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I. ČASŤ 

TEXT: Ježiš im opäť riekol: Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. 

Ján 20, 21 

 
SUSPÍRIUM: 

V cirkvi Tvojej svätej vinica Tvoja stojí,  

Bože, a Ty nás stále povolávaš,            

aby sme pracovali ako robotníci Tvoji,   

ako nám prácu vymeriavaš a dáváš.  

Nenechávaj nás nečinne, zaháľajúc stáť,  

ale pokiaľ je deň, verne pracovať.       

Po práci dôjsť k nebeskej radosti, 

 ako zasľúbenej odplate Tvojej milosti.  

Amen. 
 
 

MILÍ BRATIA A SESTRY V KRISTU JEŽIŠI! 
 

Posledné roky sa v našej cirkvi tu v ČR snažíme priniesť do života cirkvi, cirkevných 

zborov myšlienku aby každý rok bol venovaný jednej téme, ktorá by mala byť takou 

nosnou od ktorej sa odvíjajú aj aktivity v spoločenstve cirkvi a cirkevného zboru. Náš 

pohľad sa tak môže uprieť spoločným smerom, môžeme si tak jednoznačnejšie určiť ciele, 

ktoré chceme dosiahnuť v činnosti cirkevného zboru. Dôvodov je však viac. Napríklad: 

takýto postup prináša istý poriadok, systém. Od tých nosných myšlienok nájsť pojivá 

k tomu, čo žijeme, osobne, v spoločnosti, v rodine, môžeme tak nezabúdať na dôležité 

momenty života cirkvi z histórie. 

S tým súvisia však aj otázky:  Ako sa toho dokážeme zhostiť?, Ako skutočne tieto 

myšlienky pretavíme do zamýšľaného, plánovaného života cirkvi a cirkevných zborov?  

Cieľom takéhoto počínania si je ponúkať všetkým nám vždy nový pohľad na život cirkvi, 

a objavovať nové možnosti života a činnosti v cirkvi a cez ňu aj smerom do spoločnosti. 

Rok 2021 bol plánovaný s pohľadom na text Písma svätého z evanjelia Jána 20, 21. 

A z tohto textu počujeme: 

Pán Ježiš 

prináša pokoj, 

posiela nás, 

pracovať na svoju vinicu. 

 

AD1: Vzkriesený Kristus prichádza k svojim učeníkom, ktorý sú zhromaždení a plní 

strachu. To prvé, čo im hovorí: Pokoj vám! Hebrejsky: šalom aleicum. Bol to bežný 

pozdrav, ktorý v orientálnom svete poznáme dodnes. 

V tejto situácii však nejde len o dodržanie spoločenského bontónu. Pán Ježiš prichádza 

k učeníkom, ktorí sa báli. Ich strach spočíval v tom, že nevedeli ako sa situácia v ich 

živote po Ježišovom ukrižovaní bude vyvíjať ďalej. 

Podobne prichádza k nám, ktorí sa bojíme. Situácia v ktorej sa nachádzame prináša veľa 

reakcií strachu. Bojíme sa o zdravie, o život, o prácu, o živobytie, o deti a tých dôvodov 

obáv a strachu môže byť ešte viac a môžu byť rôznej aj rôznej intenzity. 

Niekedy si ten strach nepripúšťame, niekedy mu dávame veľmi veľa priestoru. Ale pozor: 

strach si netreba zamieňať so zodpovednosťou alebo opatrnosťou, starostlivosťou! 

Pán Ježiš do tej našej životnej situácie hovorí Pokoj Vám! Nebojte sa lebo som s vami, 

som pri Vás, poznám Vašu životnú situáciu – nie je dôvod na strach. Za nami je ďalší rok 

na vinici Pánovej. Už vieme, čo uplynulý rok ešte priniesol, na konvente hodnotíme 

výsledky nášho snaženia. Ako sme využili čas daný našim Pánom, ako sme zhodnotili 

hrivny, ktoré nám zveril, aby sme nimi pôsobili a pracovali na šírení evanjelia vo svete? 

Ako sme zvládli bohoslužobnú činnosť, misijnú činnosť, výchovnú činnosť, pastorálnu 

starostlivosť a hospodársku stránku nášho cirkevného zboru? S pokojom, ktorý nám 

vlieval do našich sŕdc sme mohli a môžeme počítať.  
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AD2: Pán Ježiš posiela svojich učeníkov. Potom ako ich zbavuje strachu svojou 

prítomnosťou a svojim Slovom dáva im úlohu. Ukazuje, že je potrebná aktivita, činnosť. 

Učeníci nechodili a neboli pri Pánovi Ježišovi aby strávili pekné chvíle oddychu 

a príjemnej spoločnosti, aby potom mohli spomínať na „staré zlaté“ časy. On ich 

pripravoval, aby ich vyslal do služby. Toto vyslanie nie je dôsledok aktuálnej situácie. On 

hovorí: „Ako mňa poslal Otec, Ja posielam vás.“ Pán Ježiš ukazuje, že toto poslanie je 

pokračovaním Božieho plánu spásy, záchrany sveta, ktorého súčasťou sa stali učeníci. 

Z pôvodného gréckeho textu ale môžeme porozumieť, že toto poslanie sa netýka len 

učeníkov. Toto poslanie Pána Ježiša sa cez učeníkov a celý rad ďalších pokračovateľov – 

apoštolských otcov, cirkevných otcov, potom neskôr našich predkov, ktorých si 

pripomíname - ich vieru, odkaz viery života, posúva ďalej. V minulom roku sme 

pripomenuli postavy Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, ktorí ťažkých časoch 

temna položili svoj život – Ján Jesenius, gróf Schlick alebo ďalší mučeníci, ktorí boli 

popravení na staromestskom námestí 1621. 

Toto vyslanie Pána Ježiša sa ale týka aj nás. Pán Ježiš týmito slovami ev. Jána posiela 

nás. Ako Jeho poslal Otec a On vyslal učeníkov, vysiela i nás na vinicu Pánovu – cirkev 

Vo víre situácie obmedzení, zákazov – akoby sme aj my zostávali za tými zatvorenými 

dverami našich domácností, nášho vnútra. Ale Pán Ježiš prichádza a hovorí nám nebojte 

sa – On je s nami. On je Pán. Situácia je vážna ale sme v rukách nášho Pána, ktorý 

každú situáciu má rovnako vo svojich rukách. Najdôležitejšie je nerezignovať a poddať sa 

nemohúcnosti. 

  

AD3: Pán Ježiš posiela svojich učeníkov do sveta s úlohou vybavených prítomnosťou 

Ducha Svätého. Dáva im takú netradičnú úlohu. Odpúšťať hriechy. Nezainteresovaný by 

si mohol pomyslieť: no mohol im možno dať oveľa ušľachtilejšiu úlohu, veď bolo treba 

toľko (z ľudského pohľadu) dôležitejších problémov riešiť. 

Pán Ježiš nás zmieruje s nebeským Otcom a to je to najpodstatnejšie. Kým všetko 

ostatné má dosah na náš život na zemi, odpustenie hriechov je to, čo nám otvára dvere 

k nebeskému Otcovi.  

Rovnako vysiela aj nás na svoju vinicu. Pán Ježiš nás nepozýva len do spoločenstva s Ním 

vo sviatočný deň ale žiť život viery každý deň. Vysiela nás slúžiť a pracovať v cirkvi a pre 

cirkev. 

 

 

Amen. 
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II. ČASŤ 

 
Zborový život. 

 

A. Bohoslužobný život. 
  

Služby Božie sa od začiatku roka 2021 konali v núdzovom režime. Vzhľadom na opatrenia 

covid-19 bol obmedzený počet účastníkov služieb Božích a tak boli služby Božie konané 

hybridným spôsobom. Do 15 účastníkov mohlo byť prítomných prezenčne (vzhľadom na 

kapacitu kostola – miesta na sedenie – 10% z kapacity) a zároveň boli vysielané online 

spôsobom cez youtube kanál. Pred Veľkou nocou sa už opatrenia uvoľňovali viac a viac 

a tak bolo možné služby Božie konať s viacerými účastníkmi ale zostali sme aj pri online 

spôsobe. V druhej polovici roka, keď už boli opatrenia uvoľnené a účasť bola možná za 

podmienok dodržania základných hygienických opatrení sme online vysielali služby Božie 

raz v mesiaci a to spravidla poslednú nedeľu v mesiaci. Tento režim zatiaľ zachovávame 

vzhľadom na to, že viacerí online účastníci prejavili záujem o to, aby sme aj naďalej 

ponúkali túto možnosť.  

 

Služby Božie sa konali každú nedeľu a počas všetkých sviatkov.  

Spolu bolo odslúžených uplynulého roku 62 služieb Božích, rovnaký počet ako v roku 2020  

a to prezenčne alebo online streamovanými službami Božími resp. hybridným spôsobom. 

V období pôstu pred Veľkou nocou sme rozšírili možnosť pristupovania k sviatosti Večere 

Pánovej a to práve kvôli obmedzenému počtu účastníkov. Ponúkli sme tak možnosť 

viacerým resp. širšiemu počtu členov cirkevného zboru byť účastní tejto sviatsoti. 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. Napriek 

obmedzeniam sme konali našu službu zvesti Božieho slova spoločne so sestrou farárkou 

Janou Gregerovou a bratom jáhnom Ondrejom Kotschom (ktorý v ECAV v ČR pôsobí na 

mieste misijného duchovného). Bohoslužobný život je stabilizovaný a myslím, že aj dobre 

zabezpečený. Pred Veľkou nocou a v advente poslúžil zvesťou Božieho slova a liturgiou aj 

brat farár Vladislav Ivičiak. Podľa možností sme aj v uplynulom roku venovali viacero 

služieb Božích zvláštnym udalostiam. Stalo sa tak ale až v druhej polovici roka: 

 

  

20. jún, 3. nedeľa po sv. Trojici - v rámci služieb Božích sme si pripomenuli výročie popráv 

vedúcich osobností stavovského povstania z roku 1621 ako boli Ján Jessenius, 

Ondřej Schlick a iné. V rámci týchto služieb Božích sme privítali hostí: biskupa ZD 

ECAV na Slovensku Jána Hroboňa a biskupa Wroclavskej diecézy Evanjelickej 

cirkvi a.v. v Poľsku, Waldemara Pytela, ktorý nám aj poslúžil zvesťou Božieho 

slova. 

 

 

1.august, 9. nedeľa po sv. Trojici – návšteva cirkevného zboru z Ružomberka 

 

5. september, 14. nedeľa po Trojici – sl. Božie Veni Sancte na zač. Školského roka 

 

 

3. október, 18. nedeľa po Trojici – Ordinácia novokňazov v našej cirkvi, slávnostným 

kazateľom slova Božieho bol biskup VD ECAV na Slovensku Peter Mihoč, zároveň sme si 

tiež pripomenuli poďakovanie za úrody zemské 

 

31. október, 22. nedeľa po Trojici – priamy prenos sl. Božích v ČRo. Pamiatka reformácie. 

 

 

12.12. – 3. nedeľa adventná, kázal hosťujúci kazateľ, brat V. Ivičiak. 
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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. Situácia v bohoslužobnom živote cirkevného 

zboru bola zo začiatku roka obdobná ako v roku 2020. S tým rozdielom, že už sme nemali 

úplnú výluku ale len čiastočnú. To znamená, že vždy bolo možné aspoň malému počtu 

účastníkov byť prezenčne prítomným na sl. Božích. Avšak po uvoľnení opatrení sme sa 

nedostali k počtu účastníkov z predchádzajúcich rokov pred covidom-19. Služieb Božích sa 

zúčastňovalo v druhej časti roka 35 – 60 účastníkov. Nie je teda možné hodnotiť trend 

nárastu, či poklesu účastníkov. Veľkú rolu v účasti na službách Božích zohrávali oprávnené 

alebo iné obavy pravidelných i občasných účastníkov. Pokiaľ po minulé roky boli takmer 

vždy prítomní návštevníci zo Slovenska tak v uplynulom roku táto situácia nastala iba 

sporadicky.  

Aj v tejto situácii sme sa ale držali ako duchovní pracujúci na Božej vinici poslania, ktoré 

sme obdržali a vykonávali sme ho v podmienkach, ktoré nám boli dané.  

 

 

B. Sviatosti 

 

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

a situáciu samostatne, mimo rámca služieb Božích.  
 

Spolu bolo vykonaných  13 krstov. (rok 2021 - 8 krstov). 

Krsty boli vykonané predovšetkým u detí. Pokrstili sme spolu 3 chlapcov vo veku do 3 

rokov a 9 dievčat vo veku do 3 rokov, jedno dievča vo veku 5 rokov.  

 

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. V pôstnom období sme ale sviatosť Večere Pánovej 

prisluhovali každú nedeľu (vzhľadom na obmedzený počet účastníkov sme tak chceli 

ponúknuť možnosť účasti na sviatosti Večere Pánovej čo najširšiemu okruhu členov 

cirkevného zboru, ktorí cítili potrebu prijať odpustenie hriechov). 

Na požiadanie sme prisluhovali sviatosť Večere Pánovej aj v domácnosti a to hlavne pred 

sviatkami Veľkej noci.  

 

V nemocniciach a zariadeniach sociálnych služieb som sviatosť Večere Pánovej nemohol 

prisluhovať. 

 

C. Pohyb ľudnatosti: 

Krstených    spolu  = 13  

  do 3 rokov -  dievčatá  = 9 

   chlapci   =  3 

 

  

Jedno dievča vo veku 5 rokov. 

 

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, rok 

2021 štatistiku neuvádzam) 

 

 

Konfirmovaných    spolu 2 

 

Konfirmovaní v roku 2021 boli iba dospelí a to dve dospelé ženy. 
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Sobášených    spolu 3 (2018 - 5; 2019-1; 2020 - 2) 

 

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

ev.a.v. / r.kat.  1 

ev.a.v. / pravosl. 1 

ev.a.v. / bez. vyzn. 1 

  

Pochovaných    spolu 5 

  

ženy  -  2 (vek: 80, 95) 

muži – 3 (70, 81, 81) 

 

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

cirkevného zboru. 

 

Zvlášť by som chcel pripomenúť v tejto časti, že sme sa vlani v nádeji vzkriesenia 

rozlúčili s osobnosťami nášho cirkevného zboru. V júni to bol brat MUDr. Miloslav Hroboň, 

ktorého si Pán Boh povolal po dlhej a namáhavej chorobe. Vyprevadili sme nášho 

dlhoročného zborového dozorcu, zástupcu st. konzistora ECAV v ČR, presbytera a oporu 

cirekvného zboru v mnohých ohľadoch. Vyprevadili sme výnimočného spolubrata, ktorý 

nám bude chýbať. Ďakujeme za dielo, ktoré mu náš nebeský Otec doprial konať v našom 

cirkevnom zbore.  

Druhou osobnosťou bola sestra Oľga Schmidtová, dlhoročná presbyterka cirkevného 

zboru, členka SDM v ČR za náš cirkevný zbor.  
 

Prihlásili sa do zboru: 8 

Odhlásili sa: 9 

Prestúpili: 1 

Vystúpili z cirkvi: 0 

 

Počet evidovaných členov zboru ku koncu roka 2021: 506  

V roku 2016 – 406, rok 2017 434, rok 2018 452, rok 2019 485, rok 2020 496 
 

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; pri sčítaní obyvateľstva v roku 2021 sa k ECAV v ČR na území Prahy 

prihlásilo 516. 

Tu by som chcel pripomenúť, že v roku 2021 nebol tento údaj vyžadovaný štatistickým 

úradom ČR ako povinný údaj a zároveň každý, kto sa hlásil k niektorej z cirkví musel 

uviesť sám názov cirkvi, ku ktorej sa hlási. 

 

 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 - obmedzene.  V súvislosti s opatreniami covid-19 sa často 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. 
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E. Vnútromisijná činnosť 

 

Detské služby Božie: 

  

Detské služby Božie resp. Detská besiedka sa konali pravidelne v priebehu roka ale 

s ohľadom na už spomínané opatrenia súvisiace s covid-19, kedy stretnutia takéhoto typu 

neboli umožnené. V prvej časti roka sme pokračovali v rozbehnutom systéme detskej 

besiedky online spôsobom. Po uvoľnení opatrení už prebiehala detská besiedka prezenčne 

v Lutherovej sieni v čase hlavných služieb Božích. Tak ako v každej oblasti aj v tejto oblasti 

– účasť na Detskej besiedke zasiahol covid. Počet prítomných detí sa znížil, ale my sme 

vďační aj za to. Verím, že postupným uvoľňovaním sa to zlepší a my sa znovu budeme tešiť 

väčšej účasti. Ďakujeme Pánu Bohu za doterajšie vedenie a prosíme aby nám naďalej dával 

silu, trpezlivosť, pokoj a požehnanie v tejto práci. Aby pôsobil svojou láskou v našom CZ 

aj našich rodinách. Deti pod vedením sestry D. Čopovej pripravili program ku dňu matiek 

a na službách Božích na Štedrý večer.   

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

 

(pripravila Denisa Čopová)   

 

Dorast: 

 

Stretnutia dorastu prebiehali s Božou pomocou po celý rok 2021, spočiatku online formou, 

od mája naživo. Cieľom stretnutí je utvrdzovať dorastencov vo viere, viesť ich k Pánovi 

Ježišovi a ukazovať, ako byť soľou zeme. V priebehu roka sme prebrali viacero tematických 

sérií, kde sme čerpali inšpiráciu zo života Pána Ježiša a významných starozákonných postáv. 

Takisto sme za zaoberali tretím článkom viery všeobecnej kresťanskej. V neposlednom rade 

sa učíme, ako vnímať a pôsobiť na ľudí okolo seba, čomu bola venovaná séria s názvom 

Influencer. Dorastu sa pravidelne zúčastňujú siedmi mladí ľudia v pokonfirmačnom, resp. 

v konfirmačnom veku. Vedúcimi tímu sú Ján Boháčik, Michaela Miková a Ivana Talárová. 

Do stretnutí sa zapájajú aj duchovní zboru. Za zmienku stojí, že sa nám v uplynulom roku 

podarilo usporiadať aj väčšie akcie, ktoré boli predtým kvôli pandémii nemysliteľné; a to: 

letnú grilovačku, jesennú víkendovku v Soběhrdoch a vianočný večierok na konci roka. 

Týchto akcií sa zúčastnili nielen dorastenci, ale aj deti v konfirmačnom veku, ako aj ich 

súrodenci a známi.  

(pripravil Ján Boháčik) 

 

Biblické hodiny mládeže: 
 

Mládež fungovala v období január – apríl v online režime. V tomto čase sme pokračovali v 

preberaní listu Efezským, ktorým sme začali ešte koncom roka 2020 a sérii tém „Prekážky 

vo viere”, v ktorej sme sa zamýšľali nad prekážkami ako pýcha, nedôvera či strach a ako 

môžu ovplyvňovať naše životy viery. V máji sme sa po niekoľkých mesiacoch mohli začať 

stretávať aj osobne a tak to chvála Pánu Bohu ostalo až do konca roka. Pri osobnom 

stretnutí sme preberali biblickú knihu Jób. Skrze túto knihu sme sa učili o utrpení a mieste, 

ktoré má utrpenie v našom živote. Ďalej sme skúmali niektoré životné okamihy kráľa 

Dávida a to, čo sa môžeme od neho naučiť a naopak, čomu sa máme vyvarovať. Počas leta 

naše stretnutia pokračovali a okrem tém, aktivít a chvál sme si mohli užiť aj príjemné letné 

večery plné rozhovorov v záhrade vedľa kostola. Počas leta sme tiež absolvovali 

niekoľkodňový roadtrip na Slovensko, kde sme pokračovali v spoznávaní krajov Slovenska. 

Počas tohto výletu sme mali možnosť navštíviť a prijať pohostinnosť viacerých cirkevných 

zborov na Slovensku, za čo im veľmi ďakujeme. Po letných mesiacoch a návrate 

vysokoškolákov do Prahy sme pokračovali naše stretnutia novou sériou “O Cirkvi”, kde sme 

sa zamýšľali a diskutovali o tom, kto je cirkev, ako sa môžeme o ňu starať a čo je jej, a 

teda aj naším poslaním. O tom, že cirkev je cirkvou generácií sme sa mohli presvedčiť aj 

počas adventu na spoločnej biblickej hodine starších, kde sme mali krásnu možnosť stráviť 

čas s našimi drahými sestrami vo viere pri speve, modlitbách a rozhovoroch. Počas jesene 

sme zažili požehnaný čas na víkendovke, počas ktorej sme sa prakticky vracali k základom 

viery ako sú modlitba, čítanie Písma a chvála Pána Boha. Záver roka sme strávili štúdiom 

knihy Kazateľ (Kohelet), ktorá povoláva ľudí (a verím, že aj nás), aby počuli Božiu múdrosť. 

Z Božej milosti sme mohli v predchádzajúcom roku zažiť veľa dobrých vecí, no aj v ťažkých 
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situáciách, ktoré nastali, sme mohli prežívať Božiu blízkosť a lásku. Veľmi sa teším, že náš 

cirkevný zbor má túžbu a chuť investovať do mladej generácie. Verím, že v našom zbore 

budú mladí ľudia aj ďalej nachádzať svoj “kúsok domova”, ktorý je stovky kilometrov od 

toho slovenského. Verím, že náš zbor a jeho mládež sa stane tým miestom, kde nachádzajú 

prijatie, pokoj, lásku, povzbudenie a najmä Božiu blízkosť z ktorej to všetko pramení - teda 

síce slabý pozemský obraz toho skutočného nebeského domova. 

        (Pripravil Matej Štrbka) 

 

 

 

Biblické hodiny seniorov a dospelých 

 

Biblické hodiny seniorov sa konali podľa možností v priebehu roka s ohľadom na možnosti 

a záujem účastníkov. Väčší záujem a intenzita bola v teplejšom období. Na svojich 

stretnutiach, kde je vždy hlavnou témou Písmo sväté (vlani to bola SZ kniha Ester) sa 

venujú aj témam z praktického života a spoločenského diania. 

 

Biblické hodiny dospelých prebiehali s ohľadom na opatrenia covid-19. Prebiehali väčšinu 

v zborovej miestnosti ale aj čisto online alebo hybridne. Práve hybridný spôsob (prezenčne 

aj online) sa ukázal ako efektívny a dobrý pre toto obdobie, pretože sme ponúkli priestor 

tým, ktorí chceli byť prítomní prezenčne ale aj tým, ktorí z akýchkoľvek dôvodov nemohli 

prísť do zborovej miestnosti. Od januára do júna sme dokončili výklad listu Rímskym. Od 

septembra do decembra sme sa venovali starozmluvnej knihe Ezdráš. 

 

 

Spevokol: 

 

Spievajte na slávu jeho mena, jeho slávu šírte chválospevom! 

Žalm 66, 2 

Rok 2021 bol poznamenaný covidom aj pre spevokol. Takmer celý rok 2021 sme trénovali 

online, cez aplikáciu Skype. Fyzicky sme sa stretli len pár krát počas leta, kedy bola 

situácia s covidom trochu lepšia. Covidová situácia spôsobila, že sme nemali ani jedno 

vystúpenie v roku 2021. Nepomáhajú tomu ani online nácviky, pretože piesne trénované 

online nedokážeme dať do podoby pre vystupovanie. Pri spievaní online sa nedokážeme 

synchronizovať, takže zvuk môže ísť len z jedného zdroja a ostatní musia byť stíšení 

a nepočujeme sa. Avšak dokážeme aspoň trénovať nové piesne, učiť sa „po hlasoch“, 

prípadne sa snažiť napasovať na spev iného človeka. Bohužiaľ tú dôležitejšiu časť 

tréningov, spievanie dohromady, dynamika, toto bohužiaľ online nedokážeme natrénovať. 

Za rok 2021 sme sa naučili nejaké nové piesne, máme všetky „rozpracované“, ale stále 

tie piesne nemôžeme dokončiť. Už to je aj frustrujúce, nechceme mať rozpracovaných 

viac ako 10 piesní, chceli by sme nejaké už dokončiť a zaspievať na vystúpení, aby sme 

sa posunuli ďalej. 

Taktiež táto online forma nácviku nevyhovuje všetkým a aktuálne sa stretávame len 

v počte 2-5 ľudí. 

Dúfame v skoré upokojenie covidovej situácie, možnosť zahájiť fyzické nácviky a verejne 

zaspievať pár piesní.  

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, 

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

vydavateľstiev. Evanjelický posol spod Tatier prichádza aj k nám do Prahy pravidelne 
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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 2021 

 

 

Jún 

20. 6. - Sl. Božie s pripomenutím popráv vedúcich osobností stavovského povstania, 

Jána Jessenia, Ondřeja Schlicka a iných za účasti W. Pytela, biskupa Ev.a.v. cirkvi 

v Poľsku a Jána Hroboňa, biskup VD ECAV na Slovensku. 

  

Október 

3.10.  ordinácia novokňazov 

 

25.10.  20. nedeľa po Trojici Rozhlasové sl. Božie 

 

November Víkendovka mládeže 

  Víkendovka dorastu 

 

December   

 

17.12.  Adventno-vianočný večierok pre dorast 

 

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 do júna 2021 

neprebiehala vzhľadom na obtiažnosť organizácie detí a ich školských povinností. Od 

septembra sme obnovili vyučovanie náboženstva 1 hodinu v piatok popoludní. 

Náboženstvo vyučuje brat Ondrej Kotsch. Všetky učebnice a pracovné listy sú pre deti 

k dispozícii zdarma. Cirkevný zbor ich zakúpil v uplynulom roku z grantu Úradu pre 

Slovákov žijúcich v zahraničí. 

 

Konfirmačná príprava: 

 

Konfirmačná príprava prebiehala v období školského roka. Do júna bola jedna skupina 1. 

ročníka konfirmandov. Od septembra máme znovu 1. a 2. ročník konfirmačnej prípravy. 

V 1. ročníku je 7 detí a v druhom ročníku 6 detí, ktoré budú v roku 2022 konfirmované. 

Príprava prebieha obvyklým spôsobom – čítame Písmo sväté s výkladom farára/ky, 

preberáme učenie našej cirkvi prostredníctvom učebnice „Verím a sľubujem“, spievame 

piesne z ES ale aj mládežnícke, vedieme konfirmandov k modlitbám. Konfirmandov 1. 

ročníka pripravuje sestra farárka J. Gregerová, 2. ročník vedie M. Čop.   
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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. 

 

V oblasti administratívnej činnosti chcem vyzdvihnúť veľmi dôležitú skutočnosť. 

V uplynulom roku (september 2021) sa nám podarilo zriadiť farský úrad nášho 

cirkevného zboru. Náš cirkevný zbor nedisponuje budovou „fary“ a ani inými vhodnými 

priestormi, ktoré by mohli pre tento účel slúžiť. Od septembra 2021 prenajímame ako 

cirkevný zbor byt vedľa zborovej miestnosti, ktorý vyhovuje potrebám farského úradu. Tak 

môžem konštatovať, že týmto bol vykonaný dôležitý krok k plnohodnotnej činnosti nášho 

cirkevného zboru. V kancelárii farského úradu sú umiestnené všetky doklady a celá 

administratíva cirkevného zboru ako aj vytvorené miesto pre prácu farárov cirkevného 

zboru a zároveň priestor pre prijatie členov cirkevného zboru k vybaveniu potrebných 

náležitostí ako aj pre návštevy cirkevného zboru. 

 

 

Cirkevno-zborový konvent: 

V uplynulom roku zborový konvent zasadal dvakrát. Riadny výročný konvent v 1. nedeľu 

po sv. Trojici, 6. júna s obvyklým programom a voľbou do presbyterstva a na synodu ECAV 

v ČR. Volebný konvent cirkevného zboru s programom voľby zborového farára sa 

uskutočnil 25. októbra 2021 po službách Božích v zborovej sieni. Cirkevnozborový konvent 

na tomto zasadnutí zvolil za zborového farára na 10 ročné volebné obdobie súčasného 

zborového farára M. Čopa. 

 

G. Hospodárska činnosť 

 

V roku 2021 sme mali naplánované tieto práce: 

Priestor pre rodičov s malými deťmi v kostole / presunuté z roku 2020 / 

v riešení kvôli negatívnemu stanovisku NPÚ (Národného pamiatkového úradu), ešte je 

vedené rokovanie. 

 

Sklad kníh (klenba pri vstupe do kostola)  / presunuté z roku 2020 / 

nakoľko táto úloha je úzko prepojená projektom s prvou úlohou je táto riešená podobne. 

 

Kancelária farského úradu   /presunuté z roku 2020 / vykonané 

a dokončené v priestoroch prenajatého bytu vedľa zborovej siene. 

 

Organ /doplnenie registrov, čistenie, ladenie  /presunuté z roku 2020 / splnené 

v časti čistenie a ladenie, doplnenie registrov bude realizované v roku 2022 nakoľko je to 

finančne náročnejšia úloha ako sme očakávali. 
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Zabezpečenie  techniky pre online stream služieb Božích / splnené, stále však 

máme problém s kvalitou obrazu pri online prenosoch sl. Božích, čo súvisí s kvalitou 

internetového pripojenia.  

 

Maľovanie časti bytu Čajkovského 2 a výmena radiátora / splnené 

 

Čalúnenie stoličiek v kostole a Lutherovej sieni / splnené, na tomto mieste by som 

rád vyslovil poďakovanie sestre M. Vrškovej a ostatným brigádnikom: s J. Haluková, J. 

Gregerová, manželia Junkoví, manželia Hodíkoví, O. a P. Jánošíkové, D. Čopová 

 

Výmena topných telies v sakristii chrámu Božieho /splnené, topné telesa daroval 

brat Vladimír Rybár a sám ich osadil a sfunkčnil kúrenie. Ďakujem. 

 

Revízia elektrorozvodov lustrov v chráme Božom / presunuté na rok 2022 a to 

z dôvodu vykonania revízie elektrorozvodov celého chrámu Božieho (čiastočná revízia by 

nespĺňala požadovaný účel) 
 

Nákup nehnuteľného majetku 

Nákup nehnuteľnosti vhodnej na prenájom do 4,5mil Kč / cirkevno-zborový konvent na 

októbrovom zasadnutí zmenil rozhodnutie z júnového zasadnutia na nákup nehnuteľnosti 

do 10 mil. KČ. Nehnuteľnosť bola vybratá, bola podpísaná rezervačná zmluva 

s predávajúcim. Čaká sa na vyjadrenie banky k úveru. 

 

Správa o finannčnom hospodárení: podáva 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 Miloslavom Hroboňom a Olinkou Schmidtovou: 

Keď som túto časť pridával v uplynulom roku do kňazskej správy, netušil som, že táto 

časť bude súčasťou mojej správy aj za rok 2021. Ale Pán Boh si povolal k sebe tieto 

osobnosti nášho cirkevného zboru v požehnanom veku, keď sa naplnili dni ich života. 

Rozlúčili sme sa s našim bratom a sestrou v nádeji vzkriesenia, že si ich náš nebeský 

Otec povolal do svojho kráľovstva a to pre zásluhy Pána Ježiša, v ktorého oni celý svoj 

život verili, dúfali a spoliehali sa na Jeho milosť. 

Nám však chýbajú. Osobnosť brata dozorcu cirkevného zboru, zástupcu st. konzistora 

a veľkého podporovateľa cirkevného zboru je výnimočná. Jeho láskavý, pokojný, no 

predsa rozhodný postoj bol vždy prínosom pre cirkevný zbor. Vždy rozhodoval tak, aby to 

prinieslo úžitok pre zbor. A boli to niekedy aj veľmi ťažké a bolestivé rozhodnutia, no vždy 

v prospech cirkevného zboru. V neposlednom rade nebol oporou len pre cirkevný zbor 

a jeho procesy rozhodovania ale bol pomocou pre mnohých členov i nečlenov cirkevného 

zboru. Ako lekár vždy pomohol ľuďom, ktorí sa na neho obracali s pomocou v ich 

zdravotných problémoch. Zostáva v našich spomienkach. Aj týmto chcem vyjadriť vďaku 

Pánu Bohu za jeho život a pôsobenie. Ďakujem, Pane, za nášho spolubrata 

a výnimočného človeka, brata Miloša. 

Rozlúčili sme sa aj so sestrou Olinkou, ktorá bola tiež výnimočnou osobnosťou cirkevného 

zboru. Spoločne s manželom Mirkom boli presbytermi cirkevného zboru. Sestra Olinka 

ako herečka často prispela svojim umeleckým cítením a profesionalitou k životu 

cirkevného zboru ale aj v prostredí „Svetového dňa modlitieb“ žien, kde zastupovala náš 

cirkevný zbor a cirkev. Som vďačný aj za tú možnosť, že na sklonku jej života sme mohli 

podporiť ako cirkevný zbor jej zbierku poézie a prózy „S Tebou, Pane“. Ďakujem.  

 

Záver 

Na záver kňazskej správy ďakujem predovšetkým Pánu Bohu. Ďakujem za Jeho vedenie, 

požehnanie, ktoré smieme v našom cirkevnom zbore prežívať. Jeho starostlivosť o nás je 

nesmierna. Len keď si uvedomím ako posunul náš cirkevný zbor za ostatných 10 rokov, je 

za čo ďakovať. V každej oblasti môžem konštatovať posun a to vďaka požehnaniu nášho 
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nebeského Otca, ktorý nás vyslal na vinicu cirkvi pracovať ale aj dáva svoje požehnanie. 

Spomeniem len niekoľko oblastí, kde môžeme vidieť posun:  

 

Členstvo v cirkevnom zbore: z 380 v roku 2012 na 506 v roku 2021 

 

Práca s deťmi: detská besiedka, náboženstvo (v čase pred covidom – 3. skupiny) je úplne 

„samozrejmou“ súčasťou života zboru aj s programami ku dňu matiek, pri zborových prí-

ležitostiach, vianočné programy, to si vyžadovalo veľkú trpezlivosť a láskavý prístup sestry 

diakonky a ostatných spolupracovníkov. 

 

Dorast: pravidelne sa stretáva od r. 2020 

 

Mládež: Tá tu bola takmer vždy, počas celého fungovania zboru, ale vďaka Bohu je tu stále  

a chcem jej činnosť je veľkým prínosom 

 

Spevokol: covid-19 síce utĺmil jeho pôsobnosť ale je tiež pevnou súčasťou života zboru 

 

Biblické hodiny: okrem mládeže sa stretajú aj seniori, či dospelí. Sme cirkvou, ktorá sa 

hlási k vyznaniu založenom na Písme svätom. Preto ho potrebujeme poznávať aby sme 

vždy zostali verní Bohu a Jeho slovu. 

 

V neposlednom rade nám Pán Boh žehná aj v materiálnom zabezpečení cirkevného zboru, 

za ostatné roky sme urobili: oprava strechy veže kostola, kompletná oprava a maľovanie 

vnútra kostola, reštaurovanie empóry a kazateľne, nový zvon, nákup ďalšieho bytu pre 

cirkevný zbor, vyčistenie a naladenie organa, zriadenie farského úradu a mnoho ďalšieho.  

 

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. 

 

Ďakujem bratovi Lukášovi Hrivniakovi za jeho nasadenie, ochotu a prácu v chráme Božom 

a pri upratovaní priestorov ako aj príprave priestorov k oslavám, misijným podujatiam 

zboru a cirkvi ale tiež ochotu pomôcť nie len pri kostolníckych prácach ale aj prispenie 

svojim kuchárskym umením pri akciách cirkevného zboru. 

 

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. 
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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 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 6. marca 2022 

        Marián Čop 

        ev.a.v. zborový farár 

biskup ECAV v ČR 


