za rok 2019
schvaľovaná na výročnom zborovom konvente dňa 16.2. 2020

1. Kázeň – bude povedaná na Konvente
V druhej polovici roku negatívne ovplyvnilo život zboru administrovanie
cirkevného zboru v Púchove, keď niektoré veci nefungovali ako predtým.
Napríklad Biblická hodina dospelých alebo Spoveď s Večerou Pánovou
v tradičných termínoch

2. Bohoslužobný život
Hlavné Služby Božie: V roku 2019 v Záriečí sme sa na hlavných
Službách Božích stretli 62 (-1) krát a v Zbore 49(+0) krát. V Záriečí bola
priemerná účasť 170 ľudí, čo je rovnako ako pred rokom. V Zbore bola
priemerná účasť na SB 29 ľudí, čo je o 4 menej ako pred rokom. Spolu teda
bola priemerná účasť na Službách Božích na obidvoch miestach 199 – to je
o 4 menej ako pred rokom, o 10 menej ako pred dvoma rokmi.
Služby Božie okrem mňa viedli br. farár Peter Fabok z Lazov 1x,
Ondrej Rišiaň z Púchova 1x, br. Dušan Vanko 1x, Dušan Cina 1x teológ Ivan
Klinko 1x a teológ Samuel Pecka 1x Taktiež doprovodnou hrou na organ
doprevádzali okrem brata kantora M. Melišíka aj Marek Mikáč, Michal
Gabčan
Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave Služieb Božích,
doprovode na organe, príprave kostola a výzdobe na oltári
Večerné Služby Božie v pôste sa konali v Záriečí v zborovej miestnosti
a v Zbore v zborovom dome. V Záriečí sa konali 3X s priemernou účasťou 10
ľudí, čo je o 2 menej ako pred rokom (-4 za dva roky) V Zbore boli tieto SB 3X
s priemernou návštevou 8 ľudí, čo je rovnako ako pred rokom.
Večerné Služby Božie v advente sa konali v Záriečí 3x v Zbore 3x.
V Záriečí bola priemerná návštevnosť 15 ľudí, čo je o 4 viac ako pred rokom
(za 2 roky +4), v Zbore priemerná návštevnosť bola 7 ľudí oproti roku
predtým je o 1 menej
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Nešporné Služby Božie: Sa uplynulý rok konali v advente a pôste na 4
fíliach, s priemernou účasťou 20 ľudí, čo je o 1 menej ako pred rokom (-1
pred 2 rokmi). Vydrná 26 (-1), Mestečko 25 (+2), Dubková 15 (-2), Lúky 15 (2) Po Službách Božích bola prisluhovaná na jednotlivých fíliach aj Večera
Pánova
Domov dôchodcov: Služby Božie sa konali aj v domove dôchodcov
v Púchove sporadicky, väčšinou 2. nedeľa v mesiaci popoludní.

3. Sviatosti
Krst svätý: V roku 2019 boli v Záriečí a v Zbore pokrstení 5 chlapci a 5
dievčat. Okrem toho boli pokrstené dve dospelé ženy. Celkovo bolo,
vykonaných 12 krstov, čo je o 2 viac ako pred rokom.
Večera Pánova: (v zátvorke porovnanie s rokom 2018) V uplynulom
roku bola VP v Záriečí prisluhovaná počas Služieb Božích ale aj pred Službami
Božími. Z časových dôvodov v druhom v súvise so zastupovaním v Púchove
nebola Večera Pánova prislúžená na Kajúcu nedeľu. V advente zasa bola
prisluhovaná v nedele večer. Pristúpilo k nej 302 mužov(+16) a 366 žien (32). V Zbore bola VP prisluhovaná 3x počas Služieb Božích Pristúpilo k nej 17
mužov (-12) a 67 žien (-22) .
Na nešporných Službách Božích pred Vianočnými a Veľkonočnými
sviatkami vo Vydrnej, na Lúkach, na Dubkovej a v Mestečku pristúpilo ku VP
spolu 22 mužov (-8) a 69 žien (+5).
Večera Pánova bola prislúžená aj na návšteve v nemocnici pristúpili
k nej dvaja muži a jedna žena V minulom roku táto forma návštevy spojenej
s VP nebola často využívaná. Chcem vás na to upozorniť, aby ste sa nebáli
zavolať farára a to nie iba vo chvíli, keď je naozaj zle.
Okrem toho bola Večera Pánova prisluhovaná aj na mládeži v Zbore,
kde pristúpili spolu 3 chlapci a 9 dievčat
Na všetkých miestach pristúpilo uplynulý rok ku Večeri Pánovej 346
mužov (-15) a 512 žien (-54) Spolu 858 (-69).

4. Konfirmácia
V roku 2018 bolo v našom zbore konfirmovaných 6 chlapcov a 10
dievčat na Službách Božích v nedeľu po Vstúpení 2. júna. Bolo to po

2

dvojročnej príprave, ktorá pozostávala z povinnej účasti na SB a v 1. ročníku
aj na stretnutiach dorastu a učiva v rozsahu 150 otázok.
Konfirmandi sa ako každoročne zúčastnili víkendovky vo Veľkom
Slavkove v dňoch 12. – 14. apríla.
Tento rok by malo ku konfirmácii pristúpiť 6 chlapcov a 10 dievčat
a to 31. mája v Svätodušnú nedeľu.

5. Bohoslužobné výkony
Sobáše: V minulom roku bolo v našom zbore uzatvorených 10
sobášov, čo je o 6 viac ako pred rokom. Netradičné bolo, že až 8 sobášov bolo
medzi dvoma evanjelikmi. V roku 2020 mám už nahlásených ďalších 5
sobášov
Pohreby: V minulom roku zomrelo 32 členov nášho zboru, čo je o 2
viac ako rok predtým a o 9 viac ako v roku 2017. Z toho bolo 13 mužov (-2)
a 19 žien (+4).
Okrem toho boli na území zboru pochovaní 2 muži, ktorí neboli
členmi zboru. Zvláštnosťou roku 2019 bolo, že zomrelo viacero mladších ľudí,
ktorí ešte ani nedovŕšili dôchodkový vek
Každý pohreb je príležitosťou ukázať ľuďom cestu viery, ktorá dáva
nádej aj vtedy keď všetko „Ľudské“ zlyháva. Nenadarmo sa hovorí, že smrť je
najlepším kazateľom.

6. Biblické hodiny a vnútromisijná činnosť v zbore
Aliančný týždeň modlitieb: V dňoch 13.- 18. januára sa uskutočnil
Aliančný modlitebný týždeň. Téma bola Jednota v rozmanitosti a okrem
iných poslúžili nám výkladom Božieho slova aj bratia farári Dušan Vanko
a Marek Hrivnák. V sobotu na záver týždňa bola prislúžená aj Večera Pánova.
Priemerná účasť počas jednotlivých večerov bola 28 ľudí, čo je o 7 viac ako
pred rokom. Som rád, že účasť a modlitebnom týždni sa stále zvyšuje a to mi
dáva nádej, že modlitba má pre nás svoju hodnotu.
Biblické hodiny dospelých V uplynulom roku sa biblické hodiny konali
iba v Záriečí v čase medzi adventom a pôstom - spolu počas 6 týždňov.
Priemerná účasť bola 6 ľudí, podobne ako vlani.
Biblické hodiny mládeže Aj v roku 2019 sa pomerne pravidelne - v
sobotu - večer stretávala mládež na Klube Z-246 v počte8 – 15 ľudí. V tomto
roku sme si naplno uvedomili, a aj sme to pocítili, že mládež ako spoločenstvo
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nerastie, naopak stagnuje. Taktiež sme pocítili, čo to znamená, že keď trpí
jeden úd, trpí s ním celé telo. V dôsledku toho, že viacero mládežníkov začalo
chodiť na vysoké školy, počet účastníkov pravidelných stretnutí aj
jednorazových akcií sa citeľne znížil. Pociťujeme, že niektorým účastníkom je
toto spoločenstvo už do určitej miery aj tesné, akoby sme ho prerástli.
Napriek tomu sme v lete absolvovali tábor v Gerlachove pod Tatrami
s témou vyučovaní o "Duchu Svätom"(21 účastníkov + 4 vedúci), na jar a na
jeseň mužskú pracovnú víkendovku vo Veľkom Slavkove(11 a 15 ľudí) a na
konci roka víkendovku v Istebnom (16 účastníkov + 4 vedúci).
Modlíme sa za múdrosť pri vedení spoločenstva a za jeho rast, za to,
aby mohlo pribúdať ani nie tak členov, ale najmä zachránených pre večnosť.
Ján Behro
Biblické hodiny dorastu Dorast je spoločenstvom mladých ľudí
v predkonfirmačnom a konfirmačnom veku, stretávajúcim sa každý piatok
o 17:30 na fare v Záriečí. O priebeh sa stará 7 vedúcich a dorast navštevuje
cca 12 detí. Program dorastu určuje človek zodpovedný za konkrétny dorast
ale zvyčajne začína krátkymi aktivitami/hrami, po hrách nasleduje chválenie
Pána Boha spevom a po chválach nasleduje krátka téma. Vedúci sa snažia
témy dorastov smerovať k spoznávaniu Ježiša, Jeho pozemského života, Jeho
činnosti na Zemi ale aj k témam zo starej zmluvy.
Okrem dorastov sa koná už tradične letný dorastový tábor, ktorý sme
v roku 2019 mali v Králikoch pri Banskej Bystrici. Tábora sa zúčastnilo 31 detí
a 11 vedúcich. Názov tábora „Pridáš sa?“ smeroval k cieľu, predstaviť deťom
aj inú cestu, než tú, s ktorou sa stretávajú bežne vo svojom okolí a ponúknuť
im možnosť, odovzdať svoj život Pánu Bohu. Účastníci tábora si mohli
z tábora odniesť okrem mnohých zážitkov aj rôzne zážitkové ceny, ktoré
postupne vedúci s deťmi absolvujú.
Trochu iný dorast bol dorast vianočný, ktorý bol v Zbore a okrem
programu s rôznymi aktivitami, chválami a krátkym zamyslením o daroch bol
uvarený nealkoholický punč a bolo nachystané bohaté občerstvenie.
V nasledujúcom roku vedúci plánujú letný tábor, víkendovky, výlety na rôzne
kresťanské akcie a iné. Cieľom dorastu naďalej zostáva evanjelizácia,
vyučovanie základným biblickým pravdám a výchova mladých kresťanov.
Jakub Mišún
Detská besiedka v Záriečí:
Detská
besiedka
sa
stretáva
pravidelne okrem sviatkov počas Služieb Božích. Deti, ktoré sú spolu
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s vedúcimi v kostole, počas druhej piesne dostanú požehnanie a potom odídu
na detskú besiedku, ktorú vedú sestry Milka Boškova, Elenka Molejova a
Majka Štefániková Zuzka Ofúkaná. Stretávali sa deti od dvoch rokov
V dňoch 14. – 19.. júla sa v priestoroch parku a farskej záhrady konal
detský denný tábor, kde o deti bolo postarané od rána od 8:00 do 18:00.
Téma bola Autoškola. 29 detí sa na základe pravidiel cestnej premávky učili
o pravidlách potrebných pre život. Okrem toho zažili veľa nových vecí
a zábavy. Netradičné bolo aj vyvrcholenie tábora, kedy im „vodičské
oprávnenia“ odovzdával skutočný policajt a netradičnou bola aj účasť rodičov
na konci tábora, kedy si spolu s deťmi mohli zmerať sily aj v rôznych
disciplínach
Besiedka v Zbore Besiedka v Zbore nabrala trocha inú formu
a rozmer. Stretáva sa v počte cca 30ľudí z toho cca 19 detí. Pokiaľ je nejaká
väčšia akcia chodia aj oteckovia, klasicky chodia mamičky s deťmi a cca 3
oteckovia. Deti majú vek od 0 do 8 rokov.
Preberali sme: Život Pána Ježiša, Jozefa, Daniela, Jonáša, Mojžiša
(všetko formou dramatizácie, rozprávania, hier...) veľa vyrábame a tvoríme,
chvály sú živé, hrajú aj deti na hudobné nástroje, modlíme sa za prítomné
deti, mamičky sa porozprávajú pri šálke kávy. Zariadili sme tiež detský kútikherňu (kúpili sme dva nové stolíky, použité a vyradené veci z Mš), rodičia
prispievajú na nákup pomôcok a darčekov pre deti (farby, lepidlá, nožnice,
pastelky, odmeny, malé občerstvenia, keksíky, ovocie, čokoládky)
Vo februári sme mali rodinný tábor v Račkovej doline (cca 30 ľudí) ,
ďalší bol na prelome október-november...27 ľudí.... na Vianoce sme mali
veľkú Vianočnú besiedku, pre deti Vianočné Kino (premietanie Vianočného
príbehu), chvály, príbeh, divadielko...
Katarína Valková
Royal Rangers: Každý piatok o piatej hodine sa stretávajú na fare
kresťanskí skauti pod hlavičkou medzinárodnej služby Royal Rangers. V roku
2019 sa nám podarilo z Božej milosti postaviť vlastný tábor na lúke na
Bukovinách, pomôcť nám prišli skauti z Dubnice a stavbu viedol Michal
Janíček. Tábora sa zúčastnilo 20 detí a 17 dospelých. Každé 3 mesiace sa
učíme niečo nové, od februára to je kurz fotografovania. Heslom rangera je
byť vždy pripravený na nečakané situácie, urobiť správne rozhodnutie a
konať. Pozývame všetky deti, ktoré sa zaujímajú o prírodu, aby sa k nám
pridali v piatok o piatej.
Ondrej Torok
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Mužský spevácky zbor: V uplynulom roku sa spevokol stretával
sporadicky k nácvikom a vystúpeniam. Na konci Vianoc na slávnosť Zjavenia
a na Veľkonočnú nedeľu vystúpil s piesňou na Službách Božích. okrem toho to
bolo aj pri spomienke na M.R. Štefánika

Iné podujatia
Zborový deň V poslednú júnovú nedeľu sa konal ďalší ročník
zborového dňa, ktorý začal už v sobotu večer spoločnou mládežou pre
mladších, ale aj starších v stane v parku- V nedeľu po misijných Službách
Božích bol spoločný obed a prednáška br. Vlada Maťaša na tému spájania
generácii. Potom trochu netradične na rôznych stanovištiach sa ľudia mali
možnosť dozvedieť sa viac o práci s drevom, o práci so včelami, zastrieľať si
z luku a podobne. Zborový deň sme zakončili spoločnou opekačkou a vatrou
na lúke pri altánku.
27. januára popoludní sa v chráme uskutočnila Spomienka na obete
holokaustu pri príležitosti 75. výročia oslobodenia Osvienčimu. Toto
popoludnie sme zamerali na obete z Púchovskej doliny, čítali sa ich mená,
boli vyslovené modlitby. Po skončení programu v kostole sa v zborovej
miestnosti pozeral film „Pianista“, ktorý súvisel s témou holokaustu.
Pre Teba Slovenska verzia nemeckého ProChristu bola aj tento rok
vysielaná z Liptovského Hrádku. Téma bola Volanie bez poplatku a počas
piatich večerov sa vystriedal bohatý program. Témy jednotlivých večerov
boli Domov, Vôľa, Chlieb, Odpustenie a Liek. Na prenosovom mieste sa
v Mestečku zúčastnilo priemerne 28 ľudí.
V tomto roku sa prenos uskutoční znovu z Liptovského Hrádku
s témou Zrkadlo života v termíne 1.-5. apríla. Počas jednotlivých večerov sa
bude venovať otázke 10. Božích prikázaní. Ešte sa nerozhodlo, či aj tento rok
sa zapojíme do tohto projektu.
5. mája sa v spolupráci s obcou Záriečie uskutočnila Spomienka na
Milana Rastislava Štefánika, v súvise so 100. výročím jeho úmrtia. Po
Službách Božích bol program pred jeho bustou, na ktorom sa zúčastnili viacerí
hostia z verejného života.
19.októbra sa vo Vydrnej uskutočnil Ďakovný večer, kde sme sa
poďakovali všetkým služobníkom, ktorí pomáhali pri letných táboroch
a venovali im malú pozornosť od cirkevného zboru. Ďakovný večer sme
zakončili spoločnou večerou.
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Zborový časopis V minulom roku vychádzal zborový časopis iba do
marca, tzn. prvé tri čísla. Potom aj z dôvodu personálnych a technických
problémov, časopis vychádzať prestal, aj keď boli pokusy o jeho obnovenie.
Dúfam, že v tomto roku sa nám to podarí
Zborová internetová stránka V roku 2019 fungovala zborová
internetová stránka staticky. To znamená, že tam boli pridávané oznamy
o Službách Božích, o prijatých milodaroch, o námetoch na modlitby, ako aj
o iných príležitostiach, ale to, čo mi chýba na stránke je možnosť spätnej
reakcie a viaceré
Viac ako polovica presbyterov používa emailovu komunikáciu a preto
viaceré informácie vrátane pozvánok na zasadnutia presbyterov, môžeme
riešiť formou poslania mailu.
OZ LA-VI-NA: V uplynulom roku OZ LAVINA nebolo poberateľom 2%
z daní, viacerí z vás ste venovali na prácu s mládežou a letné tábory 2% zo
svojich daní cez občianske združenie Prameň spod Makyty. Tento rok LAVINA
už je príjemcom 2% z daní. Tlačivo na to je vo vitrínke pred kostolom, alebo
bude zverejnené na internetovej zborovej stránke.
Okrem toho cez projekt Slovenských elektrárni a OZ LAVINA sme
získali už druhú dotáciu vo výške 1.000 eur na dokončenie rekonštrukcie
kuchynky v zborovom dome na účely klubovne pre Royal Rangers.

7. Školská náboženská výučba
Náboženstvo sa na území zboru vyučuje na základnej škole v Záriečí a
v Lysej p. Makytou. Na prvom stupni vyučujem 28 žiakov, čo je o 9 menej ako
pred rokom. Na druhom stupni vyučujem 42 žiakov, čo je o 2 viac ako pred
rokom. Spolu teda v Záriečí vyučujem 70 žiakov, o sedem menej ako rok
predtým. Na Lysej vyučujem už 5 žiakov v jednom oddelení.
4 deti z nášho zboru sa zúčastnili seniorátneho kola Biblickej
olympiády v Martine , kde Vaneska Gabčanová postúpila až na celoslovenské
kolo, a obsadila druhé miesto
V roku 2019 sa tri dievčatá zúčastnili aj súťaže „Duchovná pieseň
v Martine
Všetci účastníci olympiády a Duchovnej piesne z nášho zboru dostali
ako odmenu príspevok na letný tábor
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8. Činnosť presbyterstva
Presbyterstvo sa v roku 2019 stretlo na dvoch zasadnutiach, kde sa riešili
viaceré, nie ale až tak podstatné otázky

9. Počet členov zboru
V našom cirkevnom zbore sme v roku 2019 evidovali 1611 členov – čo
je o 21 menej ako rok predtým. Nakoľko naša cirkev je „ľudovou“ cirkvou,
počet členov závisí hlavne od pomeru medzi narodenými a zomretými. Je ale
důležité pracovať na „kvalite“ členov, to znamená zamerať sa na tých, ktorí
sice členmi církvi sú, ale nie aktívnymi.

10. Hospodársky život v zbore
V uplynulom roku sa v rámci hospodárskych prác v zbore nepodarilo
urobiť veľa. Viaceré schválené práce tak musia prejsť do roku 2020. Podarilo
sa hlavne dokončiť výmenu okien na kostole a vymeniť vchodové dvere. Chcel
by som sa za to poďakovať hlavne br. Jankovi Repkovi, ktorý to celé
zabezpečil logisticky.
- plány pre rok 2020 budú prečítané na konvente 16.2.2020

11. Správa o fin. hospodárení zboru
Počiatočný stav finančných prostriedkov k 1.1.2019
pokladňa
bežný účet
Príjmy
spolu:
Príjmy:

2.158 €
10.368 €
12.526 €
809 €
16.185 €
11.273 €
6.597 €

- nájom z budov pôdy
- milodary
- ofery
- cirkevný príspevok
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1.006 €
36.071 €

- z predaja majetku
Príjmy spolu:

12.763 €
26 €
180 €
1.698 €
119 €
47 €
35 €
704 €
1.743 €
463 €
6.460 €
453 €
1.339 €
795 €
97 €
1.774 €
588 €

Výdavky: -opravy
-cestovné
-telefón
-ostatné-služby
-poistné auto
- časopisy
- čistiace potreby
- PHM
- ostatné-materiál
- vodné
- el. energia
- drevo
- daň z príjmu
- daň z nehnuteľnosti
- poplatky
- príspevky VCOJ
- iné COJ

Výdavky
spolu:

29.284 €

48.597 €
29.284 €
19.313 €

Príjmy spolu:
Výdavky spolu:
Zostatok k 31.12.2019

799 € pokladňa
18.514 € účet
19.313 €
Vypracovala:
Alica Tomášová,
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Správa kontrolnej a revíznej komisie
Kontrolná a revízna komisia vykonala revíziu v kontrolovanom
subjekte :
Evanjelický a. v. cirkevný zbor
020 52 Záriečie 192
Kontrola bola vykonaná v dňa 22.1.2020
Kontrolu vykonali: Emília Dundeková , zborový dozorca
Oľga Lábajová, presbyterka , RK
Jozef Boško, kurátor
Miroslav Valko, presbyter
Ján Pečeňa, poddozorca
Pavol Špalek, presbyter
Viera Mičegová, presbyterka
Cieľom kontroly bolo preveriť hospodárenie s finančnými
prostriedkami evanjelického cirkevného zboru v Záriečí, dodržovanie
predpisov a stanov zboru za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019.
Prekontrolované boli tieto doklady:
- došlé faktúry evidované od č.1/2019 po č. 44/2019
- odoslané faktúry evidované od č. 1/2019 po č.1/2019
- výdavkové pokladničné doklady od č.V001/19 po č.V039/19, VZ
001/19-VZ002/19 /Zbora/
- príjmové pokladničné doklady od č. P001/19 po č. P057/19,
PZ001/19-PZ002/19 /Zbora/
- výpisy BÚ č.0063667670/0900 od č. 1/2019 po č. 12/2019
Revízna komisia pri kontrole dokladov nezistila žiadne nedostatky v
hospodárení s finančnými prostriedkami. Všetky účtovné doklady sú
riadne očíslované, účtovníctvo je prehľadné. Jeho súčasťou je peňažný
denník. Prílohu tvoria výkazy o majetku a záväzkoch , príjmoch a
výdavkoch .
Organizácia účtuje v súlade so zákonom o účtovníctve č.431/2002 Z.z.
v znení neskorších predpisov.
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Kontrolná a revízna komisia evanjelického. cirkevného zboru v Záriečí
na základe vykonanej kontroly navrhuje konventu schváliť správu o
čerpaní finančných prostriedkov za rok 2019.
V Záriečí 22.1.2020
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