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I. ČASŤ 

TEXT: Žalm 126 

Pútnická pieseň. Keď zmenil Hospodin údel Siona, boli sme ako vo sne. Vtedy sme mali ústa plné 
smiechu a jazyk plesania. Vtedy hovorili medzi pohanmi: Veľké veci urobil s nimi Hospodin! Veľké 
veci urobil s nami Hospodin, preto sme sa radovali. Zmeň údel náš, Hospodine, ako potoky v 
Negebe! Tí, ktorí so slzami rozsievajú, žať budú s plesaním. Chodí a chodí s plačom ten, čo nosí 

semeno na siatie; iste príde domov s plesaním, znášajúc svoje snopy. 

 
SUSPÍRIUM: 

 
S Tebou Kriste, s Tebou – 

v svete tomto chodiť, 
Tvoje slovo počúvať, 
tak sa znovuzrodiť. 

Ó, nech v tomto diele 
ľudu Tvojho danie 

k tomu daj nám, Pane, 
svoje požehnanie! Amen. 

 
MILÍ BRATIA A SESTRY V KRISTU JEŽIŠI! 

 

Kristus je vzkriesený a my neustále očakávame Jeho príchod, On je na nebesiach ale príde 

a my potrebujeme Ducha Svätého, ktorý by nás viedol teraz v tomto čase očakávania na 

Pána Ježiša. Ako ten čas využiť?  Žalmista pozýva: Zvučne plesaj Bohu celá zem, ospevujte 

slávu Jeho mena a slávnym robte Jeho chválospev! Oslava, chvála predpokladá radosť, to 

znamená, že ten, kto oslavuje je takpovediac naladený na to, aby prežíval radosť. Sme 

pripravení dnes oslavovať Boha? Alebo je nám táto myšlienka vzdialená? Možno si poviete: 

Oslavovať Pána Boha? V tejto situácii? (táto otázka súvisí s obmedzeniami, ktoré sme 

v uplynulom roku z dôvodu opatrení pandémie covid-19 prežívali) Sme naladení na to 

oslavovať a chváliť Boha? Vieme nájsť aj dôvod, aby sme mohli nášho Pána oslavovať a to 

aj v súvise hodnotenia života nášho cirkevného zboru na tomto výročnom konvente 

obhliadajúc a hodnotiac rok za nami? 

Náš nebeský Otec nás dnes povzbudzuje svojim slovom, ktoré počujeme zo 126 žalmu: 

„Keď zmenil Hospodin údel Siona.“ 

 

AD 1: Tento žalm vznikol v situácii, keď sa starozmluvný Boží ľud po rozhodnutí perzského 

panovníka Kýrosa mohol vrátiť zo zajatia do svojej krajiny. Je tu konanie človeka ale 

biblický pisateľ v tom vidí Božie konanie. A to je už práca Ducha Svätého pri človeku. Vidieť 

Božie konanie v tom, čo sa deje okolo mňa. To vyslobodenie Božieho ľudu zo zajatia je  už 

dávna história. Ale história nás učí mnohému. Napríklad aj to, že v situácii neriešiteľnej pre 

človeka má Boh vždy cestu. Písmo nám ponúka mnoho príkladov: Jozef, David. Daniel... 

Podobne nás Slovo Písma učí dnes nazerať na našu životnú situáciu: Hospodin mení údel 

svojho ľudu k dobrému.  

Podobné skúsenosti máme aj my, ľudia žijúci v dobe novozmluvnej. Boh mení náš údel na 

svete, mení náš údel pre večnosť. Dal nám ten najvzácnejší dar, pre ktorý ho chválime 

každú nedeľu – Ten dar je vo Vzkriesenom Pánovi Ježišovi. Boh zmenil náš údel vo 

Vzkriesení Pána Ježiša. Namiesto beznádeje pred smrťou, je tu záchrana vo vzkriesení! 

 

AD2: Zmena, ktorú pôsobí Hospodin môže na človeka pôsobiť akoby sa nachádzal 

v rozprávke, vo sne – tá zmena sa môže zdať nereálna. Rovnako to popisuje žalmista – 

„...boli sme ako vo sne...“ 

Opäť si môžeme pripomenúť niekoľko príbehov zo Starej Zmluvy, kde Boh menil údel 

človeka: 

Jozef: najskôr otrok –  potom záchranca pred hladom 

Dávid: najskôr pastier – potom kráľ Božieho ľudu 

Daniel: kráľovský radca, ktorý zostáva verný Hospodinu – jama s levmi- potom Božia 

záchrana 

Učeníci Pána Ježiša, v strachu po ukrižovaní Pána Ježiša nevedia, čo bude s nimi a tu 
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prichádza Vzkriesený Kristus. 

Neviem, či ste niekedy mali možnosť cítiť sa akoby vo sne. Teda v situácii, ktorá je krásna, 

výnimočná a až tak dobrá, že si myslíme, že to nemôže byť ani pravda. 

Tento žalm, nech nás povzbudzuje k tomu, aby sme na zajtrajšok pozerali s nádejou a mali 

odvahu snívať. Pán Boh uskutočňuje to, čo apoštol Pavel hovorí: „Ani oko nevídalo, ani 

ucho neslýchalo, ani do srdca človeka nevstúpilo čo pripravil Boh tým, ktorí Ho milujú“. 

1Kor 2, 9 

 

AD3: Pán Boh nám dáva radosť. Žalmista to opisuje slovami „Veľké veci urobil s nimi 

Hospodin! Veľké veci urobil s nami Hospodin, preto sme sa radovali“. 

Čo je to radosť a kde sa berie? Je to stav vnútra človeka a prichádza vtedy, keď si 

uvedomujeme, že sme súčasťou niečoho, čo má budúcnosť. 

K takejto radosti nás volá aj vzkriesený Pán Ježiš: „teraz máte zármutok, ale zase vás 

uvidím a srdce bude sa vám radovať, a nik vám nevezme vašu radosť.“ To hovoril aby 

pripravil učeníkov na nastávajúce udalosti. No tieto slová nech sú posilou aj nám dnes. 

Hospodin zmení náš údel, a naše srdce sa môže radovať. 

 

AD4: Žalmista nám pripomína, že Hospodin koná „veľké veci“. Vzkriesenie je skutočne 

veľká vec – ako prvý bol vzkriesený Kristus. Ale On nie je posledný. Ak sa udeje niečo 

ohromné, veľké, všimne si to každý. V prípade žalmistu si to všimli a poukázali na tie veľké 

veci aj tí, ktorí nepatrili k Božiemu ľudu.  

Dnes môžeme vidieť mnoho dobrých a veľkých vecí, ktoré robí človek. Sme vďační za 

obrovskú odvahu a nezištnú pomoc mnohých ľudí potrebným, ktorá sa v každej dobe 

prejavovala a rovnako je to aj dnes. No nemôžeme zatvárať ani oči pred Božím konaním. 

On koná „veľké veci“. Aby to mohol človek vidieť a rozpoznať, potrebuje dar Ducha svätého, 

ktorý mu otvorí zrak aby videl veľkosť Božích činov vo svete. Duch Svätý nás učí vidieť 

potreby núdznych ľudí, učí nás prinášať obete, dáva nám k tomu odvahu a silu ale učí nás 

vidieť aj Božie konanie. V tom veľkom svete okolo nás. Aj v tom našom svete okolo nás. 

 

AD5: Pôvodný text nášho žalmu, hebrejský nám umožňuje, aby sme ho preložili nie len do 

minulého času – Hospodin zmenil údel a urobil „veľké veci. Ale môžeme to preložiť aj takto: 

„Keď zmení Hospodin údel Siona, budeme ako vo sne. Vtedy budeme mať ústa plné 

smiechu a jazyk plesania. Vtedy budú hovoriť medzi pohanmi: Veľké veci urobil s nimi 

Hospodin! Veľké veci urobí s nami Hospodin, a preto sa budeme radovať.“ Žalmista teda 

nevidí len to, čo bolo ale má nádej pre budúcnosť.  

Tá sa naplnila v Pánovi Ježišovi a Jeho vzkriesení. Dejiny spásy však ešte nie sú ukončené. 

Musíme prejsť ešte mnohými etapami. Ale sme pozvaní k životu v radosti a chvále 

Hospodina. Nezabúdajme na to ani vtedy, keď nás trápi nedostatok, rôzne problémy života, 

ťažkosti Žalm 126, 4. Hospodin zmení náš údel. Pripomeňme si dnes každý sám, aké veľké 

veci už Hospodin vykonal pri nás a verme, že ešte mnohé vykoná. 

 

Amen. 
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II. ČASŤ 

 
Zborový život. 

 

A. Bohoslužobný život. 
  

V roku 2020 nastala zmena v každej oblasti života cirkevného zboru hoci spočiatku tomu 

nič nenasvedčovalo. Bohoslužobný život plynul podľa normálnych poriadkov až do konventu 

8. marca 2020. Po tomto dátume nastala veľká zmena, ktorá trvá do dnešného dňa. 

 

Služby Božie sa od 1. januára do 8. marca konali každú nedeľu a počas všetkých sviatkov. 

Po tejto 2. pôstnej nedeli sme jedni služby Božie nemali, respektíve do domácností 

a prostredníctvom web stránky cirkevného zboru boli rozposlané čítané sl. Božie s kázňou 

sestry farárky J. Gregerovej. Od 4. pôstnej nedele sme začali služby Božie nahrávať 

a nahrávky sme uverejňovali na youtube kanáli ECAV v ČR. Tento stav trval až do 10. mája 

2020. Od 17. mája sme potom bohoslužobný život obnovili. Tento stav ale nebol trvalý. 

V čase uvoľnenia opatrení súvisiacich s pandémiou covid-19 sme stihli pripraviť  

a uskutočniť konfirmáciu mladých konfirmandov, ktorá sa mala najskôr konať v máji. 

V októbri sa však situácia v ČR zhoršila natoľko, že znovu došlo k výluke služieb Božích, 

respektíve znovu sme prešli do on-line priestoru avšak už so zmenou. Služby Božie sme 

nenahrávali ale streamovali v reálnom čase. Táto druhá výluka znamenala aj to, že časť 

účastníkov mohla byť služieb Božích účastná. Okolnosti koľko účastníkov a za akých 

podmienok mohlo byť prítomných v chráme Božom sa často menila podľa opatrení vlády 

ČR. Napriek tým všetkým negatívnym javom bolo veľa dobrého a požehnaného v našom 

cirkevnom zbore. Museli sme sa učiť novým spôsobom a formám práce, čo prinieslo aj nový 

prístup k postupom a realizácii služieb Božích.   

Spolu bolo odslúžených uplynulého roku 62 služieb Božích a to či už prezenčne, spôsobom 

nahrávky alebo online streamovanými službami Božími. Každú 1. nedeľu v mesiaci sa 

prisluhovala sviatosť Večere Pánovej s výnimkou období, kedy nebolo možné vykonávať 

služby Božie s prezenčnou účasťou účastníkov sl. Božích. Ako som už vyššie spomínal 

v uplynulom roku sme prežili aj mnoho požehnaných a krásnych chvíľ pri službách Božích. 

V nasledujúcej časti uvediem niekoľko výnimočných služieb Božích, ktoré obohatili náš 

nezvyčajný bohoslužobný život v roku 2020: 

 

19. január, 2. nedeľa po Zjavení – požehnanie manželstiev a domácností  

 

9. február, nedeľa Deviatnik – Výnimočná návšteva z cirkevného zboru Košariská – 

Priepasné so sestrou farárkou Zuzanou Durcovou a „Zvonkohry“, ktorej koncert 

v rámci služieb Božích obohatil spomienku na brata biskupa J. Midriaka pri 5. 

výročí jeho úmrtia.  

 

26. február, popolcová streda – spoločné služby Božie s CS ECAV v Praze. 

 

8. marec, 2. pôstna nedeľa – jáhenská ordinácia brata Ondreja Kotscha, misijného farára 

ECAV v ČR. 

    - v túto istú nedeľu po službách Božích sme zadržali aj výročný 

konvent nášho cirkevného zboru. 

 

3. máj, 3. nedeľa po Veľkej noci –  sa uskutočnili  televízne služby Božie v Českej 

televízii. Prvý krát v histórii našej cirkvi sme sa predstavili spoločnosti 

prostredníctvom televízie. Ohlas bol mimoriadne veľký a pozitívny nie len v našej 

cirkvi ale aj v prostredí českej ekumény. Televízny prenos sledovali aj mnohí na 

Slovensku ale aj v iných krajinách (Vojvodina, Rumunsko, Maďarsko) 

 

21. máj, Vstúpenie – spoločné služby Božie s CS ECAV v Praze.  

 

21. jún, 2. nedeľa po sv. Trojici -  v rámci služieb Božích sme si pripomenuli 490. výročie 

Augsburského vyznania 
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4. a 5. júla, 4. nedeľa po sv. Trojici a pamiatka vierozvestov Cyrila a Metoda. 

V tieto dni sa uskutočnila odložená skúška a slávnosť konfirmácie siedmich 

mladých členov nášho cirkevného zboru, ktorí sa svojim vyznaním viery a potvrdením 

krstnej zmluvy stali dospelými členmi cirkevného zboru a cirkvi. 

 

6. september, 13. nedeľa po Trojici – sl. Božie Veni Sancte na zač. Školského roka 

 

 

4. október, 17. nedeľa po Trojici – Poďakovanie za úrody zemské 

 

11. október, 18. nedeľa po Trojici – v rámci služieb Božích bol uvedený do funkcie člena 

revíznej komisie ECAV v ČR brat Ľ. Valášek. 

 

25. október, 20. nedeľa po Trojici – priamy prenos sl. Božích v ČRo. Výnimočnosťou tohto 

prenosu bolo, že bol realizovaný nie z chrámu Božieho ale kvôli opatreniam covid-19 zo 

štúdia ČRo. Tejto výnimočnej situácie, uskutočniť naše liturgické služby Božie bez 

hudobného nástroja, s odpoveďami cirkevného zboru a spevom piesní sa výborným 

spôsobom zhostili: Ondrej Kotsch, Vladimír Kopáčik, Vladislav Ivičiak,  

 

31. október, pamiatka Reformácie – tento sviatok sme si pripomenuli v najbližšiu nedeľu 

na službách Božích 1. novembra. 

 

 

13.12. – 3. nedeľa adventná, sme uviedli na on-line službách Božích knihu sestry Oľgy 

Schmidtovej „S Tebou, Pane“, ktorú vydala vo svojich 96 rokoch života. 

 

20.12. – 4. nedeľa adventná, kázal hosťujúci kazateľ, brat V. Ivičiak. 

 

24.12. – Štedrý večer, pripravili sme dvoje služieb Božích pre možnosť čo najväčšieho počtu 

prezenčne prítomných v chráme Božom. 
 
 

Zhodnotenie bohoslužobného života: 

 

V tejto časti väčšinou uvádzam okrem všeobecných informácií o službách Božích aj 

štatistické čísla, ktoré naznačujú trend v návštevnosti služieb Božích a podobne. Vzhľadom 

na minuloročnú situáciu to však nie je možné. Dovolím si ale uviesť niekoľko postrehov, 

ktoré nám bohoslužobný život cirkevného zboru priniesol. Boli to pozitívne ale aj negatívne 

javy. V prvom rade chcem však zdôrazniť, že nás Pán Boh aj v uplynulom roku verne 

sprevádzal a sýtil svojim slovom. Čo hodnotím veľmi pozitívne je to, že sme v našom 

cirkevnom zbore nerezignovali na prípravu a konanie služieb Božích. Dokázali sme nájsť 

spôsob ako zabezpečiť takmer plnohodnotne bohoslužobný život cirkevného zboru. To 

slovíčko takmer má svoje miesto, pretože to nebolo a nemohlo byť úplne.  

Najskôr by som chcel poznamenať niekoľko negatívnych javov, ktoré nám minulý rok 

priniesol.  

Tým najväčším negatívnym javom je strata osobného spoločenstva v chráme 

Božom. To, čo nám pominulé roky robilo radosť, rozrastajúce sa spoločenstvo cirkevného 

zboru bolo zrazu paralyzované.  

Ďalším negatívom je, že dlhodobá výluka služieb Božích a obmedzenia, obava z nákazy 

bude ešte dlho ovplyvňovať práve tento jav a skutočnosť. 

Toto je moment, z ktorého potom pochádzajú ďalšie negatíva ako – nižšia možnosť 

kontaktu a osobných rozhovorov s členmi cirkevného zboru, ale aj medzi členmi cirkevného 

zboru navzájom (až smerujúce k odcudzeniu sa od cirkevného zboru). 

Ale na druhej strane by som rád uviedol aj pozitíva. Nie je ich málo. V prvom rade je to 

moment, ktorý nás priviedol ku kreativite a využívaniu nových foriem zabezpečenia služieb 

Božích prostredníctvom video záznamov alebo on-line streamovania. Z toho vyplývajúce 

ďalšie pozitívne momenty sú: pravidelná mailová komunikácia s členmi cirkevného zboru 

a z nej vyplývajúca spätná väzba. Širší bohoslužobný  záber nie len členov cirkevného 

zboru ale aj sympatizantov. Ďalej by som rád spomenul, že služby Božie môžu sledovať 

a sledujú aj členovia, či nečlenovia žijúci mimo územie cirkevného zboru. Takýmto 
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spôsobom môžu nájsť spoločenstvo, v ktorom vyrástli na Slovensku a je im blízke. Rovnako 

služby Božie môžu sledovať ľudia, ktorí zo zdravotných dôvodov nemôžu ani za obvykle 

normálnych podmienok prísť na služby Božie. Sledovanosť našich služieb Božích sa 

pohybovala priamo v čase služieb Božích od 36 – 60. Ďalej v týždni si pozrelo alebo 

vypočulo naše služby Božie 70 – 150 záujemcov. Je veľký predpoklad, že účastníkov bolo 

viac, nakoľko čísla vyjadrujú počet zariadení, cez ktoré boli služby Božie púšťané 

a prítomných pri zariadení mohlo byť viac.  

V neposlednom rade tým, že služby Božie sú verejne dostupné cez facebookovú stránku 

cirkevného zboru a youtube kanál ECAV v ČR. Prístup k nim majú aj záujemcovia mimo ČR. 

Sledovateľov je podľa dostupných informácií viacero a tak sa vlastne šíri aj povedomie 

o našom cirkevnom zbore do ostatných miest, cirkevných zborov, cirkví. 

 

B. Sviatosti 

 

Krst svätý: Sviatosť krstu svätého bola prisluhovaná väčšinou vzhľadom na opatrenia 

a situáciu samostatne, mimo rámca služieb Božích. Počet krstov výrazne poklesol a to 

prevažne z toho dôvodu, že viaceré rodiny krsty preložili na neskôr, aby sa ich mohla 

zúčastniť aj širšia rodina (zo Slovenska). 

Spolu bolo vykonaných  8 krstov. (rok 2020 - 23 krstov) tiež bol pokrstený dospelý a 

to 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 pokiaľ to opatrenia súvisiace s pandémiou covid-19 dovoľovali, 

v advente aj v strede týždňa. Na požiadanie aj v domácnosti a to hlavne pred sviatkami 

Veľkej noci. Večera Pánova bola prislúžená celkom 19 krát v chráme Božom a 11 krát v 

domácnosti.  

 

V nemocniciach a zariadeniach sociálnych služieb som sviatosť Večere Pánovej nemohol 

prisluhovať. 

 

C. Pohyb ľudnatosti: 

Krstených    spolu  = 8 / 1 mimo cirkevného zboru a 7 v cirkevnom zbore. 

  do 3 rokov -  dievčatá  = 2 

   chlapci   =  5 

 

  

dospelý: 1 muž 

 

Večera Pánova 

Počet účastníkov bol v uplynulom roku kvôli pandémii covid-19 obmedzený, preto 

štatistiku neuvádzam. 

spolu       (rok 2015 – 906, rok 2016 – 725, rok 2017 – 914, rok 2018 - 987) 

Muži  

Ženy 

V nemocnici a soc. zariadeniach 

Doma  

 

Konfirmovaných    spolu 8 

 

7 konfirmandov bolo konfirmovaných 5. júla po riadnej dvojročnej príprave. Z toho 5 

chlapcov a 2 dievčatá.  

 

Ako dospelý bol konfirmovaný 1 muž. 

 

 

Sobášených    spolu 2 (2018 - 5; 2019-1) 

 

ev.a.v./ev.a.v.  0  

ev.a.v. / r.kat.  0 
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ev.a.v. / bez. vyzn. 2 

  

Pochovaných    spolu 5 

  

ženy  -  3 (vek: 83, 76, 98) 

muži – 2 (19, 80) 

 

Z tých, ktorých sme vlani vyprevadili v nádeji vzkriesenia boli traja členmi nášho 

cirkevného zboru. 
 

Prihlásili sa do zboru:  7 

Odhlásili sa: 0 

Prestúpili: 0 

Vystúpili z cirkvi: 0 

 

Počet evidovaných členov zboru ku koncu roka 2020: 496  

V roku 2016 – 406, rok 2017 434, rok 2018 452, rok 2019 485 
 

Môžeme teda konštatovať, že cirkevný zbor rastie aj do počtu členov 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.  V súvislosti s opatreniami covid-19 nebolo možné 

návštevy v domácnosti uskutočniť preto sa pastorálna starostlivosť konala aj telefonicky 

alebo online. Návštevy 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. 

 

 

E. Vnútromisijná činnosť 

 

Detské služby Božie: 

  

Detské služby Božie resp. Detská besiedka sa konali nepravidelne v priebehu roka a to 

z dôvodu už spomínaných opatrení súvisiacich s covid-19, kedy stretnutia takéhoto typu 

neboli umožnené. Predovšetkým v období marec – máj 2020 a potom október – december 

2020.  Na sklonku roka sme však začali s detskými službami Božími – online.  

Detské služby Božie viedla  sestra diakonka a katechétka pre prácu s deťmi, Denisa Čopová. 

(pripravila Denisa Čopová)   

 

Dorast: 

 

Stretnutia dorastu sa uskutočňujú raz týždenne, a to od septembra minulého roka. Veľká 

väčšina stretnutí prebehla online formou. Dorastu sa pravidelne zúčastňujú piati mladí ľudia 

v pokonfirmačnom veku. Ako vedúci tímu pôsobia Ján Boháčik, Miška Miková a Ivka 

Talárová, a to v spolupráci s kaplánom Ondrejom Kotschom. S témami pomáha aj zborový 

farár. Cieľom stretnutí je utvrdzovať dorastencov vo viere po konfirmácii, viesť ich k Pánovi 

Ježišovi a činiť ich Jeho učeníkmi. Preto sme za ostatné mesiace preberali primárne význam 



8 

 

evanjelia a rôzne Ježišove podobenstvá. Nemenej dôležité je budovanie vzťahov v rámci 

zboru, čomu napomáhajú aj spoločné chvály či iné aktivity.  

(pripravil Ján Boháčik) 

 

Biblické hodiny mládeže: 
 

Kalendárny rok 2020 bol z veľkej miery poznačený ešte stále prebiehajúcou pandémiou. 

Tá nás zastihla začiatkom roka a kompletne zmenila každodenný život. Stretnutia mlá-

deže neboli výnimkou. Z týždňa na týždeň sme museli zmeniť spôsob stretávania sa a 

prejsť do online priestoru. Aj napriek týmto podmienkam život mládeže zostal naďalej ak-

tívny. Bolo milým paradoxom, že práve počas prvej vlny sme na spoločných stretnutiach 

preberali sériu zameranú na spoločenstvo a jeho dôležitosť v našom živote. O to viac 

nám bolo vzácnejšie osobné stretnutie, ktoré sme pri uvoľňovaní mohli zažiť - či už na 

mládeži alebo pri Službách Božích. Počas leta sa nám podarilo zorganizovať mládežnícky 

výlet po Slovensku, kde sme okrem kultúrnych a prírodných krás mohli spoznať aj rodiny 

a domáce cirkevné zbory našich mládežníkov. O spomínanom výlete sme sa mohli dočítať 

aj v septembrovom vydani EPST aj takýmto spôsobom sme mohli zvýšiť povedomie o na-

šom cirkevnom zbore “doma” na Slovensku. Počas jesene sme sa po niekoľko mesačnej 

prestávke museli opäť vrátiť do online priestoru. Ani takýto spôsob nám však nebol pre-

kážkou pri spoločných chvíľach štúdia Božieho Slova, piesní a modlitieb. Online forma 

nám zároveň dovolila prizvať na naše stretnutia jednotlivcov, ktorí by sa inak nemohli 

dostaviť fyzicky.  Osobne vnímame čas strávený v spoločenstve ako veľmi požehnaný. 

Výzvou do budúcna ostáva oslovenie mladších generácií, ktoré by mohli časom prevziať 

štafetu v rámci vedenia mládeže, a taktiež rozvoj misijnej činnosti, pre toto, ale aj iné 

vrúcne Vás teda prosíme o modlitebnú podporu.  

 

Obsah stretnutí: štúdium Božieho slova, spoločné chvály, modlitby, aktivity 

Priemerná účasť: 12 

Preberané témy počas roka 2020: séria “O misii” - svedectvo misionárov a o tom, ako 

sme aj my povolaní k misii; Pôst a jeho význam; séria “Spoločenstvo” - témy zamerané 

na dôležitosť spoločenstva v našich životoch; List Efezským, príbeh Ester; séria vzťahy kde 

sme študovali 4 partnerské dvojice z Biblie a požiadali sme aj starších bratov a sestry zo 

zboru, aby sa podelili o ich svedectvá zo života. 

        (Pripravil Matej Štrbka) 

Biblické hodiny seniorov a dospelých 

 

Biblických hodín seniorov sa konali podľa možností len do marca 2020 a potom ešte krátko 

v období medzi májom a koncom júna 2020. Súvisí to tiež s opatreniami covid-19, ktoré 

nám buď neumožňovali stretať sa na biblických hodinách vôbec alebo za takých podmienok, 

ktoré neboli vhodné pre prezenčné stretanie sa. Ale verím, že keď príde čas, znovu túto 

aktivitu nášho cirkevného zboru obnovíme. 

 

Biblické hodiny dospelých ale uskutočňujeme. Na krátku výluku v marci a apríli, sme 

s biblickými hodinami, ktoré sa konajú v utorok od 18:00 hod znovu začali. Do konca júna 

2020 sme sa venovali starozmluvnej biblickej knihe Kazateľ. Od septembra sme začali čítať 

a vykladať novozmluvný spis list Rímskym. Biblická hodina prebiehala striedavo on-line 

a prezenčne a to v závislosti s opatreniami covid-19. Pokiaľ sme mohli, stretávali sme sa 

v zborovej miestnosti pri kostole. V prípade, že opatrenia nám nedovoľovali stretnúť sa 

prezenčne, mali sme biblickú hodinu on-line cez aplikáciu zoom.us. Biblických hodín sa 

zúčastňuje od 6 – 14 účastníkov. 

 

 

Spevokol: 

 

Spevokol sa stretával na svojich nácvikoch podľa inštrukcií sestry Lýdie Šoltésovej, 

väčšinou online. Z dôvodu pandémie covid-19 však nevystupoval. 
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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, 

Evanjelický východ, či inú duchovnú literatúru z Tranoscia alebo iných kresťanských 

vydavateľstiev. Evanjelický posol spod Tatier prichádza aj k nám do Prahy pravidelne 

v počte 5 ks, Evanjelický východ rovnako v počte 5ks. Časopis Svetlo 1ks a je k dispozícii 

v zborovej miestnosti.  

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. Podporili sme ročným príspevkom učiteľov v škole 

v Dongobeši – príspevok činil 22 700.-KČ ako aj činnosť DECAV v ČR dvomi oferami – 

z nedele Kvetnej a 1. adventnej.  

 

 

Vnútromisijné aktivity cirekvného zboru v roku 2020 

 

Január 

Požehnanie manželstiev a domácností (2. nedeľa po Zjavení) 

  

pripomienka 167. výročia úmrtia Jána Kollára na Olšanských cintorínoch 

 

Február 

Návšteva „Zvonkohry“ z cirkevného zboru Košariská – Priepasné pod vedením sestry 

farárky Z. Durecovej a dirigenta... 

 

Marec 

6. 3. – Svetový deň modlitieb žien, aktívna účasť v programe s. Čopová a účasť 

niekoľkých členov cirkevného zboru na programe, ktorý sa konal v kostole CČSH – 

Královské vinohrady. 

 

8.3. – ordinácia jáhna Ondreja Kotscha 

 

Máj 

3.5. Televízne služby Božie na ČT2 

 

Jún 

21. 6. - 490. výročie Augustany, pripomenutie na sl. Božích 

  

Júl 

4. – 5.7. – slávnosť konfirmácie 

 

 

 

Október 

11.10.  uvedenie člena revíznej komisie ECAV v ČR do funkcie 

 

25.10.  20. nedeľa po Trojici Rozhlasové sl. Božie 

 

 

December   

 

5.12.  Mikulášska besiedka pre deti 
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13. 12. Uvedenie knihy sestry Oľgy Schmidtovej – „S Tebou, Pane“ v rámci služieb 

Božích 

 

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. 

Aj tu však zasiahli opatrenia súvisiace s covid-19. Náboženská výchova prebiehala riadne 

do marca 2020, každý piatok od 15:00. V uplynulom roku sme vďaka grantu z Úradu pre 

Slovákov žijúcich v zahraničí zakúpili učebnice pre všetky vekové kategórie od 

predškolského veku – materská škola až po stredoškolský vek – 1. a 2. ročník strednej 

školy. Rovnako sme zakúpili pracovné listy, didaktické a metodické pokyny a tlačiareň so 

skenerom pre prácu s deťmi a mládežou. Touto cestou mi dovoľte Úradu pre Slovákov 

žijúcich v zahraničí vyjadriť veľkú vďaku za túto podporu.  

Avšak vyučovanie náboženstva bolo prerušené vzhľadom na opatrenia covid-19. Verím, že 

sa čoskoro budeme môcť vrátiť späť k normálnemu vyučovaniu aj v tejto oblasti.  

 

Konfirmačná príprava: 

 

Konfirmačná príprava prebiehala v období školského roka. Do prvého ročníka sa prihlásilo 

7 detí. Jedno dievča a 6 chlapcov, ktorí sa pripravujú v dvoch skupinách. V druhom ročníku 

sa pripravovalo 7 detí – 6 chlapcov a dve dievčatá. Slávnosť konfirmácie sa konala 

v minulom roku 4. a 5. júla. Z pôvodného termínu v máji bola preložená tiež kvôli 

pandemickým opatreniam ale na slávnostnosti okamihu to nič neubralo ale naopak. Naši 

konfirmandi vyriekli svoj sľub vernosti Pánu Bohu a cirkvi v deň vierozvestov Cyrila 

a Metoda. Na tomto mieste sa mi žiada vysloviť len prianie, aby im oni slúžili za príklad 

nasledovania Pána Ježiša.   

 

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? 

Práca s konfirmandmi je veľmi náročná ale aj veľmi potrebná. Oni sú totiž tí, ktorí majú 

prevziať zodpovednosť aj za cirkevný zbor v dospelosti.  

 

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. 
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Cirkevno-zborový konvent: 

V uplynulom roku zborový konvent zasadal raz. Riadny výročný konvent v 2. nedeľu pôstnu 

8. marca s obvyklým programom. 

 

G. Hospodárska činnosť 

 

V roku 2020 sme vykonali tieto práce: 

Rekonštrukčné a brigádnické práce na zakúpenom byte „U Valu 4“ 

Rekonštrukcia kuchynky v zborovej miestnosti 

 

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.  

 

Za Pavlom Číčelom: 

Na tomto mieste mi dovoľte ešte krátko spomenúť osobnosť nášho brata zborového 

kurátora (po novom správcu zborového majetku), Pavla Číčela, ktorého Pán Boh odvolal 

náhle z tejto časnosti v septembri uplynulého roku.  

S vďakou spomínam a pripomínam si jeho službu. Brat Pavel bol neoddeliteľnou súčasťou 

života cirkevného zboru v uplynulých 23 rokoch. Bol prítomný na takmer všetkých 

bohoslužobných, misijných, spoločenských, kultúrnych podujatiach, ktoré cirkevný zbor 

usporiadal alebo spoluorganizoval. Rovnako jeho vklad bol veľmi veľký pri zabezpečovaní 

hospodárskych úloh, opráv, rekonštrukcií v zborovej miestnosti, kostole, bytov vo 

vlastníctve cirkevného zboru. Chcem spomenúť jeho schopnosť komunikácie s úradmi 

a zabezpečenie všetkých potrebných podkladov k jednotlivým prácam, zabezpečenie 

firiem a realizáciu všetkých prác. Podobne to bolo na úrovni cirkvi od roku 1993. 

V neposlednom rade nás brat Pavel reprezentoval v spoločnosti, v kruhu slovenských 

spolkov v Prahe ale aj iných spoločenských aktivitách.   

Teraz, po jeho odchode, si oveľa intenzívnejšie uvedomujeme ako nám chýba. V prvom 

rade ako spolubrat vo viere. Jeho pravidelná účasť na službách Božích, jeho účasť na 

všetkých zborových i cirkevných podujatiach, chýba nám, jeho pomoc a skúsenosti pri 

organizovaní a zabezpečovaní hospodárskych potrieb cirkevného zboru.  

Spomínam vo viere a nádeji vzkriesenia, s vďačnosťou za jeho život, prácu, priateľstvo. 

Vďaka Bohu za Pavla a jeho pôsobenie v našom cirkevnom zbore. Zostáva v našich 

mysliach. 

 

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.  

Predovšetkým ďakujem bratovi zborovému dozorcovi Ing. Štefanovi Rybovi za jeho prácu, 

úsilie pri riešení úloh v cirkevnom zbore ale tiež za nasadenie 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 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. 
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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. 

 

Za spoluprácu a pomoc pri zabezpečovaní bohoslužobného aj misijného života cirkevného 

zboru ďakujem bratovi Ondrejovi Kotschovi. 

 

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 a dorastom 

 

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 a Jánovi 

Boháčikovi. 

 

Ďakujem voleným členom synody ECAV v ČR. 

 

Ďakujem vám všetkým za požehnaný rok. 

 

SOLI DEO GLORIA! 

 
 
 

V Prahe, dňa 30. marca 2021 

 

 

 

     Marián Čop 

     ev.a.v. zborový farár 

biskup ECAV v ČR 

 


