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I. ČASŤ 

TEXT: Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - znie 
výrok Hospodinov - ale ako nebesá prevyšujú zem, tak moje cesty prevyšujú vaše cesty 
a moje myšlienky vaše myšlienky. Lebo ako dážď a sneh padá z neba, a nevracia sa tam, 

ale napája zem, robí ju plodnou, úrodnou a dáva semeno rozsievačovi a jediacemu 
chlieb, tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst: nenavráti sa ku mne prázdne, 

ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam. 

Izaiáš 55, 8 - 11 

 
SUSPÍRIUM: 

Obsievaj pôdu sŕdc našich, nebeský Rozsievaču, 
Obsievaj Slovom svätým tu na údolí plaču... 
A keď by mala škoda prísť 
Na pravdy Tvojej semä, 
Prebuď nás, posilň 
A my Ti vernými ostaneme! 
Amen. 

 
 

MILÍ BRATIA A SESTRY V KRISTU JEŽIŠI! 
 

Pri hodnotení uplynulého roka nemožno opomenúť, že to bol veľmi turbulentný rok. Tak 
v ECAV na Slovensku, kde sme sledovali situáciu a vývoj života v cirkvi, pretože každý 
z nás pochádza z niektorého cirkevného zboru zo Slovenska, máme živé kontakty 
a vzťahy s našou širšou rodinou cirkvi ale aj osobne a život cirkvi nám leží na srdci. 
Veríme, že situácia sa už upokojila a hoci nie je všetko vyriešené, veríme, že cesty 
pokoja a Božieho požehnania budú našim Pánom otvorené. No rovnako turbulentný bol 
uplynulý rok aj v našej cirkvi. A to potom ako sme riešili na ústredí ECAV v ČR situáciu 
s bývalým farárom CS ECAV v Praze, P. Roubíkom. Aj tu s vďakou konštatujem, že 
situáciu sme s Božou pomocou zvládli a hľadáme cesty napredovania aj pre tento 
cirkevný zbor.  
V týchto súvislostiach vidím a hodnotím náš cirkevný zbor, jeho pôsobenie a život 
cirkevného zboru ako miesto pokoja a stability. Pokojne, organizovane, požehnane 
prebieha bohoslužobný život cirkevného zboru dospelých aj detí. Prebiehajú pravidelné 
činnosti -  biblické hodiny seniorov, mládeže, ku ktorým sa pridali v závere roka aj 
biblické hodiny dospelých, vyučovanie náboženstva, konfirmačná príprava, nácviky 
spevokolu, modlitebná reťaz a iné jednorázové podujatia. Mali sme možnosť zapojiť sa 
a zúčastňovať sa podujatí organizovanými ECAV v ČR. 
 
Tento pokoj, toto požehnanie, stabilitu prináša Božie slovo. Ono nás sýti, občerstvuje, 
obnovuje našu silu duchovnú ale aj fyzickú. O tomto slove hovorí prorok Izaiáš. 
 
Slovo Hospodinovo je iné než ľudské 
Vychádza z Jeho úst 
Vykoná, čo sa Bohu páči 
Úspešne spraví na čo ho posiela 
 
Slovo Hospodinovo vychádza z Jeho úst. To je tiež dôležitá informácia. Slov je dnes toľko, 
že by sme mohli hovoriť aj o devalvácii slova. Slovom, ktoré vychádza z našich úst vieme 
ublížiť a aj mnohokrát ubližujeme. 
Možno nie je tak zaujímavá informácia, že Božie Slovo vychádza z úst Božích, ako 
odpoveď na otázku, ktoré sú to tie Božie ústa. Určite Božími ústami sa stal prorok Izaiáš. 
On nehovorí „ja“ si myslím, ja hovorím. Ale „Slovo Hospodinovo zaznelo“ a podobne. 
Božími ústami boli proroci, Pán Ježiš ako Boží Syn. Dnes nám Slovo Božie má zaznievať 
z kazateľníc. Ale aj kazateľnica môže byť zneužitá (príklad farára Roubíka, ktorý zneužil 
kazateľský úrad proti členom cirkevného zboru a členom cirkvi).  
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Jeho ústami sa stávajú všetci, ktorí úprimne počúvajú Jeho slovo a zachovávajú ho vo 
svojom živote a nemenia Jeho význam, zmysel a obsah. 
 
Slovo vykoná, čo sa Bohu páči. To nám pripomína Izaiáš. Slovo Božie sa nenavracia 
prázdne ale koná, čo sa Bohu páči. Koľkokrát sa nám vidí, akoby sa nič nedialo.... 
Opäť je potrebné myslieť na text. Ale naše myšlienky nie sú Božie myšlienky a Jeho cesty 
nie sú naše cesty. A to znamená, že by sme mali viac očakávať na to, čo nám Pán Boh vo 
svojom Slove predkladá  - hodnoty života, rozhodnutia podľa Božích prikázaní. A menej 
sa spoliehať na naše zásluhy, múdrosť a výkony. 
Ukazuje sa to zvlášť aktuálne v kritických prípadoch: Smrť mladého človeka, 
nevyliečiteľná choroba a pod. 
Čo koná Božie slovo: Tvorí, usvedčuje z hriechu, potešuje, obživuje v čase núdze, sýti, 
povzbudzuje, napomína, vyučuje. To najdôležitejšie je, aby pôsobilo pri nás. 
  
Slovo Božie úspešne spraví na čo ho On k nám posiela. Boh poslal svoje slovo do tohto 
sveta. Ním bol Pán Ježiš Kristus. Slovo stalo sa telom a prebývalo medzi nami. 
V Pánovi Ježišovi sa stalo úspešným. On Boží služobník naplnil všetko pre spásu človeka 
To bol, je, a bude cieľ pôsobenia Božieho slova. Dať človeku možnosť žiť život skutočných 
hodnôt. Priviesť človeka ku spáse. 
 
To sa napĺňalo v živote nášho cirkevného zboru aj v tom období, ktoré dnes hodnotíme. 
Za vzdávam Bohu chválu a ďakujem z celého srdca. 
 
         Amen. 
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II. ČASŤ 
 

Zborový život. 
 

A. Bohoslužobný život. 
  

Služby Božie sa konali každú nedeľu a počas všetkých sviatkov. Spolu bolo odslúžených 
uplynulého roku 64 služieb Božích. Každú 1. nedeľu v mesiaci sa prisluhuje sviatosť Večere 
Pánovej. V porovnaní s predošlým rokom je to menej o dvoje služieb Božích. Počas roka 
sme prijali aj niekoľko návštev a slávnostných kazateľov Božieho slova. Pripravili sme aj 
niekoľko služieb Božích, ktoré boli obohatené zvláštnym programom. Z týchto sl. Božích, 
výnimočných, spomeniem tieto: 

 
20. január, 2. nedeľa po Zjavení – požehnanie manželstiev a domácností  
 
24. február, nedeľa po deviatniku – konvent cirkevného zboru 
 
3. marec, predpôstna nedeľa – uvedenie kurátorky ECAV v ČR, Lenky Hudobovej do funkcie. 
Uvedenie kancionála „Hrad prepevný“. 
 
31. marec, 4. nedeľa pôstna – kázal Mgr. P. Roubík, príhovor dozorcu CS ECAV v Praze, br. 
Vítka 
  
7. apríl, 5. nedeľa pôstna – vystúpenie spevokolu 
 
12. máj, 3. nedeľa po Veľkej noci – program detí z DSB ku dňu matiek 
 
19. máj, 4. nedeľa po Veľkej noci – na sl. Božích v Prahe kázal br. Samuel Sabol, služby 
Božie spoločné pre ostatné cirkevné zbory boli v rámci duchovného víkendu na Kokoříně.  
 
8. jún, sobota -  duchovný program ku pamiatke posvätenia chrámu sv. Michala V Jirchářích 
 
9. jún, 1. Slávnosť svätodušná – spoločné služby Božie ECAV v ČR, pamiatka posvätenia 
chrámu, slávnostným kazateľom bol Slavomír Sabol, biskup VD ECAV na Slovensku 
 
16. jún, Slávnosť svätej Trojice – návšteva evanjelikov zo Slovinska, prihovoril sa aj 
emeritný biskup Evanjelickej cirkvi a.v. v Slovinsku, Géza Erniša. 
 
23. jún, 1. nedeľa po Trojici – záver školského roka, program detí z detských sl. Božích 
a náboženstva pod vedením D. Čopovej.  
 
8. september, 12. nedeľa po Trojici – sl. Božie Veni Sancte na zač. Školského roka 
 
22. september, 14. nedeľa po Trojici – v chráme Božom v Prahe kázal br. R. Pečeňa, vo 
WIttenbergu sa konali sl. Božie s Večerou Pánovou vo „Frauenkirche“ pre účastníkov výletu 
po stopách Dr. M. Luthera (viedol a kázal M. Čop). 
 
6. október, 16. nedeľa po Trojici – Poďakovanie za úrody zemské 
 
19. október, 18. nedeľa po Trojici – Návšteva br. biskupa ZD ECAV na Slovensku Jána 
Hroboňa, ktorý bol aj kazateľom slova Božieho na sl. Božích.  
 
26. október, 19. nedeľa po Trojici – priamy prenos sl. Božích v ČRo 
 
31. október, pamiatka Reformácie – spoločné sl. Božie s CS ECAV v Praze, viedli D. Jurech 
a S. Žiaková, vystupoval spevokol 
 
17. november, 22. nedeľa po Trojici – mládežnícke sl. Božie, kázal R. Veverka 
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24. november, 23. nedeľa po Trojici – kázal brat generálny biskup ECAV na Slovensku, Ivan 
Eľko. 
 
15.12. – 3. nedeľa adventná, adventno-vianočné vystúpenie detí z detských služieb Božích 

 
 

Zhodnotenie bohoslužobného života: 
 
Slovo Božie bolo riadne zvestované. Počas roka bola viackrát účastníkmi služieb Božích 
vyslovovaná spokojnosť tak s liturgickým prevedením služieb Božích ako aj so zvesťou 
Božieho slova. Služby Božie pripravovali striedavo sestra farárka Jana Gregerová a brat 
farár Marián Čop. Kázne boli pripravované na voľne volené texty duchovných.    
 
Sestra farárka Gregerová sa podieľala na príprave 25 – tich sl. Božích 
ostatné pripravoval zborový farár Čop, niekoľko sl. Božích bolo pripravených spoločne. 
 
Služieb Božích sa podľa údajov zhromaždených bohoslužobnej knihy zúčastnilo: 4 537 (rok 
2018 – 4 374) bratov a sestier, členov zboru ako aj návštevníkov. 
Priemer na služby Božie: 71 (rok 2018 -  66). Badáme teda mierny nárast niekoľko rokov 

po sebe.  
 
Pri zhodnotení bohoslužobného života by som rád pripomenul, že tak ako v 
predchádzajúcich rokoch snažím sa zachovať pestrosť bohoslužobného života s prispením 
všetkých skupín členov ako aj návštevníkov cirkevného zboru.  
Podobne ako v roku 2018 keď sme si pripomínali 100 výročie vzniku ČSR  a 25. výročie 
obnovenia ECAV v ČR v roku 2019 sme si pripomenuli výročie Johana Mathesia 
(zakladateľa prvého ev.a.v. cirkevného zboru na území ČR v Jáchymove) pri príležitosti 
jeho narodenia. Aj toto výročie nás motivovalo k tomu, aby sme ho prežívali a pripomínali 
dôstojne, čo si myslím, že sa nám podarilo tak na úrovni cirkevného zboru ako aj na úrovni 
cirkvi.  
 
B. Sviatosti 
 
Krst svätý: Sviatosť krstu svätého bola prisluhovaná väčšinou v rámci služieb Božích aj 
mimo rámca služieb Božích. 
Spolu bolo vykonaných  23 krstov. (rok 2017 - 17 krstov) 
Z toho 4 krsty detí, ktoré boli následne evidované v iných cirkevných zboroch. Traja chlapci 
a jedno dievča.  
19 krstov bolo vykonaných v našom cirkevnom zbore a to znamená, že pokrstení sa 
zároveň stali členmi nášho cirkevného zboru. Z toho 11 dievčat do troch rokov a 5 chlapcov 
do troch rokov. Jedno dievča bolo pokrstené vo veku 5 rokov a tiež boli pokrstení dospelí. 
Dve ženy a jeden muž.  
 
Večera Pánova: Sviatosť večere Pánovej bola prisluhovaná podľa štatútu cirkevného 
zboru vždy každú prvú nedeľu v mesiaci a pri výročitých sviatkoch ako aj pri výnimočných 
sviatočných príležitostiach. Na požiadanie aj v domácnosti. Večera Pánova bola prislúžená 
celkom 20 krát v chráme Božom. K Večeri Pánovej pristúpilo: 
Žien  545 (rok 2018 – 506) 
Mužov 396  (rok 2018 – 481) 
Spolu: 941  (rok 2018 – 987, 2017 914 komunikantov) 
 
Ďalej sa Večera Pánova prisluhovala aj v domácnosti, sociálnych zriadeniach a v nemocnici 
3 krát – trom komunikantom. 
 
C. Pohyb ľudnatosti: 
Krstených    spolu  = 23 / 4 mimo cirkevného zboru a 19 v cirkevnom zbore. 
  do 3 rokov -  dievčatá  = 11 

   chlapci   =  5 
Nad 3 roky – dievča = 1 
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dospelí: 2 žena a 1 muž 
 
Večera Pánova 
spolu 941     (rok 2015 – 906, rok 2016 – 725, rok 2017 – 914, rok 2018 - 987) 
Muži – 545 
Ženy – 396 
V nemocnici a soc. zariadeniach- 3 
Doma 0 
V uplynulom roku sledujeme mierny pokles pristupujúcich k sviatosti Večere Pánovej.  
 
Konfirmovaných    spolu 0 
 
 
Sobášených    spolu 1 (rok 2017, 6; 2018 5) 
 
ev.a.v./ev.a.v. 0 
ev.a.v. / r.kat. 0 
ev.a.v. / bez. vyzn. 1 
  
Pochovaných    spolu 3 
  
  ženy  -  2 (64 a 78) 
muž – 1 (20) 
 
Z tých, ktorých sme vlani vyprevadili v nádeji vzkriesenia boli dvaja členmi nášho 
cirkevného zboru. 
 
 
Prihlásili sa do zboru:  16 
Odhlásili sa: 2 
Prestúpili: 0 
Vystúpili z cirkvi: 0 
 
Počet evidovaných členov zboru ku koncu roka 2019: 485  
V roku 2016 – 406, rok 2017 434, rok 2018 452 
 
Môžeme teda konštatovať, že cirkevný zbor rastie aj do počtu členov cirkevného zboru. 
To je potešujúce a dáva nádej i perspektívu pre budúcnosť. Hlavne v oblasti práce 
s deťmi a následne konfirmandmi, kde práve táto práca má prinášať nových členov 
zboru, ktorí o niekoľko rokov budú tými, ktorí budú preberať zodpovednosť za chod 
a činnosť cirkevného zboru. 
 
Pri sčítaní obyvateľstva v roku 2011 sa k ECAV v ČR na území Prahy prihlásilo: 
660 
 Evidencia cirkevného zboru sa aktualizuje priebežne.   
   
D. Pastorálna činnosť 
Pastorálna činnosť duchovných v cirkevnom zbore prebiehala u každého individuálne. 
Bola vykonávaná jednotlivými stretnutiami v zborovej miestnosti alebo sakristii, 
v domácnostiach a v nemocnici.  8 návštev v nemocnici a sociálnych zariadeniach, 
pastorálna starostlivosť v rámci rozhovorov a prípravy ku krstom, sobášom a prípadne 
pohrebom prebiehala individuálne. Úlohou pastorálnej starostlivosti je duchovná opatera 
zo strany duchovných jednotlivým členom cirkevného zboru. Túto činnosť sme v 
uplynulom roku vykonávali aj v súčinnosti s DECAV v ČR. 
Ďakujem za pastorálnu službu aj vám, milí bratia a sestry, ktorí ochotne prichádzate na 
návštevy za našimi bratmi a sestrami do ich domácností alebo zariadení, kde sú 
umiestnení. Táto vaša služba je veľkou pomocou tak pre zborového farára ale je aj 
dobrým svedectvom pre spoločnosť. 
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E. Vnútromisijná činnosť 
 
Detské služby Božie: 
  
Detské služby Božie resp. Detská besiedka sa konali pravidelne každú nedeľu v čase 
hlavných služieb Božích v cirkevno-zborovej miestnosti. Detské služby Božie viedla  sestra 
diakonka a katechétka pre prácu s deťmi, Denisa Čopová. Spoločne so sestrou Čopovou sa 
podieľali na príprave detských služieb Božích sestry Zuzana Uhrínová a Tamara Čopová 
 
Na Detskej besiedke deti preberajú príbehy zo Starej a Novej zmluvy striedavo. Do júna 
deti so záujmom počúvali výklady Písma Svätého o kráľovi Dávidovi  a od septembra to 
sú biblické témy týkajúce sa života Pána Ježiša. Na konci školského roku pripravujú deti 
pod vedením s. Čopovej  prezentáciu vo forme plagátov a iných predmetov 
znázorňujúcich témy, ktoré preberali. 
 
Ako každý rok, aj tento rok sa jednu nedeľu v mesiaci (väčšinou poslednú nedeľu v mesiaci) 
deti zúčastňujú hlavných služieb Božích. Osvoja si tak základy učenia našej cirkvi 
a poriadok Služieb Božích. Týmto sa ľahšie začlenia do spoločenstva CZ. Získavajú 
vedomosti ako to na Službách Božích prebieha, kedy a čo je centrom SB a iné. Lepšie tak 
pochopia život v cirkevnom zbore.   
 
Niekoľko detí nám z detského veku odrástla a presunula sa do konfirmačného veku. No 
zároveň prichádzajú nové deti vo veku do troch rokov. Evidencia dochádzky detí je vedená 
v samostatnom zošite.     
 
Deti z DSB, detskej besiedky pravidelne prispievajú svojim programom pri akciách 
cirkevného zboru ako napríklad deň matiek, záver školského roka, či vianočno-adventné 
pásmo.  
 
Na detské služby Božie stále prichádzajú aj rodičia s malými deťmi  - vo veku pár mesiacov , 
z čoho sa veľmi tešíme a vidíme, že je dobré, že sa im vytvoril priestor, aby aj tí najmenší 
mohli vnímať nedeľu ako sviatočný deň. Aj deti majú byť vzdelávané v slove Božom a vo 
viere – Nechajte dietky prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takýchto je kráľovstvo 
nebeské – to nám na srdce kladie Pán Ježiš. 
 
Chcela by som len vysloviť úprimnú radosť nad tým, že sa nám Detská besiedka stále 
rozrastá a deti na DSB pribúda. Mám radosť aj z deti, ktoré nám stále robia radosť hrou na 
hudobných nástrojoch pri programoch ale aj svojím spevom.    
        Vypracovala D. Čopová, katechétka 
 
Biblické hodiny mládeže: 
 
Práca s mládežou by rozhodne mala zastávať v cirkvi svoje dôležité miesto. Jeden z dôvo-
dov je, že mládež je budúcnosťou cirkvi. Dnešní mladí ľudia/mládežníci budú zajtra tí, ktorí 
nahradia staršie generácie v kostolných laviciach ale aj v cirkevných funkciách, sú to zajtrajší 
presbyteri, dozorcovia, alebo tiež  farári či misionári. S vedomím tohto, je dobré si uvedomiť, 
že venovať čas a iné zdroje práve do týchto ľudí sa určite oplatí.  
 
Na druhej strane  by však bolo nesprávne nazerať na mladých len ako na budúcnosť cirkvi. 
Oni sú súčasťou cirkvi aj dnes, a preto by v nej mali nachádzať svoje miesto už v tomto čase. 
V našom cirkevnom zbore mladí ľudia  nachádzajú svoje miesto aj na stretnutiach mládeže, 
ktoré sa konajú pravidelne v stredu o 19.00. Práve takéto stretnutia  pomáhajú formovať 
vieru a osobnosti mladých ľudí. Na mládeži môžu títo ľudia nachádzať spoločenstvo, kama-
rátstva, či dokonca až rodinu čo pre nich mže byť veľmi dôležité, hlavne keď vlastná rodina je 
neraz vzdialená stovky kilometrov. Stretnutia mládeže však nie sú len o ľuďoch, ktorí sa tam 
vzájomne stretávajú, ale tiež o skúmaní a spoznávaní Pána Boha a Jeho slova, ktoré nám 
dáva ako návod pre naše životy. 
 



8 
 

V roku 2019 sme sa na mládeži venovali rozličným témam. Jednou z nich bolo skúmanie bib-
lických postáv a ich príbehov, ako napr.: Jozef Egyptský, ženy v Ježišovom rodokmeni, ale 
tiež rôzne  iné. Taktiež sme mali možnosť privítať návštevu z Afriky - kde mládež finančne a 
modlitebne podporuje vzdelávanie pre 4 miestne deti. V roku 2019 sa mládež zúčastnila na 
jarnej celocirkevnej víkendovky, ale tiež si usporiadala svoju vlastnú, aj keď v trochu men-
šom formáte.  Na jeseň sa v blízkosti Prahy uskutočnila  mládežnícka víkendovka, ktorej 
téma bola “Kto som? Kde som? Kým môžem byť?”. Počas ranných a večerných tém sme sa 
zamýšľali nad našou identitou, ktorú máme ako Božie deti v Pánovi Ježišovi, a ktorú chceme 
s Božou pomocou aj naďalej budovať.  
 
Verím, že Pán Boh požehná službu mládeži aj v ďalších rokoch, aby mladí ľudia v tomto spo-
ločenstve  mohli nachádzať svoj duchovný domov, rásť vo viere a byť požehnaním svojmu 
okoliu a celému cirkevnému zboru.  
      Vypracovali Matej Štrbka a Petra Muráňová 
 
Biblické hodiny seniorov a dospelých 
 
Biblických hodín seniorov sa zúčastňujú prevažne starší členovia, či lepšie povedané členky 
nášho cirkevného zboru. Je to spôsobené tým, že čas začiatku je určený na takú dobu, 
kedy tí, ktorí sú v zamestnaní sa nemôžu zúčastniť. Posunúť čas na neskoršiu hodiny by 
však znamenalo znemožniť účasť na BH práve starším. Práve preto je táto hodina určená 
pre starších. Počas uplynulého roka sme sa na BHD 3. knihe Mojžišovej až 5. knihe 
Mojžíšovej. Od septembra sa sestra farárka Jana Gregerová venovala téme biblické ženy.  
Od Novembra 2019 sme začali aj s biblickými hodinami pre dospelých (pracujúcich). Od 
začiatku stretnutí sme sa venovali najskôr témam: vybrané žalmy, adventná zvesť proroka 
Micheáša. Priemerne sa biblickej hodiny zúčastňuje 8 účastníkov. 
 
 
Spevokol: 
„Spievajte Hospodinu novú pieseň, spievaj Hospodinu, celá zem! Spievajte Hospodinu, 
dobrorečte Jeho menu, zvestujte Jeho spásu deň po deň!“ 

Žalm 96, 1-2 

Spevokol v roku 2019 pokračoval v podobnom duchu ako po minulé roky. Spevokol sa 
pravidelne stretáva každý štvrtok o 18:00 v zborovej miestnosti, rovnako to bolo aj po 
celý rok 2019 – aj v lete. Vystupovali sme na týchto udalostiach: 

-          7.4. Smrtná nedeľa  
-          24.5. Noc kostolov 
-          9.6. Pamiatka posvätenia chrámu 
-          12.10. Festival pěveckých sborů národnostních menšin v Praze 
-          31.10. Pamiatka reformácie 
-          12.12. Výročný vianočný koncert 

Okrem festivalu všetky vystúpenia sa odohrali v kostole sv. Michala. Jediná akcia mimo 
našu cirkevnú pôdu je Festival pěveckých sborů národnostních menšin v Praze, ktorý 
organizuje Bulharský kulturně osvětový klub v Praze a Dům Národnostních menšin. Náš 
spevokol je pravidelným účastníkom tohoto festivalu od roku 2016 a zastupuje slovenskú 
národnostnú menšinu. Na tomto festivale sme jediný spevokol, ktorý zastupuje slovenskú 
národnostnú menšinu, zároveň sme jediný cirkevný spevokol na tejto akcii. Verím, že 
Boh si aj túto akciu používa na evanjelizáciu svojho Slova. 

V decembri 2019 sme usporiadali vianočný koncert, kde sme si pripomenuli 10 rokov od 
svojho založenia. Jednalo sa o historicky prvý veľký koncert nášho spevokolu, kde sme 
spievali 18 piesní. 

Spevokol sa snaží vystupovať na významnejších akciách zboru, hlavne keď sa väčšina 
členov spevokolu dokáže časovo prispôsobiť termínu. Preto stále radi privítame nové 
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hlasy, aby sme mali väčšiu základňu spevákov a boli schopní spievať v akomkoľvek 
požadovanom termíne. 

       Vypracovala Lýdia Šoltésová 
Cirkevná tlač: 
 
V tejto oblasti chcem pripomenúť, že cirkevný zbor sa aj formou tlače snaží o duchovné 
zaopatrenie členov cirkevného zboru. Po službách Božích je možné zakúpiť EPST, či inú 
duchovnú literatúru z Tranoscia alebo iných kresťanských vydavateľstiev. Vzhľadom na 
turbulentné obdobie v uplynulom roku vo vydavateľstve Tranoscius, kde došlo k výmene 
redakcie a vedenia, došlo aj k tomu, že Ev. posol bol distribuovaný nepravidelne. To všetko 
sa však už dalo do poriadku a Evanjelický posol spod Tatier prichádza aj k nám do Prahy 
pravidelne v počte 5 ks. V uplynulom roku sme objednali aj časopis „Východ“, ktorý 
vychádza pri BÚ VD ECAV na Slovensku. 
K dispozícii je aj časopis EVANGLICUS, ktorý vychádza ako ročenka ECAV v ČR. 
  
 
Zborová  Diakonia: 
 
Do tejto oblasti patrí predovšetkým činnosť niektorých členov mládeže – viacerí členovia 
mládeže sú zapojení do projektu „deti Afriky“, pravidelne prispievajú na školné a iné 
potreby pre 5 detí v Tanzánii. V októbri minulého roku sme prijali aj návštevu z Tanzánie 
a to pána riaditeľa školy v Dongobeši Martina Tanga s manželkou a brata kazateľa. 
Náš cirkevný zbor podporoval a podporuje naďalej túto činnosť. Diakonia podáva 
samostatnú správu za rok 2018 synode cirkvi. Ako cirkevný zbor sme spolupracovali s 
DECAV na dvoch projektoch a to spôsobom finančnej zbierky. 
 
Vnútromisijné aktivity cirekvného zboru v roku 2019 
 
Január 
Požehnanie manželstiev a domácností (2. nedeľa po Zjavení) a otvorenie roka Johanna 
Mathesia pri príležitosti výročia jeho narodenia. 
  
pripomienka 166. výročia úmrtia Jána Kollára na Olšanských cintorínoch 
 
Marec 
3. 3. predpôstna nedeľa – uvedenie kurátorky ECAV v ČR, Lenky Hudobovej, do funkcie 
a uvedenie kancionálu „Hrad přepevný“ 
 
Apríl 
5. nedeľa pôstna (smrtná) – vystúpenie spevokolu 
 
Máj   
12.5. 3. nedeľa po Veľkej noci - deň matiek (2. májová nedeľa), program detí 
 
17. – 19. máj účasť viacerých členov cirkevného zboru na celocirkevnom duchovnom 
víkende na „Kokoříne“. 
 
24. máj – Noc kostolov 
 
Jún 
8.6. Duchovný program a záhradná slávnosť pri pamiatke posvätenia chrámu Božieho. 
 
9.6. Slávnostné sl. Božie, 1. Slávnosť svätodušná, pamiatka posv. Chrámu, kázal 
biskup VD ECAV na Slovensku, Slavomír Sabol  
 
16.6. Návšteva evanjelikov a.v. zo Slovinska pod vedením emeritného biskupa Gézu 
Ernišu. 
 
23.6. Záver školského roka pre vyučovanie náboženstva 
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Júl 
16.7. Návšteva z BÚ VD ECAV na Slovensku 
 
September 
 
20.-22. – Výlet „Po stopách Dr. M. Luthera“, účasť viacerých členov cirkevného zboru na 
celocirkevnom podujatí. V rámci výletu sme navštívili Wittenberg, Wartburg, Erfurt 
a Eisleben, miesta, kde M. Luther pôsobil. 
 
Október 
 
6.10. Poďakovanie za úrody zemské, služby Božie 
 
16.10. Návšteva z Tanzánie  
 
18.10. Koncert k roku a výročiu Johana Mathesia 
 
 
25.10. 19. nedeľa po Trojici Rozhlasové sl. Božie 
 
Modlitba za domov, účasť na podujatí v rámci programu ERC v ČR 
 
November 
 
8.11. Spevokol mesta Zvolen a Dolní Chabry, pripomienka výročia „nežnej revolúcie“ – 
30. výročie. 
 
16.11. Modlitba za slobodu s členskými cirkvami ERC v ČR. 30. výročie 17. novembra. 
 
17.11. Mládežnícke služby Božie 
   
December   
 
6.12.  Mikulášska besiedka pre deti 
  
12.12.koncert cirkevno-zborového spevokolu pri 10. výročí jeho pôsobenia 
 
Vianočný program detí / 3. adventná nedeľa 
 
brat Štupický organizuje každý týždeň modlitebnú reťaz. Spočíva v tom, že každý sa 
môže zapojiť k spoločným modlitbám doma alebo na mieste, kde sa nachádza každý 
utorok medzi 21:00 – 22:00. Mailom dostane témy, ktoré môže do svojich modlitieb 
zahrnúť.  
 
E. Výchovná činnosť 
  
Náboženstvo: 
Náboženská výchova prebieha už ako samostatná činnosť v rámci výchovy detí ku viere. 
Vďaka ochote sestry katechétky a rodičov deti sa vyučovali do júna 2019 v dvoch 
samostatných skupinách. Od septembra máme jednu skupinu pre deti všetkých vekových 
kategórií až do konfirmačného veku. Vyučovanie prebieha podľa materiálov pripravených 
pre vyučovanie evanjelického náboženstva ECAV na Slovensku. 
 
Konfirmačná príprava: 
Slávnosť konfirmácie sa v uplynulom roku nekonala. 
 
Konfirmačná príprava však prebiehala v období školského roka. Do prvého ročníka z 10 
detí, ktoré sú podľa evidencie cirkevného zboru v patričnom veku rodičia neprihlásili nikoho.  
V druhom ročníku máme 7 detí – 6 chlapcov a dve dievčatá. Slávnosť konfirmácie sa tak 
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tohto roku uskutoční avšak na budúci rok opäť nie. Konfirmačná príprava je dovŕšenie 
duchovnej výchovy dieťaťa. Je však smutné, že ani rodičia ani krstní rodičia si toto 
neuvedomujú. Pri krste detí sľubujeme vychovávať ich vo viere v Trojjediného Pána Boha. 
Avšak pri konfirmácii si už tento sľub nepamätáme a nekonáme podľa toho. Čo sa stane, 
keď pokrstené deti nebudú konfirmované. To najdôležitejšie, čo im odopierame je účasť na 
Večeri Pánovej. Ak nebudú môcť pristupovať k Večeri Pánovej a k spovedi ako im budú 
odpustené ich hriechy? Apelujem preto na všetkých rodičov a krstných rodičov aby 
nezabúdali na svoj sľub daný Pánu Bohu a nebrali otázku konfirmácie svojich detí na ľahkú 
váhu.  
 
V súvislosti s detskými službami Božími, vyučovaním náboženstva a konfirmačnej prípravy 
si ešte dovolím poznamenať dôležitosť týchto aktivít v živote zboru. Nie sú to okrajové 
činnosti. Naopak. Je to základ budúcnosti života cirkevného zboru a cirkvi. Tak vyučovanie 
náboženstva, ktoré je dobrovoľné a účasť detí na detských službách Božích sú prvým 
krokom k tomu, aby sme vychovali deti ku viere. Tu je samozrejme potrebný vzor rodičov. 
V nedeľu vziať deti so sebou do kostola, aby boli účastní bohoslužobného života cirkevného 
zboru. Pokiaľ toto dieťa nezažije a nevidí na vlastnom rodičovi, nedokáže prijať myšlienku 
a stotožniť sa s tým, že je to potrebné aj pre jeho život. Alebo povedané ešte inak – ako 
chceme vysvetliť 12 – 14 ročnému dospievajúcemu dieťaťu, resp. vytvárajúcej sa osobnosti, 
že duchovný život, služby Božie, Božie slovo, pokánie, Božia milosť a spoveď, sviatosť 
Večere Pánovej sú dôležité, keď to za tých predošlých 12 – 14 rokov nevidelo, nepočulo?   
 
F. Činnosť presbyterstva,  výborov a administratívna činnosť 
 
Predsedníctvo a presbyterstvo cirkevného zboru 
Predsedníctvo zboru sa stretalo podľa potreby a riešilo úlohy vyplývajúce z potrieb 
cirkevného zboru podľa štatútu a uznesení presbyterstva alebo konventu. 
 
Presbyterstvo cirkevného zboru zasadalo podľa štatútu cz každý prvý pondelok v mesiaci. 
Zo všetkých zasadnutí sú urobené a overené zápisy. 
 
 
Cirkevno-zborový konvent: 
V uplynulom roku zborový konvent zasadal 2 krát. Riadny výročný konvent v nedeľu po 
Deviatniku 24.2. s obvyklým programom a 27. októbra, 19. nedeľu po Trojici mimoriadny 
konvent s jediným bodom programu – nákup bytu pre cirkevný zbor. 
 
G. Hospodárska činnosť 
 
V roku 2019 sme vykonali tieto práce: 
Reštaurovanie a oprava chóru v chráme Božom 
Reštaurovanie a oprava kazateľne 
 
Správa o finannčnom hospodárení: podá brat dozorca.   
 
H. Mimozborová činnosť zborového farára 
Mimozborová činnosť farára bola v uplynulom roku určovaná jeho funkciou biskupa ECAV 
v ČR. Tu spadajú povinnosti spojené so zastupovaním ECAV v ČR v predsedníctve ERC, 
riadiacom výbore ERC, Riadiaca činnosť ECAV v ČR, reprezentačná činnosť ECAV v ČR.  

 
Záver 
Na záver kňazskej správy ďakujem predovšetkým Pánu Bohu. V Pánovi Ježišovi Kristovi 
nám Pán Boh dáva množstvo darov a predovšetkým svoje živé, žehnajúce Slovo. Ono pri 
nás pôsobilo tak, že môžeme dnes konštatovať koľko požehnania sme aj v uplynulom ob-
dobí prijali skrze Jeho pôsobenie pri nás. 
 
Dovoľte mi aby som však poďakoval na tomto mieste všetkým, ktorí sa aktívne zapájajú 
do života nášho cirkevného zboru.  



12 
 

Predovšetkým ďakujem bratovi zborovému dozorcovi Ing. Štefanovi Rybovi za jeho prácu, 
úsilie pri riešení úloh v cirkevnom zbore ale tiež za nasadenie a riadenie zbierky na 
„organ“ ako aj podporu pri všetkých prácach a rozhodnutiach v uplynulom roku.  
Ďakujem sestre farárke Janke Gregerovej za jej prácu a činnosť v cirkevnom zbore. 
Ďakujem bratovi  Pavlovi Číčelovi, správcovi zborového majetku za pomoc pri zabezpečení 
realizácie hospodárskych úloh, režijných a bežných potrieb cirkevného zboru. 
 
Ďakujem celému zborovému presbyterstvu. Zvlášť chcem poďakovať sestre Halukovej za 
prácu pri príprave, prevedení a vyúčtovaní grantov pre CZ, ale aj za prácu, nasadenie, 
a pomoc pri organizovaní aktivít cirkevného zboru, rady a skúsenosti. 

 
Ďakujem bratovi Jánovi Macovi za koordináciu, riadenie a prípravu a službu pri zabezpečení 
koncertov v našom chráme. 

 
Ďakujem sestre kostolníčke Darine Tomkovej za jej nasadenie, ochotu a prácu v chráme 
Božom a pri upratovaní priestorov ako aj príprave priestorov k oslavám, misijným 
podujatiam zboru a cirkvi. 

 
 Veľmi ďakujem všetkým vám, milí bratia a sestry, ktorí ste sa schádzali k brigádam pri 
údržbe chrámových i zborových priestorov v kostole a iných priestoroch cirkevného zboru. 
 
Ďakujem Sestre Michelle Hradeckej a Vladimírovi Kopáčikovi za kantorskú službu. 
 
Ďakujem ďalej sestre Čopovej za vedenie detských služieb Božích v čase hlavných služieb 
Božích, vyučovanie náboženstva a prípravu programov detí v cirkevnom zbore ako aj 
celkove za prácu s deťmi a rodinami. 
 
Ďalej mi dovoľte poďakovať Matejovi Štrbkovi,  Jánovi Boháčikovi a ďalším za spoluprácu 
a aktivity pri práci s mládežou. 

 
Osobitne ďakujem všetkým mládežníkom za výpomoc pri brigádach. 

 
Ďakujem bratom Marošovi Kasinecovi a Branislavovi Štupickému za správu webových 
stránok cirkevného zboru. 
 
Ďakujem členom revíznej komisie bratovi Pavlovi Slosiarikovi a Pavlovi Jančovi. 

 
Ďakujem voleným členom synody ECAV v ČR. 

 
Ďakujem vám všetkým za požehnaný rok. 

 
SOLI DEO GLORIA! 
 
 
 
V Prahe, dňa 8. marca 2020 
 
 
 
     Marián Čop 
     ev.a.v. zborový farár – biskup ECAV v ČR 
 


