
Slovenský evanjelický augsburského vyznania 

cirkevný zbor v Prahe 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

     

Výročná kňazská správa za rok 2022 
 
 

prečítaná na výročnom konvente Slovenského 

evanjelického a. v. cirkevného zboru v 

 

P r a h e  

 

 

 

ktorý sa konal dňa 26. februára 2023 

 

 



2 

 

I. ČASŤ 

TEXT:  Lukáš 9, 28 - 36 

SUSPÍRIUM:  
S TEBOU A PRI TEBE, PANE JEŽIŠI, JE NÁM NAJLEPŠIE 

PONÚKAŠ NÁM POKOJ, RADOSŤ, PRIJATIE, DOMOV 

KEĎ STAROSŤ, ŤAŽKOSTI TLAČIA MYSEĽ NAŠU, SVEDOMIE 
SI ÚTOČISKOM, MIESTOM POKOJA, VO SVETE PLNOM ZVODOV 

DAJ NÁM VŽDY NA TO PAMÄTAŤ, ŽE TY PRI NÁS STOJÍŠ 
V BEHU ROKOV CIRKEVNÉHO ZBORU AJ NÁS VŽDY LÁSKOU VYSTROJÍŠ. 

Amen. 
 

 
MILÍ BRATIA A SESTRY V KRISTU JEŽIŠI! 

 
 

Rok 2022 sa niesol v duchu osláv 75. výročia vzniku nášho cirkevného zboru. Toto 

výročie sme si pripomenuli na viacerých podujatiach, ktoré ešte v správe budú spomenuté. 

Už vo februári, pamätnom mesiaci, kedy náš cirkevný zbor vznikol v roku 1947, sme mali 

príležitosť privítať vzácneho hosťa, emeritného generálneho biskupa ECAV na Slovensku, 

Prof. Júliusa Fila. Zároveň nám tento vzácny hosť poslúžil zvesťou Božieho slova na 

slávnostných službách Božích dňa 27. februára 2022. Zvesť Božieho slova bola založená 

na slovách evanjelia Lukáša 9, 28 – 36. V úvode zvesti Božieho slova brat biskup vyriekol 

vzácne slová: „Prísť sem k vám (do Slovenského ev. a. v. cirkevného zboru v Prahe) je ako 

prísť domov“. Sú to krásne slová. 

Počas tých 75 rokov života cirkevného zboru tento zbor aj chrám Boží prijal mnoho 

tých, ktorí vlastné domovy opustili, aby hľadali, nachádzali i nenachádzali svoje uplatnenie 

a pod. A tu je náš cirkevný zbor, ktorý ponúka duchovný domov.  

Učeníci šli s Pánom Ježišom na vrch premenenia (tak toto miesto, kde sa odohráva dej 

nášho evanjeliového textu odohráva nazývame). Je otázkou, či boli na to, čoho boli 

svedkami pripravení, skôr nie. Ale po zážitku, kedy videli Pána Ježiša ako sa zhovára 

s Mojžišom a Eliášom, Peter vyjadril svoje vnútorné rozpoloženie slovami: „Majstre, dobre 

je nám tu. Urobme tri stánky. Jeden Tebe, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi...“ (L 9, 33b). 

Dobre je nám tu. Je nám dobre v našom cirkevnom zbore? Je to náš domov? Je prísť sem, 

do spoločenstva nášho cirkevného zboru ako prísť domov, kde je nám dobre? 

Slová emeritného brata biskupa ale aj účasť na službách Božích počas roka, ako aj 

celý vnútorný misijný život a hospodársky život cirkevného zboru vraví, že by sme to tak 

mohli vnímať a som presvedčený, že mnohí to tak aj vnímajú. 

Majstre, dobre je nám tu vo chvíľach, keď sa k nám prihováraš svojím slovom. To, 

čo najčastejšie prijímame od nášho nebeského Pána je Jeho slovo. Nedeľu, čo nedeľu, vo 

sviatočné dni ale aj mimoriadne príležitosti k nám prichádza Pán Ježiš a sýti nás svojim 

Slovom. Pre to Slovo prichádzame do nášho chrámu a do spoločenstva cirkevného zboru, 

na biblického hodiny a ďalšie stretnutia, aby sme boli nasýtení. Dar slova evanjelia je to 

vzácne, čo nám z nášho cirkevného zboru robí pravý duchovný domov. V tom zvestovanom 

slove nachádzame svetlo pre náš život, naše cesty, rozhodnutia, zápasy.   

Majstre, dobre je nám tu, keď k nám prichádzaš vo sviatostiach a ponúkaš nám 

svoju milosť, odpustenie, prijatie a nový život. Práve v spoločenstve cirkevného zboru 

prichádzame k stolu Pánovmu a tam najskôr pred Jeho tvárou vyznávame svoje hriechy. 

Vo chvíľach spovede poznávame na základe slov Božieho zákona svoje omyly a pády. Ale 

len to nám môže pomôcť zatúžiť po odpustení. Keby sme si neuvedomovali ako padáme 

a hrešíme netúžili by sme po odpustení a opätovnom prijatí. Potom ale prichádza moment, 

kedy opäť môžeme v našom duchovnom domove zakúsiť Jeho lásku a Jeho prítomnosť 

v daroch svätej Večere Pánovej, v krste svätom, pri požehnaní detí, pri konfirmácii mladých, 

či dospelých, ktorí sa rozhodli potvrdiť svoju krstnú zmluvu, pri požehnaní tých, ktorí sa 

rozhodli v manželstve spoločne ísť cestou života a byť časťou toho druhého ale aj vo 

chvíľach, keď sa máme rozlúčiť s našimi blízkymi, ktorých si už Pán povolal k sebe. 

Apoštol Peter hovorí Pánovi Ježišovi, že chce postaviť tri stánky – Pánovi Ježišovi, 

Mojžišovi a Eliášovi. Z týchto slov počujeme, čo je potrebné pre duchovný domov, kde sa 

môžeme cítiť dobre – slová zákona (Mojžiš), prorockú zvesť (Eliáš) ale nadovšetko slová 

evanjelia (Pán Ježiš). To všetko v našom duchovnom domove máme.  

Všimnime si však ešte jednu dôležitú správu nášho evanjelia. Nič z toho, čo chcel 
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Peter sa nestalo ale z nebies zaznel hlas: „Toto je môj vyvolený Syn; Jeho poslúchajte!“ L 

9, 35. Pán Ježiš vedel, že nie len Peter, Ján a Jakub potrebujú svoj duchovný domov. 

A preto ani Pán Ježiš, ani učeníci nezostali na hore premenenia, nepostavili tam stánky. 

Ale išli opäť medzi ľudí. Tak ako my. Nezostávame tu v chráme. Tu prichádzame preto, čo 

potrebujeme prijať. Preto majme radi tento náš duchovný domov a venujme mu svoju 

pozornosť, starostlivosť.  

Ale tak ako Pán Ježiš vyslal svojich učeníkov do sveta, aby niesli zvesť o možnosti 

žiť život naplnený vierou, láskou a nádejou vedúcou k životu večnému a oni to urobili, 

rovnako vysiela aj nás. Keď počujeme radostnú zvesť o tom, že Ježiš je Boží Syn, 

nenechávajme si ju pre seba, ale posielajme túto zvesť ďalej, aby aj ďalší ľudia mohli skúsiť 

dobrotu Pánovu a mohli nájsť svoj duchovný domov. Aj v našom chráme Božom a našom 

cirkevnom zbore.    

 

Amen. 
 
 

II. ČASŤ 
 

Zborový život. 
 

A. Bohoslužobný život. 
  

Služby Božie sa po dobe súvisiacej s covidovými opatreniami vrátila do takpovediac 

„normálneho“ režimu. Vrátili sme sa ku klasickej prezenčnej forme konania služieb Božích 

počas celého roka avšak zostali sme aj pri online prenosoch a to v poslednú nedeľu 

v mesiaci s výnimkou letných mesiacov a v prípade, že sme mali v danom mesiaci priamy 

prenos rozhlasových služieb Božích. Doba pandémie covidu však zanechala svoje dopady 

predovšetkým v návštevnosti služieb Božích. Online prenosy sme ponechali raz mesačne 

a to preto, že počas ich vysielania sa nám podarilo osloviť niekoľkých evanjelikov žijúcich 

mimo Prahu, ktorí vyjadrili vďačnosť ale aj túžbu byť s nami aspoň takýmto spôsobom 

spojení v bohoslužobnom spoločenstve. V uplynulom roku sme začali aj so službami Božími 

na novom bohoslužobnom mieste a to na sídlisku Barrandov. K tejto téme sa ešte vrátim 

v samostatnom odseku. V priebehu roka sme si pripomínali aj výnimočné jubileum 

cirkevného zboru – 75. výročie od založenia a táto téma rezonovala na viacerých službách 

Božích.  

 

Služby Božie sa konali každú nedeľu a počas všetkých sviatkov.  

Spolu bolo odslúžených uplynulého roku 72 služieb Božích, čo je o 10 viac ako v roku 2021. 

Všetky služby Božie boli konané prezenčne a ako už bolo spomenuté 8 krát boli prenášané 

aj online (posledná nedeľa v mesiaci, výročie cirkevného zboru), jedny služby Božie boli 

prenášané priamym prenosom v Českom rozhlase na stanici Vltava (október). Každú 1. 

nedeľu v mesiaci a na výročité sviatky bola prisluhovaná sviatosť Večere Pánovej. Našu 

službu zvesti Božieho slova sme konali spoločne so sestrou farárkou Janou Gregerovou 

a bratom farárom 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. Mládež pripravila v uplynulom roku dvoje služieb Božích – 29. mája a 11. 

decembra. 

 

Slávnostné alebo mimoriadne služby Božie: 

 

23. január – 170. výročie úmrtia Jána Kollára, služby Božie s programom hostí z rodnej 

obce Jána Kollára, Mošoviec. 

 

31. január – služby Božie v Jablonci nad Nisou / v rámci spolupráce s miestnym cirkevným 

zborom ČCE boli vykonané služby Božie podľa slovenskej liturgie pre celý cirkevný zbor 

s účasťou niekoľkých evanjelikov zo Slovenska, ktorí dlhodobo žijú v Jablonci nad Nisou. 
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27. február – 75. výročie vzniku Slovenského ev. a. v. cirkevného zboru v Prahe. 

Slávnostné služby Božie. Kazateľom slova Božieho bol emeritný generálny biskup ECAV na 

Slovensku, Július Filo. 

 

6. marec – výročný konvent cirkevného zboru 

 

4. apríl – Služby Božie konfirmandov zo Švédska, služby Božie konali švédski duchovní. 

Prítomných bolo cca 120 konfirmandov a ich vedúci. 

 

8. máj – slávnosť konfirmácie 

  

29. máj – mládežnícke služby Božie, kázal brat V. Ivičiak 

 

5. jún – 1. slávnosť svätodušná, pripomenutie si 75. výročia vzniku cirkevného zboru, 

zvesťou Božieho slova poslúžil brat emeritný biskup EKD Carsten Rentzing 

 

13. jún – celocirkevné služby Božie v rámci ktorých sa uskutočnila ordinácia duchovného 

našej cirkvi. Ordinovaným bol brat Ondrej Kotsch. Zvesťou Božieho slova poslúžil brat 

generálny biskup ECAV na Slovensku, Ivan Eľko. 

 

17. júl – návšteva cirkevníkov zo Spišskej Belej. 

 

4. september – Veni Sancte, požehnanie detí, žiakov a študentov na začiatku školského 

roka. 

 

16. október – volebný konvent cirkevného zboru 

 

30. október – rozhlasové služby Božie 

 

11. december – mládežnícke služby Božie, kázal brat farár V. Ivičiak 

 

18. december – služby Božie s adventno – vianočným programom detí z náboženstva 

a detskej besiedky. 

 

Barrandov 

V rámci našej vnútro – misijnej činnosti sme sa na presbyterstve rozhodli konať služby 

Božie aj na ďalších miestach v Prahe. Dôvody pre toto rozhodnutie bolo niekoľko. Jeden 

z hlavných dôvodov je poskytnúť členom cirkevného zboru kratšiu dojazdovú dobu na 

služby Božie ale rovnako dôležité bolo osloviť prípadných ďalších nových potenciálnych 

evanjelikov žijúcich v danej oblasti. Z troch miest, ktoré pripadali do úvahy sa nakoniec 

podarilo realizovať len služby Božie na sídlisku Barrandov, v Kultúrnom a rodinnom centre 

na Záhorského ulici. Služby Božie boli konané raz v mesiaci, spravidla v tretiu nedeľu 

v mesiaci. Počet účastníkov sa pohyboval v rozmedzí 1 – 13. V tejto činnosti chceme 

pokračovať aj v tomto roku. Čo sa zatiaľ nedarí tak ako bolo plánované je práve oslovenie 

nových evanjelikov, ktorí v danej oblasti bývajú. Vyhodnotenie tohto misijného projektu 

bude vykonané v roku 2024.  
 
 

Zhodnotenie bohoslužobného života: 

 

Bohoslužobný život prebiehal v štandardnom režime. A znovu by som pripomenul, že 

vlaňajší rok bol výnimočný práve pre jubileum, ktoré sme si v rámci života nášho 

cirkevného zboru s radosťou a zároveň dôstojne pripomenuli na viacerých službách Božích. 

Ako už som spomínal v úvodnej časti tejto správy evidujeme citeľný pokles účastníkov. 

Tento pokles nastal po dobe súvisiacej s pandémiou covidu-19. Kým pred covidom bola 

priemerná účasť na službách Božích 70 – 80 účastníkov, teraz sa to pohybuje medzi 55 – 

65. Pokles je zapríčinený viacerými okolnosťami. Niektorí bratia a sestry si už nenašli po 

opatreniach covid 19 cestu do chrámu. Dôvody si len môžeme domýšľať, nevieme prečo. 

Či ich odrádza ešte obava z nákazy alebo iba si odvykli nie je jasné. Rovnako môžeme 

sledovať pokles návštevníkov zo Slovenska a ďalších hostí. Čo nám však môže vlievať nádej 
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pre budúcnosť nášho cirkevného zboru je to, že pestrosť a rôznorodosť ponuky (pod touto 

rôznorodosťou myslím rôzne príležitosti, ktoré si pripomíname na službách Božích a tým aj 

pestrosť tém, ktoré sa objavujú v rámci bohoslužobného života) služieb Božích.  

 

Online prenosy si našli tiež svoje miesto. Ich sledovanosť v reálnom čase vysielania sa 

pohybuje medzi 12 – 18 sledujúcich. Zo záznamu si ich potom pozrie až do 200 sledujúcich. 

Tu však nevieme zistiť koľkí z nich sú naši domáci a koľkí záujemcovia mimo cirkevného 

zboru, tiež nie je celkom jasné, či sledujú celé služby Božie alebo iba časť. Zároveň nám 

to však ukazuje, že aj týmto spôsobom vieme oslovovať širší okruh veriacich a tým 

napĺňame naše poslanie, ktoré ako nasledovníci Pána Ježiša máme.  

 

V priestore nášho chrámu, pri službách Božích ale aj ďalšej činnosti chceme vytvárať 

prostredie, ktoré by sme mohli nazvať duchovným domovom. Chceme, aby to miesto bolo 

pre všetkých účastníkov milé, vzácne, miesto, kde radi chodia.  

 

B. Sviatosti 

 

Krst svätý: Sviatosť krstu svätého bola prisluhovaná väčšinou samostatne ale mali sme 

krsty aj v rámci služieb Božích. 
 

Spolu bolo vykonaných 9 krstov. (rok 2020 - 8 krstov, rok 2022 – 13 krstov). 

Krsty boli vykonané u detí. Pokrstili sme spolu 6 chlapcov vo veku do 3 rokov a 3 dievčatá 

vo veku do 3 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.  

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

sviatkami Veľkej noci.  

 

V roku 2022 bolo možné prisluhovať sviatosť Večere Pánovej aj v nemocniciach 

a sociálnych zariadeniach a túto možnosť využili niekoľkí členovia nášho cirkevného zboru. 

 

C. Pohyb ľudnatosti: 

Krstených    spolu  = 9 

  do 3 rokov -  dievčatá  = 3 

   chlapci   =  6 

 

Večera Pánova 

Počet účastníkov 

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

2021 štatistiku neuvádzam) 

 

 

Konfirmovaných    spolu 6 

 

5 chlapcov, 1 dievča 

 

Konfirmácia dospelých nebola. 

 

Sobášených    spolu 5 (2018 - 5; 2019-1; 2020 – 2; 2021 - 3) 

 

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

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

ev.a.v. / pravosl. 1 

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

2 sobáše, ktoré boli prislúžené nečlenom našej cirkvi / u jedného z párov bol 

prezentovaný záujem stať sa členom našej cirkvi. 
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Pochovaných    spolu 3 

V uplynulom roku sme sa rozlúčili so sestrou Jankou Halukovou, ktorú si Pán Boh povolal 

k sebe a Pán Boh si povolal k sebe aj brata Ondreja Ďureja, dlhoročného člena 

cirkevného zboru. Rozlúčka s ním sa konala na Slovensku, v jeho rodnej obci, Muránska 

Dlhá Lúka. 

 

Jeden pohreb sa konal v krematóriu. Jednalo sa o sestru – evanjeličku zo Slovenska, 

ktorá nebola členkou cirkevného zboru. 

 

Prihlásili sa do zboru: 5 

Odhlásili sa: 8 

Prestúpili: 0 

Vystúpili z cirkvi: 0 

 

Počet evidovaných členov zboru ku koncu roka 2022: 511  

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

rok 2021 506 
 

Z tejto štatistiky vyplýva, že cirkevný zbor zatiaľ kontinuálne 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, 

respektíve v kancelárii farského úradu, v domácnostiach po individuálnom dohovore.   

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.  

 

E. Vnútromisijná činnosť 

 

Detské služby Božie: 

  

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

schádzali v čase hlavných služieb Božích v Lutherovej sieni.  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 všetky deti, ktoré prichádzajú a ktoré rodičia privádzajú do  , aby 

počúvali Božie slovo a prijímali evanjelium. K tejto činnosti sme v uplynulom roku prizvali 

ďalšiu spolupracovníčku, sestru Oľgu Jánošíkovú. 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.  

Na detskej besiedke deti počúvali Božie slovo a poznávali Božie pôsobenie v dejinách 

i súčasnosti prostredníctvom príbehov z Novej zmluvy o Pánovi Ježišovi – Jeho skutky 

a potom od septembra príbehy o Jozefovi a jeho bratoch (1 Mojžíšova) 

Deti pod vedením sestry D. Čopovej pripravili program - adventno vianočné pásmo.   

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

 

(pripravila Denisa Čopová)   
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Dorast: 

 

Dorast sa s výnimkou leta stretával v priebehu celého roka 2022. Cieľom stretnutí je 

vytvárať spoločenstvo v Kristu, poukazovať na Božiu vzácnosť a Jeho potrebu v našich 

životoch. V priebehu roka sme prebrali viacero tematických sérií, ako napríklad desať 

Božích prikázaní či List Galatským. Ďalej sme čerpali inšpiráciu zo života starozmluvných 

i novozmluvných osobností, a predovšetkým sme hovorili o potrebe prítomnosti Pána Boha 

v našich vzťahoch a význame Jeho prítomnosti v tejto oblasti nášho života. Dorastu sa viac 

či menej pravidelne zúčastňovali šiesti mladí ľudia v pokonfirmačnom, resp. 

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

a Stanislav Kachman. Do stretnutí sa zapájajú aj duchovní zboru. V roku 2022 sa nám 

podarilo usporiadať väčšie akcie, a to júnovú a septembrovú grilovačku, novembrovú 

víkendovku v Sázave, vianočný večierok a tiež podnetnú diskusiu o vede a viere s pánom 

profesorom V. Múčkom,. Dvakrát sme si boli spoločne zahrať lasergame. 

(pripravil Ján Boháčik) 

 

Biblické hodiny mládeže: 
 

Pri postupnom odznení covidových rokov prebiehali stretnutia mládeže po celý rok  2022 

osobne. Cieľom práce s mládežou v našom cirkevnom zbore je viesť mladých ľudí k Pánovi 

Ježišovi, vytvárať prijímajúce spoločenstvo veriacich rovesníkov a byť domovom aj keď je 

človek od domova vzdialený stovky kilometrov. V priebehu roka sme na stretnutiach 

mládeže preberali mnohé série tém. Jednou z nich bola séria “Ako” kde sme diskusnou 

formou preberali ako môžeme komunikovať vieru v našich životoch, či ako byť cirkvou 

dnešnom svete a zároveň biblickou. Na panelovú diskusiu prijali pozvánku aj vzácne sestry 

a brat zo zboru, kde sme diskutovali o tom ako sa držať kresťanských hodnôt v 

každodennom živote. Okrem série “Ako...” sme sa na mládeži venovali aj biblickému štúdiu, 

kedy sme preberali Jánove listy a príbeh Mojžišovho brata Árona. Okrem pravidelných 

stretnutí sme s mládežou mali možnosť usporiadať aj akcie ako letnú a jesennú grilovačku, 

ktoré sú skvelými príležitosťami zavolať do spoločenstva aj kamarátov, ktorí sa zdráhajú 

prísť na pravidelné študijné stretnutia alebo SB. Ďalšou akciou mládeže bol už takmer 

tradičný mládežnícky roadtrip. Tentokrát sme ako mládež navštívili slovenské evanjelické 

komunity na Dolnej Zemi - v Srbsku, Maďarsku a Rumunsku. Bol to čas spoznávania nových 

priateľov, seba samých a čas spoločného zamýšľania sa nad Božím Slovom. Okrem 

roadtripu sme mali možnosť usporiadať aj mládežnícku víkendovku neďaleko Milína, kde 

diskutovali nad veršom Rim 12,12 a jeho aplikáciou do našich životov. Žiaľ okrem pekných 

chvíľ priniesol rok 2022 aj vojnu na Ukrajine, kde sme sa ako mládež zapojili do 

celozborovej zbierky a mnohí mladí dobrovoľnými aktivitami na pomoc utečencom - či už 

tu v Prahe alebo priamo do stanu slovenskej diakonie na ukrajinsko - slovenskej hranici. 

Je veľkým požehnaním, že do radov mládeže pribúdajú stále noví a noví ľudia a je zároveň 

výzvou pokračovať v aktivitách a nezaspať na vavrínoch. Vedúcimi tímu mládeže sú Matej 

Štrbka, Petra Muráňová, Aneta Kostárová, Matúš Viščor a Ondrej Smugala.  

         

(Pripravil Matej Štrbka) 

 

Biblické hodiny seniorov a dospelých 

 

Biblické hodiny seniorov prebiehajú už niekoľko rokov v pravidelnom čase v utorky od 

14:00 hod. Naďalej si zachovávajú svoj ráz komorných stretnutí pri speve, modlitbách, 

preberaní biblických tém i spoločných rozhovorov a zdieľaní. V minulom roku sme sa 

stretali v počte 3-7 účastníkov. Preberali sme témy, ako napr. „biblické ženy“, modlitba, 

modlitba Pánova – Otčenáš a podobenstvá z evanjelia podľa Lukáša. V adventnom čase 

pre sestry pripravili niekoľkí mládežníci jedno stretnutie s ich návštevou pri spievaní aj 

mládežníckych piesní a s rozhovormi o vianočných zvykoch . Príjemné spoločné stretnutie 

ukázalo, že medzigeneračné „bariéry“ nie sú také veľké a neprekonateľné. Verím, že 

v tomto budeme pokračovať aj v ďalších rokoch. 

 

Biblické hodiny dospelých prebiehali v zborovej miestnosti ale aj čisto online alebo hybridne. 

Od januára do júna sme sa venovali vybraným kapitolám z dogmatiky našej cirkvi. Od 
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septembra do decembra sme sa venovali evanjeliu podľa Matúša, kde vo výkladoch tohto 

evanjelia pokračujeme aj naďalej. 

 

 

Spevokol: 

 

Cirkevno-zborový spevokol viedla až do júna 2022 sestra Lýdia Šoltésová. Bolo to 12 rokov 

spoločných stretnutí a nácvikov ale aj vystúpení v cirkevnom zbore, či na rôznych 

podujatiach mimo cirkevného zboru. Rodinné a pracovné okolnosti však sestry Lýdiu 

priviedli k rozhodnutiu presťahovať sa a tak aj ukončiť svoju činnosť v spevokole. Pod 

vedením sestry Lydky vystúpil spevokol ešte 13. júna, na slávnosť sv. Trojice a pri 

príležitosti ordinácie. Na službách Božích sme jej poďakovali spoločne za jej dlhoročnú 

činnosť. Od septembra 2022 prevzal vedenie spevokolu brat Vladimír Kopáčik.  

         (pripravil M. Čop) 

 

„Spievajte Hospodinovi novú pieseň“ Žalm 98, 1A 

 

S týmto biblickým veršom začal v septembri  2022 Spevokol Slovenského evanjelického 

augsburského vyznania cirkevného zboru v Prahe svoje pôsobenie po letných 

prázdninách. Spevokol sa stretáva pravidelne v utorok o 18.30 v Lutherovej sieni pri 

chráme sv. Michala v Jirchářích a vedie ho nový dirigent Vladimír Kopáčik. Počet členov sa 

pohybuje v rozmedzí medzi 12 až 15 spevákmi, ktorí sú rozdelení do 4 hlasových sekcií 

(soprán, alt, tenor, bas). Od septembra prebieha nábor nových členov, na ktorý vytvoril 

brat riaditeľ Ján Maca priliehavý plagát.  

Hlavným poslaním spevokolu je služba v rámci služieb Božích a celocirkevných podujatí 

ECAV ČR. Ku koncu roku vystúpil spevokol dvakrát a to 30. októbra 2022 v rámci 

reformačných služieb Božích, ktoré boli prenášané do českého rozhlasu (rádio Vltava) a v 2. 

adventnú nedeľu 4. decembra 2022. 

         (pripravil V. Kopáčik) 

 

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 25 000.-KČ ako aj činnosť DECAV v ČR dvomi oferami – 

z nedele Kvetnej a 1. adventnej.  

V tejto oblasti sme tiež podporili ľudí zasiahnutých vojnou na Ukrajine. Išlo o poskytnutie 

pomoci niekoľkým ľuďom, ktorí odišli z Ukrajiny do Nemecka. Túto činnosť sme 

zabezpečovali v súčinnosti s VD ECAV na Slovensku. Zapojili sme sa do celocirkevnej 

zbierky na pomoc ľuďom na Ukrajine. Tiež sme poskytli priestory chrámu Božieho na 

koncert pre Ukrajinu a v závere roka sme vyhlásili finančnú zbierku na pomoc ľuďom 

zasiahnutých vojnou na Ukrajine a to konkrétne cirk. zboru v Cherkasy.  
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Vnútromisijné aktivity cirekvného zboru v roku 2021 

 

 

Január 

 

16.1. 2. nedeľa po Zjavení – požehnanie domácností 

 

22.1. a 23.1.  Pietny akt pri 170. výročí úmrtia Jána Kollára za prítomnosti delegácie 

z Mošoviec a spomienkové služby Božie na Jána Kollára 

 

Február 

26. 2. Slávnostný program k 75. výročiu vzniku Slovenského ev.a.v. cirkevného 

zboru v Prahe s prednáškou o zakladateľoch cirkevného zboru a koncertom. 

 

Máj  

20. – 22. duchovný víkend v hoteli Renospond – účasť na podujatí organizovanom ECAV 

v ČR 

 

Jún  

4.6. Program k 75. výročiu vzniku Slovenského ev.a.v. cirkevného zboru 

v Prahe,  

Divadelné predstavenie – Zrod komedianta 

záhradná slávnosť 

 

13. 6.  ordinácia novokňaza  

 

September 

9. – 11.9 Celocirkevný výlet – Wroclaw 

 

Október 

2.10. poďakovanie za úrody zeme. 

 

30. 10. 20. nedeľa po Trojici Rozhlasové sl. Božie / pamiatka reformácie 

 

November Víkendovka mládeže 

  Víkendovka dorastu 

 

December   

 

16.12.  Adventno-vianočný večierok pre dorast 

 

18. 12. adventno-vianočné pásmo detí z DSB 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. 

Prebieha v čase školského roku od septembra do júna. V uplynulom roku sme viedli jednu 

hodinu týždenne pre jednu skupinu vyskladanú z detí viacerých vekových skupín. 

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

k dispozícii zdarma. Cirkevný zbor ich zakúpil z grantu Úradu pre Slovákov žijúcich 

v zahraničí. 
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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 6 detí a v druhom ročníku 6 detí, ktoré budú v roku 2023 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 2. 

ročníka pripravuje sestra farárka J. Gregerová, 1. ročník vedie M. Čop.   

 

 

V súvislosti s detskými službami Božími, vyučovaním náboženstva a konfirmačnej prípravy 

som v správe za minulý rok pripomínal význam týchto aktivít niekoľko poznámok. 

Vzhľadom na ich aktuálnosť si dovolím ich nechať v pôvodnom znení aj v správe za rok 

2022.  

Tieto aktivity: „Nie sú  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 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 cirkevného zboru každý prvý 

pondelok v mesiaci. Zo všetkých zasadnutí sú urobené a overené zápisy. 

 

Administratívna činnosť cirkevného zboru prebieha v kancelárii farského úradu. 

Zabezpečenie zriadenia farského úradu prispieva k riadnemu chodu cirkevného zboru. 

 

 

Cirkevno-zborový konvent: 

 

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

pôstnu, 6. marca 2022 s obvyklým programom. Dôležitým momentom pre život cirkevného 

zboru bola voľba zborovej farárky, Janky Gregerovej, ktorá síce dlhodobo pôsobila v našom 

cirkevnom zbore ale do minulého roku to bola pozícia poverenej farárky vedenej na ústredí 

ECAV v ČR. Jej voľbou cirkevný zbor nadobudol zborovú farárku s pôsobnosťou 

predovšetkým v cirkevnom zbore a s pevnejšou väzbou na cirkevný zbor.  

Volebný konvent cirkevného zboru s programom voľby zborového dozorcu, správcu 

zborového majetku (po starom kurátora) a presbytera a náhradníkov do presbyterstva 

cirkevného zboru sa uskutočnil 16. októbra 2022 po službách Božích v zborovej sieni. 

Cirkevnozborový konvent na tomto zasadnutí zvolil za zborového dozorcu na 6 ročné 

volebné obdobie súčasného zborového dozorcu Štefana Rybu, za správcu zborového 

majetku brata Vladimíra Rybára, na ďalšie volebné obdobie prevolil brata Andreja 

Szerediho a za náhradníkov do presbyterstva zvolil sestru Hanu Valihorovú, brata Juraja 

Hvoreckého a brata Vladimíra Kopáčika. 
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G. Hospodárska činnosť 

 

V roku 2022 sme mali naplánované tieto práce: 

- realizácia nákupu bytového domu 
- vykonanie nutných stavebných úprav bytového domu tak, aby bol čo najskôr vhodný 

k prenájmu (500.000 Kč) 
Tieto dve úlohy boli splnené nákupom domu v Ústí nad Labem, časť Trmice na ul. Gorkého 
 

- doplnenie registrov organu (cca 27.000 €) 
Z dôvodu zmeny v navrhnutej ponuke (zmeny niektorých registrov na doporučenie výrobcu a po 
konzultácii s našimi kántormi – sestrou M. Hradeckou a V. Kopáčikom) sa realizácia presunula na rok 
2023 
 

- elektrorevízia kostola (cca 40.000 Kč) 
Zrealizované 
 

- výmena oltárneho obrazu formou darovania, výmeny z iného cirkevného zboru 
Presbyterstvo rozhodlo o zabezpečení nového obrazu na oltár. V súčasnosti komunikuje 

s akademickou maliarkou Jitkou Nesnídalovou. 

 

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 Jankou Halukovou a Ondrejom Ďurejom: 

 

Táto kapitola kňazskej správy sa začala písať v momente, keď si Pán Boh odvolal 

spomedzi nás brata kurátora Pavla Číčela. Považoval som a považujem za dôležité aj 

takýmto spôsobom pripomenúť významné osobnosti života nášho cirkevného zboru, ktoré 

sa výnimočným spôsobom zapísali do histórie života cirkevného zboru. Ale nečakal som, 

že si táto kapitola nájde hneď rok po roku svoj priestor. Tak sme v rámci tejto kapitoly 

spomínali v uplynulom roku na brata M. Hroboňa a sestru O. Schmidtovú. 

No a dnes spomíname na sestru Janku Halukovú a brata Ondreja Ďureja. 

Sestra Janka Haluková bola dlhoročná presbyterka nášho cirkevného zboru s obrovským 

presahom do spolkového života Slovákov v ČR ale aj v iných krajinách sveta. Jej činnosť 

bola spojená s jej organizačnými schopnosťami ale aj fundreisingovými aktivitami, ktoré 

prinášali cirkevnému zboru aj finančný efekt. Bola súčasťou organizovania života 

cirkevného zboru, pri výročiach cirkevného zboru, pri akciách „Noc kostolov“ pri vydaní 

kníh „História Slovenského ev.a.v. cirkevného zboru v Prahe“, ktorú napísal jej manžel 

Pavol Haluka a knihy O. Schmidtovej „S Tebou, Pane“. Predovšetkým spomíname na jej 

prehľad a rozhľad pri zabezpečovaní rôznych prác aj v hospodárskej činnosti cirkevného 

zboru a cirkvi. Spomíname a zároveň ďakujeme Pánu Bohu za jej činnosť a bratsko-

sesterské vzťahy. Zostáva natrvalo v našich mysliach. 
 

Pán Boh povolal k sebe aj dlhoročného člena cirkevného zboru a pravidelného účastníka 

služieb Božích, brata Ondreja Ďureja. Odišiel však spomedzi nás nepozorovane. Kvôli 

zdravotnému stavu manželky a potom aj svojho zdravotného stavu sme ho už nevideli 

medzi nami každú nedeľu iba občasne a v závere svojej životnej púte bol už odkázaný na 

24 hodinovú starostlivosť v sociálnom zariadení. Nelúčili sme sa s ním u nás. Blízka 

rodina sa s ním rozlúčila po jeho odchode v októbri uplynulého roku v jeho rodnej obci, 

Muránska Dlhá Lúka na Gemeri.  

Pán Boh nech aj im dá tiché spočinutie do dňa vzkriesenia!  

 

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 
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nesmierna. Budujeme náš duchovný domov, ktorý tu v Prahe v našom cirkevnom zbore 

našli už mnohí počas tých 75 rokov jeho existencie. Mnohí, ktorí tu zostávajú dlhodobejšie 

alebo aj krátkodobo, mnohí, ktorí prídu len na  návštevu. Nech teda tento chrám a cirkevný 

zbor zostáva duchovným domovom. Len pamätajme na to, že o tento duchovný domov je 

potrebné starať sa, mať ho v úcte, modliť sa za to, aby bol vždy naplnený pokojom a brat-

sko-sesterskou láskou. 

 

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.  

 

Ďakujem aj bratovi Ondrejovi Kotschovi za výpomoc v cirkevnom zbore a aktivity, ktoré 

koná ako misijný farár ECAV v ČR. 

 

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. 

 

Ďakujem ďalej sestre Čopovej a Oľge Jánovšíkovej za vedenie detských služieb Božích v 

čase hlavných služieb Božích 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 

 

Ďakujem sestre Marte Vrškovej za vedenie pokladne cirkevného zboru, zabezpečenie 

poriadku v kancelárii a v zborovej miestnosti ako aj za zabezpečenie návštevného poriadku 

v záhrade pri kostole ako aj ochotným bratom i sestrám, ktorí pomáhajú pri zastupovaní 

sestry Marty v prípade potreby. 

 

Osobitne ďakujem všetkým mládežníkom za výpomoc pri brigádach. 

 

Ďakujem členom revíznej komisie bratovi Pavlovi Slosiarikovi, Jánovi Boháčikovi 

a Martinovi Kocmánekovi. 

 

Ďakujem voleným členom synody ECAV v ČR. 

 

Ďakujem vám všetkým za požehnaný rok. 

 

SOLI DEO GLORIA! 

 

V Prahe, dňa 26. februára 2023 

        Marián Čop 

        ev.a.v. zborový farár 
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