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ÚVODNÁ ČASŤ 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilé sestry a bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi! 

Dnes je tu čas a priestor, aby sme opäť po roku bilancovali a hodnotili to, čo bolo 

v uplynulom roku dobré aj to v čom sme ako CZ možno zlyhali. Chceme dnes aj ďakovať, v kňazskej 

správe ďakujem veľa a mnohým...a poviem: Vďaka Bohu, že je to tak!...že máme komu ďakovať, že 

máme ochotných ľudí, ktorým záleží na fungovaní nášho CZ.  

Ak však dnes chceme pozerať na náš CZ, tak predovšetkým sa musíme pozrieť na nás ako 

jednotlivcov. A musíme sa sami seba pýtať: Ako žijem ja v tomto CZ? Rastiem, silniem, vyvíjam sa, 

alebo krpatiem a zomieram? Budujem svoj život na Kristu, na Božom slove alebo na sebe a bez 

Božieho slova? Akým svedectvom som pre iných? Počínam si pred ľuďmi vzorne a príkladne?  

Cirkevný zbor je totiž na tom vždy tak, ako sú na tom jeho jednotliví členovia. Ak rastieme 

ako jednotlivci, tak rastie aj cirkevný zbor. Ak slúžime ako jednotlivci, tak slúži aj CZ. Ak svedčíme 

ako jednotlivci, tak svedčí aj CZ. Ak sme vzorom pre iných, tak vzorom je aj CZ. To isté však platí aj 

v tom negatívnom zmysle.   

 

Okrem bilancovania a ďakovania sa chceme, dnes, predovšetkým nechať obživiť a posilniť 

Božím slovom. Mužom, ktorý toho zažil veľmi veľa s Pánom Bohom. Mužom, ktorý nám minulý 

týždeň radil uvaliť všetky svoje starosti na vzkrieseného a živého Pána Ježiša. V prečítaných slovách, 

Peter vyzýva Boží ľud k rastu a k vzájomnému budovaniu sa. To sú dva dôležité momenty, na ktoré 

nás dnes Božie slovo chce upozorniť.  

 

M 

A keď ste už zobliekli všetku zlosť, všetku falošnosť, 

pokrytectvo, závisť a všetko ohováranie, ako práve narodené 

nemluvniatka túžte po duchovnom čistom mlieku, aby ste ním 

rástli na spasenie, keďže ste už okúsili, že Pán je 

dobrý. Pristupujte k Nemu, živému kameňu, ľuďmi 

zavrhnutému, ale Bohom vyvolenému a vzácnemu, a aj vy sami 

ako živé kamene budujte sa na duchovný dom, sväté kňazstvo, 

aby ste prinášali duchovné obete príjemné Bohu skrze Ježiša 

Krista.  
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1) Boží ľud musí rásť! 

Apoštol Peter v 1.-3.v. konštatuje, čo sa už s nami udialo a vyzýva nás k tomu, aby sa s nami 

ešte niečo udialo. „A keď ste už zobliekli všetku zlosť, všetku falošnosť, pokrytectvo, závisť a všetko 

ohováranie, ako práve narodené nemluvniatka túžte po duchovnom čistom mlieku, aby ste ním rástli 

na spasenie, keďže ste už okúsili, že Pán je dobrý.“ 

Čo sa s nami už udialo? 

Mnohé preklady slová 1.v. prekladajú ako rozkaz: „Zhoďte teda…“ Peter tu však používa 

slovesný čas, ktorý sa doslova týka  „vyzliekania“. Doslova tam je napísané: „Keď ste už zobliekli, tak 

znovu vyzliekajte. Neustále, neprestajne vyzliekajte...alebo keď ste už zobliekli, tak neprestajne majte 

vyzlečenú „všetku zlosť, všetku falošnosť, pokrytectvo, závisť a všetko ohováranie.“ 

Ak sa to už, bratia a sestry, pri nás udialo, zároveň platí, že sa to znovu deň čo deň musí pri 

nás diať. Platí, že v tom máme zotrvať. Máme zo seba zhodiť, vyzliecť šaty, ktoré patria starému 

človeku, ktoré kresťanovi nielenže nesvedčia, nepristanú mu...kresťan takéto šaty nosiť jednoducho 

nemôže. Do čoho sa teda kresťan už nemá obliecť a čo má každý deň vyzliekať?   

Peter hovorí: všetku zlosť, všetku falošnosť, pokrytectvo, závisť, ohováranie. Ak chceme, 

ak túžime po tom, bratia a sestry, aby náš CZ bol spoločenstvom a miestom, kde nebude ani zlosť, ani 

falošnosť, ani pokrytectvo, ani závisť, ani ohováranie...je tu iba jeden spôsob, ako to dosiahnuť – 

nemôže to byť v nás. Lebo ak nebude zlosť v nás, nebude ani v CZ...ak v nás nebude falošnosť, 

nebude ani v CZ...ak nebudeme pokryteckí, ak nebudeme tí, ktorí sa len na niečo hrajú a nosia masky, 

no v skutočnosti sú úplne iní, ani náš CZ nebude pokrytecký...ak v našom srdci nebude závisť a na 

našom jazyku ohováranie, ani náš CZ nebude nikomu závidieť ani nikoho ohovárať.  

Toto všetko sú šaty, ktoré jednoducho nemôžu byť súčasťou našich životov, nášho správania, 

rozmýšľania, uvažovania. Tieto šaty, ak si ich oblečieme, chtiac či nechtiac, musíme si ich neustále 

vyzliekať. Prosme však Pána Boha, či už ako jednotlivci, ale aj ako CZ, ako cirkev, aby nás chránil 

pred túžbou obliekať si niektoré z týchto diablových šiat.  

A čo máme teda robiť? Peter hovorí v 2. v.: „ako práve narodené nemluvniatka túžte po 

duchovnom čistom mlieku, aby ste ním rástli na spasenie.“  

„Túžte“...Je to rozkaz, ktorý nás ma viesť k aktivite. Ak niekto po niečom túži, znamená, že to 

veľmi chce. Ako kresťania, ako členovia nášho CZ, ako farári, dozorca, poddozorca, kantor, 

pokladník, presbyteri, kurátori, kostolníčky, vedúci skupiniek a všetci ostatní, ktorí sa zúčastňujeme na 

živote nášho CZ, máme túžiť po duchovne čistom mlieku. Máme to robiť, ako práve narodené 

nemluvňatá. Naša Lýdia, nás dva a pol mesiaca tomu veľmi dobre učí.   

Duchovný rast a zrelosť nie sú automatické v kresťanskom živote. K rastu sme pozvaní. Nato 

však potrebujeme primeraný pokrm. Predmetom túžby kresťana má byť Pán Ježiš Kristus. Viete, 
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dieťa, ktoré nemá túžbu po jedle, umiera. Veriaci človek, ktorý netúži po duchovnom čistom mlieku, 

ktorý netúži po slove Božom, po modlitbách, po spoločenstve v cirkvi, taký človek duchovne zomiera.  

Bratia a sestry, vďaka Pánu Bohu, že v aj v minulom roku sme v našom CZ, ale aj v rámci 

seniorátu, dištriktu či cirkvi, mali kvantum príležitostí na to, aby sme nezostávali len kresťanskými 

bábätkami, ale naopak, aby sme duchovne rástli a zreli a tak vydávali svedectvo o vzkriesenom 

a živom Božom Synovi, Pánovi Ježišovi.  

 

2) Budovanie na Kristovi!  

  „Pristupujte k Nemu, živému kameňu, ľuďmi zavrhnutému, ale Bohom vyvolenému a vzácnemu, 

a aj vy sami ako živé kamene budujte sa na duchový dom, sväté kňazstvo, aby ste prinášali duchovné 

obete príjemné Bohu skrze Ježiša Krista.“ 

„Pristupujte k Nemu“ – ide tu o opakované pristupovanie. Ak chceme budovať na Kristu, tak 

s Ním musíme tvoriť spoločenstvo. Nestačí sa s Ním raz stretnúť. Je podstatné sa s Ním neprestajne 

stretávať, pretože On sľúbil, že je všade tam, kde je spoločenstvo veriacich, kde sa káže Jeho slovo 

a kde sa prisluhujú sviatosti.  

Vieme, že úlohou SZ kňaza bolo prinášať obete. Kristus sa na Golgote stal kňazom i obeťou 

v jednej osobe. Obetujúcim i obetovaným. Tým, ktorý prináša obeť i tým, ktorý je sám obeťou. Kristus 

premieňa Golgotu, to strašné popravisko na svätyňu. A kríž, nástroj ľudskej zloby a popravy na 

najsvätejší oltár. Keď na ňom, ako kňaz prináša obeť vlastného života. Teraz to, chce Pán Ježiš robiť 

cez nás. Cez všeobecné kňazstvo veriacich… 

Čo teda znamená stáť sa svätým kňazstvom? 

Ako Pán Ježiš bol v jednej osobe kňazom i obeťou, tak aj my máme byť kňazmi, ktorí prinášajú 

svoj vlastný život ako obeť Bohu. 

Ako On svojou obeťou premenil Golgotu na svätyňu, tak aj my, svojou obeťou máme 

premieňať náš každodenný životný priestor na svätyňu...na niečo, kde bude prítomný Pán Ježiš...kde 

bude prítomná Jeho láska, pokora, odpustenie, kde bude prítomna viera v Jeho zachraňujúcu 

milosť...na miesto, kde nebude zlosť, falošnosť, pokrytectvo, závisť ani ohováranie To znamená, že 

môj život v manželstve, v rodine, v práci, v škole, v CZ mám premieňať na takéto miesto...na 

takúto svätyňu. 

Čo to znamená budovať sa v duchovný dom? 

Život v cirkevnom zbore vyžaduje spoluprácu. Spoluprácu na stavbe. Spoluprácu na jednom 

spoločnom diele, na budovaní jedného spoločného domu – cirkvi. Táto spolupráca je znemožnená, keď 

sa niekto preceňuje. Keď povyšuje seba a chce vyčnievať nad ostatných. Ako však zistím, že si o sebe 

nemyslím náhodou viac, ako treba? 
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Celkom jednoducho. Keď chcem vedieť ako zmýšľam o sebe musím sa pozrieť ako zmýšľam 

o druhých. Ak mám napr. o niekom nízku mienku, je to preto, lebo o sebe mám príliš vysokú mienku. 

Pre spolužitie v CZ je nevyhnutné pokorné myslenie, lebo zatiaľ, čo pýcha ničí vzťahy, ona je totiž 

súťaživej povahy, chce vyniknúť nad druhými, pokora vzťahy buduje. V cirkvi, v CZ ide totiž vždy 

o stavbu, nie o jednotlivé tehly či kvádre v nej. Toto si dobre zapamätajme, bratia a sestry: V cirkvi, 

v CZ ide totiž vždy o stavbu, nie o jednotlivé tehly či kvádre v nej.  

Bratia a sestry, táto nesmierne dôležitá výzva je tu dnes pre nás, pre členov nášho CZ, pre nás 

ako členov našej cirkvi. Kiež sa Pán Boh prizná k našej snahe tak, ako sa priznával ku nám aj v roku 

2018. AMEN 

 

 

BOHOSLUŽOBNÝ ŽIVOT 

ijeme vo svete, ale nie sme z tohto sveta. A práve na našom bohoslužobnom živote je 

zjavné aj pre ľudí z tohto sveta, že my sme už zmenili svoju identitu. Že máme inú 

totožnosť. Práve náš vzťah k službám Božím a iným duchovným stretnutiam, náš 

záujem o spoločenstvo s bratmi a sestrami je zjavným, vonkajším, viditeľným 

znamením toho, komu patríme. Ak sa Božie myslenie stáva mojím myslením a Jeho hodnoty 

mojimi hodnotami, Jeho záujmy a priority mojimi záujmami a prioritami, tak to musí byť zjavné 

predovšetkým na mojom bohoslužobnom živote. 

Aj v uplynulom roku nám Pán Boh ukazoval, že spoločenstvo pri Božom slove s bratmi 

a sestrami vo viere, je obohacujúcim prvkom našej viery. Je vrcholom nášho duchovného života v 

cirkevnom zbore. No zároveň si so smútkom uvedomuje, o čo všetko prichádzajú tí, ktorí sa 

bohoslužobnému životu vyhýbajú. 

 

V tabuľkách podávam prehľad bohoslužobného života od roku 2016 po rok 

2018. 

 

POČET ČLENOV CZ 
 

Rok 
Kartotéka 

2016 1180 

2017 1171 

2018 1176 

 

Služby Božie sú miestom stretnutia Božieho ľudu so svojím Bohom. Pán Boh je na nich 

prítomný v slove a sviatostiach, aby nám slúžil. Aj keď je svet hriešny, Pán Boh ho miluje 

a vo svojom slove nám dáva istotu, že nás, ktorých zachránil z tohto sveta, chce prijať k sebe. SB 

Ž 



Kňazská správa za rok 2018                                                 Cirkevný zbor HÁJ 
 

 
 

6 

46%

54%

ŠTEDROVEČERNÉ SLUŽBY 
BOŽIE 2017 1.

štv.

2.
štv.

13%

87%

HLAVNÉ SLUŽBY BOŽIE

1. štv.

2. štv.

sú teda miestom radostného stretnutia Božieho ľudu s Pánom Bohom, no zároveň si so smútkom 

uvedomuje, o čo všetko prichádzajú tí, ktorí sa bohoslužobnému životu vyhýbajú. 

Na hlavných SB sme sa v roku 2018 stretávali pravidelne: v matkocirkvi Háj každú nedeľu 

o 9:00 h. a vo filiálkach Dolná Štubňa a Turčianske Teplice – Vieska každú druhú nedeľu o 10:45 

h. a v Hornej Štubni každú piatu nedeľu v mesiaci o 10:45 h.  

 

HLAVNÉ SLUŽBY BOŽIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                                                                                             V priemere 13% členov CZ sa v minulom   

                                                                                                 roku zúčastňovalo hlavných SB. /159 duší/ 

 

                                                                                                          

   

                                                                                                 V priemere 87% členov CZ sa v minulom  

                                                                                                 roku nezúčastňovalo hlavných SB. /1017 duší/  

              

 

 ŠTEDROVEČERNÉ SB A SB NA PRVÉ SLÁVNOSTI VÝROČITÝCH SVIATKOV 

 

 

                                                                             V priemere 46% členov CZ sa v minulom roku         
                                                                                                  zúčastnilo štedrovečerných SB. /542 duší/  

   
                                                                                                          
  
 

                                                                                              V priemere 54% členov CZ sa v minulom roku  
                                                                                                   nezúčastnilo štedrovečerných SB. /634 duší/ 

  

 

Rok  
Počet za rok Priemerná účasť 

2016 110 155 

2017 110 158 

2018 110 159 

Rok 1. sl. vianočná 1. sl. veľkonočná 1. sl.  svätodušná 

2016 272 228 162 

2017 262 255 205 

2018 270 250 202 
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 NEŠPORNÉ SLUŽBY BOŽIE 

 

Nešporné SB sa v minulom roku konali každú nedeľu (s výnimkou 5. nedele v mesiaci) 

striedavo vo filiálkach H. Štubňa a Turček a na 2. slávnosť vianočnú a veľkonočnú v Čremošnom. 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 PÔSTNE A ADVENTNÉ VEČIERNE 

 

V pôste a advente sa večerné služby Božie konali raz týždenne v matkocirkvi Háj (štvrtok) 

a vo filiálkach D. Štubňa (streda) a H. Štubňa (utorok). Chcem zdôrazniť, že tieto služby Božie nie 

sú nejaké prídavné alebo nadbytočné. Práve naopak. Sú to SB, na ktorých vo vzácnom čase 

adventu a pôstu Pán Boh k nám nanovo hovorí a povzbudzuje a posilňuje nás pre život v tomto 

svete. 

 

 

 

Rok  

Pôstne večierne Adventné večierne 

Počet za rok Priemerná účasť Počet za rok Priemerná účasť 

2016 15 33 9 34 

2017 15 39 12 36 

2018 15 35 9 34 

 

                                                                                           

 SLUŽBY BOŽIE V DOMOVE DȎCHODCOV 

 

V minulom roku sa služby Božie v Domove dôchodcov v Turčianskych Tepliciach konali 
pravidelne každý utorok o 15:00 h. Chceme sa úprimne poďakovať ženám, ktoré každý týždeň 
pomáhajú s prípravou týchto služieb Božích a takisto pri prisluhovaní Večere Pánovej v advente 
a pôste. Ďakujeme sestre Ižipovej, sestre Húsovej, Petrovičovej a Ďanovskej. Za pomoc pri 
prisluhovaní Večere Pánovej ďakujeme sestre farárke A. Cabadovej z Mošoviec.  

Túto službu v Domove dôchodcov vnímame ako veľmi potrebnú, pretože aj tí najstarší 
potrebujú stále počúvať Božie slovo a prichádzať do spoločenstva bratov a sestier. Na služby 
Božie prichádzajú ľudia z mnohých cirkevných zborov, ktorí museli opustiť svoje rodné zbory. 
Preto je také dôležité, aby sme my prichádzali za nimi a pomáhali im vytvoriť si nové 
spoločenstvo veriacich práve tu. Máme radosť, že medzi nás prichádzajú nie len evanjelici, ale 
často aj katolíci. Nech Pán drží vo svojich rukách aj toto naše spoločenstvo najstarších. 
 
 
 

Rok  
Počet za rok Priemerná účasť 

2017 46 25 

2018 47 25 
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 POĎAKOVANIE 

 

ýmto chceme poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na 

organizácii a príprave Služieb Božích - sestrám kostolníčkam: Emílii Bahurinskej, Božene 

Žiakovej, Kataríne Chylovej, sestre Palkovej – vážime si túto vašu službu; veľká vďaka 

patrí manželom Nedobovým za každo-týždenné upratovanie kostola v Háji i prípravu kvetov na 

oltár; ďakujeme všetkým kurátorom a v neposlednom rade aj sestre kantorke Mgr. Kataríne 

Záborskej za kantorskú službu, ktorú si taktiež veľmi vážime. Touto cestou ďakujem aj Pavlovi 

Fančimu za kantorskú výpomoc počas veľkonočných sviatkov. Mnohí z týchto ľudí sú v našich 

kostoloch neraz už hodinu aj viac pred samotným začiatkom a snažia sa, aby všetko bolo 

pripravené čo najlepšie, aby sme sa v kostole na službách Božích cítili príjemne a aby to všetko 

slúžilo aj na primeranú oslavu Pána Boha.  

 Ďakujeme aj sestrám Emílii Bahurinskej, Elene Bahurinskej, Blažene Budiskej a Jarmile 

Haľamovej za pravidelné upratovanie farských priestorov na prízemí vrátane zborovej 

miestnosti. 

Všetkým vám ďakujeme aj za každý prinesený milodar či oferu. Obzvlášť ďakujeme za váš 

aktívny prístup k finančnej zbierke, ktorá v našom CZ ešte stále prebieha v súvislosti s finančne 

náročnou opravou fary.       

 

SVIATOSTI 

 KST SVÄTÝ 
 

ieťa ako dar, ktorý nám bol od Pána Boha zverený do opatery a výchovy máme rozvíjať 

k Božej sláve. Pán Boh vkladá do každého rodiča nádej privádzať dietky k Nemu. 

Modlime sa, aby sa to pri nich aj naplnilo.  

 Krst svätý je vzácnou chvíľou, kedy sa Boh skláňa k človeku a prijíma ho za svojho syna, či 

dcéru. Dieťa tak v krste dostáva hodnosť Božieho dieťaťa. Je to tá najvzácnejšia chvíľa v živote 

človeka. Dať pokrstiť svoje dieťa je preto tým najsprávnejším a najdôležitejším rozhodnutím 

rodičov. 

 Pred krstom prebieha s rodičmi, resp. s krstnými rodičmi pastorálna príprava, kde sa 

rozprávame o význame tejto sviatosti, ale i o povinnostiach rodičov i krstných rodičov za 

pokrstené dieťa.   

V našom cirkevnom zbore krstíme v rámci hlavných služieb Božích aj mimo nich. Po krste 

sa jeden z rodičov alebo krstných rodičov modlí za svoje práve pokrstené dieťa.  

 

Rok  
Počet za rok Priemerná účasť 

2017 50 20 

2018 49 18 

T 

D 
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 VEČERA PÁNOVA 
 

ečera Pánova sa v našom cirkevnom zbore prisluhuje v kostole, v domácnosti, v Domove 

dôchodcov i v nemocnici. 

Táto sviatosť, ktorú ustanovil náš Pán Ježiš Kristus bola v minulom roku prisluhovaná 

spravidla každú 1. nedeľu v mesiaci počas hlavných SB v Háji; počas adventu, v pôstnom 

období, v kajúcu nedeľu, na poďakovanie za úrody zeme vo všetkých filiálkach, ale i počas 

ďalších zborových stretnutí v našich kostoloch ako, napr.: Zborový deň, pamiatky posvätenia 

chrámov, atď. V Domove dôchodcov bola Večera Pánova prislúžená v pôste, v týždni po Kajúcej 

nedeli, v advente a vždy, keď nás niekto o prislúženie tejto sviatosti požiada.  

 Chceme vás bratia a sestry povzbudiť naozaj k aktívnej účasti pri stole Pánovom vždy, 

keď sa nám takáto možnosť ponúka. Veď je to sám Ježiš Kristus, ktorý skrze posvätený chlieb 

a víno prichádza k nám, aby mal s každým osobne to najosobnejšie spoločenstvo.  

 Teší nás, že v minulom roku sa počet komunikantov pri VP v našom CZ značne zvýšil. Je to 

vzácne vidieť, keď ľudia túžia po stretnutí so živým a vzkrieseným Ježišom Kristom, nielen raz, 

dvakrát za rok, ale pravidelne, vždy, keď je príležitosť.  

    

  

Prehľad komunikantov 
 

  

             

 

 

 

 

 

 

  Chceme povzbudiť aj všetkých, ktorí majú doma chorých alebo nevládnych ľudí, ktorí by aj 

chceli, ale nevládzu prísť k Pánovmu stolu. Ozvite sa nám a my veľmi radi prídeme prislúžiť 

Večeru Pánovu vašim rodinným príslušníkom aj do vašej domácnosti. Nezabúdajme na 

duchovnú starostlivosť o tých, ktorí už nevládzu prichádzať do chrámu Božieho.  

 

 

Rok  
Prehľad pokrstených 

Chlapci Dievčatá Dospelí Spolu 

2016 10 6 3 19 

2017 6 8 0 14 

2018 8 12 2 22 

V 

Rok 
Chrám Boží Nem/Soc.zariad Doma Spolu 

pohlavie muži ženy muži Ženy muži ženy  

2016 290 658 16 71 11 5 1051 

2017 373 796 19 60 8 14 1270 

2018 380 805 13 52 8 15 1273 
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VÝCHOVNÁ PRÁCA 

 

 KONFIRMÁCIA 
 

 minulom roku boli v našom CZ konfirmovaní šiesti chlapci a dve dievčatá. Skúška 

konfirmandov sa konala 26. mája a slávnosť konfirmácie 27. mája v chráme Božom 

v Háji. Momentálne konfirmačnú prípravu navštevuje 17 detí, z toho 10 v 1. ročníku a 7 

v 2. ročníku. Pri vyučovaní používame Bibliu, Evanjelický spevník a učebnicu Verím a sľubujem 

od M. Hvožďaru, ml.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA 
 
vanjelické náboženstvo sa v minulom roku vyučovalo na troch školách – ZŠ Školská, TT; 

Spojená škola M. Galandu (ZŠ a Gymnázium) a ŽŠ Horná Štubňa. V šk. roku 

2017/2018 navštevuje Evanjelické náboženstvo 84 žiakov. Smutní sme však zo 

skutočnosti, že toto číslo, by reálne mohlo byť omnoho vyššie. Stále nanovo zisťujeme koľko 

evanjelických žiakov namiesto náboženstva navštevuje etickú výchovu. Preto chceme povzbudiť 

všetkých rodičov, aby sľúb, ktorý dali pri krste svojich detí, že ich budú vychovávať vo viere 

v Pána Boha brali naozaj vážne a svoje ratolesti zapísali na evanjelické náboženstvo.  

 S Ninkou Svitačovou (ZŠ Školská, 3. r.), sme sa v Martine zúčastnili seniorátného , kola 

„Duchovnej piesni“, súťaže, ktorú organizuje už niekoľko rokov naša cirkev.  

V minulom roku prebiehalo vyučovanie náboženstva aj v Materskej škole v Háji pod 

krycím názvom – „Misia v škôlke“, za čo sme veľmi vďační. Sme veľmi radi, že pani riaditeľka 

i učiteľka nám vychádzajú v ústrety a veľmi nás v tom podporujú. Aj oni si uvedomujú, že táto 

služba má veľmi veľký zmysel. S deťmi z materskej školy sme vystúpili aj s jednou piesňou „Čisto 

umyť nádoby“, počas programu ku dňu matiek. 

Vnímame veľkú potrebu prinášať Božie pravdy už tým najmenším, keďže deti v tomto 

veku sú najviac formovateľné. Misia v škôlke sa koná každú stredu od 10:00 do cca 10:30 h. 

Každú stretnutie začíname modlitbou, spievame detské ukazovanie piesne za doprovodu gitary 

a učíme sa biblické príbehy. Týchto hodín sa zúčastňuje 14 detí – teda nielen evanjelici, z čoho sa 

tiež veľmi tešíme. Deti sa piesne učia rýchlo a veľmi radi ich spievajú. Mnohé si ich pospevujú aj 

doma, a tak sa samé stávajú malými misionármi. Modlime sa, nech si Pán Boh aj toto použije na 

dobré dielo i v tejto obci.     

 

V 

Rok  
Prehľad konfirmovaných 

Chlapci Dievčatá Dospelí Spolu 

2016 4 0 2 6 

2017 6 2 0 8 

2018 3 6 4 13 

E 
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BOHOSLUŽOBNÉ VÝKONY 

 SOBÁŠ 

 

každým sobášom je spojený pastorálny rozhovor o zodpovednosti a úlohe manželstva 

a novej rodiny, ako aj o samotnom priebehu sobáša. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 POHREB 

 

nádeji vzkriesenia a večného života sme v minulom roku z tejto časnosti vyprevadili na 
miesto odpočinku až do času vzkriesenia 12 mužov a 6 žien.  
Touto cestou chceme poďakovať všetkým ženám, ktoré vedú spievania v predvečer 

pohrebu; ďakujeme všetkým kurátorom a kostolníčkam za pomoc pri pohreboch a všetkým 
sestrám a bratom, ktorí pomáhajú so spevom piesní predovšetkým na cintoríne.  

 

 

Pohreby 

Rok  Muži Ženy Deti Spolu 

2016 8 11 0 19 

2017 10 14 0 24 

2018 12 6 0 18 

 

 

Šk. 

rok  

 Prehľad žiakov ev. náboženstva 

ZŠ Školská ZŠ H. Štubňa 
Spoj. škola M. 

Galandu  
Materská 
škola Háj   

Spolu 

2017/18 52 13 19 14 98 

2018/19 57 16 17 13 103 

S 
Sobáše  

Rok  Evanjelické Krížne Požehnanie man. Spolu 

2016 3 3 0 6 

2017 0 2 0 2 

2018 4 2 1 7 

V 
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BIBLICKÁ A VNÚTROMISÍJNA PRÁCA 

 

 BIBLICKÉ HODINY PRE DOSPELÝCH 

 

almista v 119. žalme hovorí: „Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlo mojím 

chodníkom.“ Biblické hodiny sa konajú každý týždeň na troch miestach, okrem pôstu, 

adventu a letných prázdnin. V Hornej Štubni sme sa stretávali v utorok podvečer, v Dolnej 

Štubni v stredu a v Háji vo štvrtok. V minulom roku sa biblické hodiny pre dospelých konali od 

januára do júna a potom od októbra do začiatku adventu. Preberali sme príbehy proroka 

Elizea z 2. knihy Kráľov, rozoberali sme jednotlivé prosby Modlitby Pánovej a taktiež sme 

začali preberať staro-zmluvnú knihu Ester. Priemerná účasť na biblických hodinách v roku 2018 

bola 25 ľudí za týždeň. V študovaní Božieho slova pokračujeme aj v roku 2019, a pozývame 

medzi nás všetkých bratov a sestry. Poďme spoločne počúvať, ako sa k nám Pán Boh prihovára 

skrze svoje slovo. 

 

 

 DETSKÁ BESIEDKA1 

 

adovať sa budem z nich keď im budem dobre robiť, a zasadím ich do tejto zeme 

s vernosťou z celého srdca a z celej duše.“ Jer 32, 41 

Rokom 2018 nás sprevádzalo krásne Božie zasľúbenie. Veru Božiu starostlivosť 

a vernosť sme videli a prežívali počas celého roka aj na Detskej Besiedke, ktorá sa z milosti Božej 

uskutočnila približne 30 krát s priemernou účasťou 12 detí. Pán Boh sa k nám prihováral cez 

príbehy starozmluvných mužov: Józue, Eliáš a Dávid. V ich životoch, slabostiach a pádoch sme 

videli Jeho starostlivosť a moc. Prežili sme krásny rok nielen pri Božom Slove, ale aj piesňach 

a hrách. Predstavili sme sa vianočným a veľkonočným programom na Službách Božích. Okrem 

Detskej Besiedky sme sa s deťmi stretli aj na Seniorátnom stretnutí detí v Sklabini, kde sme 

stavali  duchovný dom s pevným základom, ktorý žiadne búrky života a ani iné nástrahy 

nepremôžu. Spoločný týždeň sme prežili na dennom detskom tábore v Háji, kde sme sa učili 

prijať Božie pravidlá pre náš život ako niečo, čo nás ochráni na cestách života a bezpečne vďaka 

Pánovi Ježišovi privedie do vytúženého cieľa. Spolu s deťmi a rodičmi sme sa zišli aj na spoločnej 

sánkovačke v Strede Európy. Na konci februára a na konci júna sme vyhodnotili dochádzku detí 

na začiatku SB...deti boli odmenené peknými darčekmi.  

Tešíme sa z Božej prítomnosti v našich životoch a životoch našich detí. Veríme, že tak ako 

je k nám Pán Boh verný v napĺňaní svojich zasľúbení, aj my Mu ostaneme verní aj 

v nasledujúcom roku a to nielen účasťou na Detskej Besiedke.  

„Ďakujeme Ti nebeský Bože, za všetko dobrodenie, ktoré si nám počas minulého roka 

preukázal v našich životoch. Ďakujeme, že sa o nás staráš a že sa nám dávaš poznať cez svoje 

                                                 
1 Správu za sekciu Detskej besiedky vypracovala Gabriela Sviteková. 

Ž 

„R 
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Slovo a rôznych ľudí. Vďaka Ti za nádej, ktorú nám prináša dielo vykúpenia nášho Pána 

a Spasiteľa Ježiša Krista. Ďakujeme za všetky dietky, ktoré privádzajú rodičia na spoločné 

stretnutia, aj za všetkých ochotných ľudí, ktorí na ich príprave pomáhajú a spolupracujú. Daj 

nám všetkým poznať aké dôležité je prichádzať k Tebe a to aj spolu s našimi najmenšími. Daj 

nám poznať, že niet inej nádeje v tomto živote okrem Tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. 

Buď prosíme milostivý  k nám hriešnym aj nasledujúci rok a požehnaj všetky deti, rodiny 

a všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispievajú k tomu, aby Detská Besiedka a iné spoločné 

stretnutia mohli byť. Nech sa deje Tvoja svätá vôľa medzi nami!“ 

 

 DORAST 

  

tretnutia dorastu je skupinka v našom cirkevnom zbore určená pre mladých ľudí vo veku 

od 12 do 16 rokov. Funguje už tretí školský rok jedine z Božej milosti  a sme za stretnutia 

dorastu Pánu Bohu veľmi vďační, ako aj za všetkých mladých ľudí, ktorí ju navštevujú. 

Veľká vďaka patrí aj dorastovému tímu, ktorý sa podieľa na príprave programu, tém, hier 

a piesní. Účasť na dorastoch je pre konfirmandov prvého a druhého ročníka povinná a je 

súčasťou ich konfirmačnej prípravy. V roku 2018 sme sa stretli 38 krát s priemernou účasťou 

12 ľudí. 

            Hlavným cieľom stretnutí dorastu je, aby mladí ľudia spoznávali Pána Ježiša a aby Ho 

prijali do svojich životov. Taktiež, aby spoznávali Božie slovo a budovali vzťah s Pánom Ježišom. 

Spoločenstvo dorastu je veľmi potrebné aj na budovania vzťahov, priateľstiev, ale aj na 

upevňovanie skutočnosti, že spoločenstve veriacich je veľmi potrebné pre ich duchovný rast, 

osobný život a budúcnosť. Na týchto stretnutiach zažívame aj veľmi veľa zábavy pri spoločných 

hrách, rôznych aktivitách.  

            Spoločenstvo dorastu sa v našom zbore zúčastňuje, ale aj aktívne podieľa na organizácii 

rôznych podujatí, ako napríklad Mládežnícke služby Božie – spev, doprovod na hudobných 

nástrojoch, čítanie biblických textov, scénky. Veríme, že bude pribúdať ochotných mladých ľudí 

zapálených pre službu Pánovi. 

            V roku 2018 sme zorganizovali 2 stretnutia dorastov Horného Turca v Slovenskom Pravne 

a v Dubovom. Program, piesne, hry pripravili vedúci dorastu z CZ Háj. V roku 2018 sa nám 

podarilo zorganizovať aj 1 víkendovku pre dorast v Párnici, ktorej sa zúčastnili aj konfirmandi 

z CZ Slovenské Pravno. Hlavnou témou bol príbeh starozmluvej postavy Jonáš. Program 

pripravovali farárovci spolu s Tomášom Svitekom a Aurelom Kubackom. Dorasťáci v roku 2018 

aktívne pomáhali aj pri realizácii denného detského tábora v Háji, za čo im patrí veľká vďaka. 

            Počas roku 2018 nás čaká veľa akcií a aktivít, na ktorých sa chceme podieľať, okrem 

stretania sa každý piatok o 16:30 na fare v Háji. Verím, že naše spoločenstvo dorastu bude rásť 

v počte ale hlavne vo viere a že sa budeme môcť stretávať aj naďalej pri Božom slove, piesňach 

a hrách.  

 Ďakujeme touto cestou Tomášovi Svitekovi, Pavlovi Fančimu a Aurelovi Kubackovi za to, 

že venujú svoj voľný čas práci s týmito mladými ľuďmi. 

 

 

S 
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 MLÁDEŽ 

 
okladáme za veľmi dôležité, aby sa v našom cirkevnom zbore stretávali a duchovne 

formovali aj mladí ľudia. Počas roka 2018 sme sa stretli približne 10 krát v priemernom 

počte 6 ľudí. Tieto stretnutia boli nepravidelné. Základom našich stretnutí bolo vždy 

Božie slovo, piesne a modlitby.  

Ako mládež nášho Cirkevného zboru sme pripravovali Stretnutia dorastu Horného Turca, 

pomáhali sme pri Dennom detskom tábore a aktívne sme sa podieľali na príprave a realizácii 

stretnutí Turčianskej mládeže v Martine.  

Modlíme sa za to, aby aj ostatní prišli a mohli spoznať, aký je to veľmi vzácny čas s Pánom 

Bohom i s ľuďmi, ktorých máme radi, keď môžeme spolu spievať mládežnícke piesne, modliť sa 

a rozprávať sa o všetkom, čo prežívame.  

 

 MODLITBY MUŽOV2 
 

ieto stretnutia bývajú pravidelne každú sobotu ráno o 6:00 h. Muži sa v roku 2018 stretali 

aby čítali Božie Slovo a modlili sa celkovo 45 krát, s priemernou účasťou 6 muži. Od 

prvej soboty augustovej (aj keď sme sa počas leta nestretali), sme otvorili siedmy rok 

týchto ranných stretnutí. Z Božieho slova sme čítali a zamýšľali sme sa nad listom apoštola Pavla 

Filipským a Kolosenským. Modlili sme sa za všetky zborové aj mimo zborové aktivity i za seba 

navzájom. K mnohým modlitbám sa Pán Boh priznal a dal viac ako sme prosili. 

V roku 2018 sme sa v januári po druhýkrát zúčastnili Konferencie pre mužov v Třinci 

(Sliezsko), kde nás bolo 11 mužov z nášho CZ. Bolo to veľmi požehnané stretnutie, na ktorom 

sme načerpali veľa duchovného povzbudenia. Taktiež sme sa zúčastnili 9 muži Seniorátneho 

stretnutia mužov TUS v CZ Blatnica.  

K ďalším stretnutiam v roku 2018 nás povzbudzuje aj biblický verš, ktorý sme si na 

začiatku roka vytiahli. „Kto chodí bez úhony, chodí bezpečne, kto však krivými cestami, ten sa 

prezradí.“ Pri 10,9 

 

▪ MODLITEBNÉ SPOLOČENSTVO ŽIEN3 

 
Božej milosti sme sa aj my, ženy, počas tohto roku mohli pravidelne mesačne stretávať 

na našich modlitebných stretnutiach v posledný pondelok v mesiaci. Stretávali sme sa 

striedavo v Háji a v Dolnej Štubni o 17:30. Počas tohto roka sme pokračovali v úvahách 

a výkladoch o biblických ženách, ktoré nám v mnohom môžu byť úžasným príkladom v živote, no 

zároveň aj výstrahou pred životom bez Pána Boha – témy som si pripravovala ja.  

V septembri sme výnimočne nepreberali biblické ženy, ale povzbudili sme sa životným 

príbehom prvej slovenskej evanjelickej farárky Darinky Bancíkovej. Na našich stretnutiach žien, 

okrem biblického výkladu, spoločne spievame piesne na oslavu milostivého Pána Boha, modlíme 

sa za seba navzájom, za naše rodiny, náš cirkevný zbor, za našu celú cirkev, i za mnohých ľudí, 

                                                 
2 Správu za sekciu Modlitebnej skupinky mužov vypracoval Ing. Branislav Záborský – zborový dozorca. 
3 Správu za sekciu Modlitebného spoločenstva žien vypracovala Mgr. Zuzana Lipovská - námestná farárka. 

P 

T 
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ktorí Pána Boha ešte nepoznajú. Je to pre nás veľmi vzácny čas, kedy sa môžeme v užšom 

spoločenstve navzájom zdieľať a modliť sa za seba. 

V januári 2018 nás muži z Modlitebnej skupinky mužov veľmi prekvapili, keď k nášmu 1. 

výročiu stretávania sa, nám v pondelok večer priniesli do zborovej miestnosti slanú tortu, aj so 

sviečkami, ktorú sme si hneď rozkrájali a zjedli. V tomto roku sme sa zúčastnili v peknom počte 

aj seniorátneho stretnutia žien, ktoré sa konalo v CZ Mošovce s témou: Ján Kollár. 

 Posledné stretnutie sme mali na konci októbra 2018, potom som nastúpila na materskú 

dovolenku. Verím, že čoskoro sa naše stretnutia opäť obnovia. Na naše stretnutia počas tohto 

roka prichádzalo priemerne 20 žien. Veľmi som za tieto ženy Pánu Bohu vďačná a v modlitbách 

prosím aj za ďalšie sestry, aby v budúcnosti prišli medzi nás. Musíme sa navzájom povzbudzovať 

k modlitbám. 

Ďakujeme všetkým ženám z cirkevného zboru, ktoré neustále pomáhajú v rôznych 

prácach v zbore, pri rôznych aktivitách. Ďakujeme ženám, ktoré  usilovne upratujú naše kostoly, 

faru, zborovú miestnosť. Ďakujeme ženám, ktoré vždy keď môžu, tak napečú výborné koláče. 

Ďakujeme ženám, ktoré navštevujú chorých a nevládnych v domácnostiach a prinášajú im Božie 

slovo. Ďakujeme ženám, ktoré akokoľvek slúžia Pánovi Ježišovi Kristovi. Ďakujeme sestry, ste 

vzácne.      

 

 RODINNÉ SPOLOČENSTVO 

 
odinné spoločenstvo cirkevného zboru ECAV Háj (ďalej len RoS CZ Háj) sa v roku 2018 

stretávalo pravidelne jeden krát mesačne a to každú tretiu nedeľu v mesiaci o 16:00 h. 

v zborovej miestnosti v Háji. RoS sa nestretlo počas letných prázdnin. Priemerná účasť je 

dvanásť dospelých a osem detí. Na týchto stretnutiach je preberané Božie slovo, ktoré je 

tematicky zamerané na manželské spolužitie, výchovu detí a osobný vzťah s Pánom Ježišom 

Kristom. Priebeh stretnutia pozostáva taktiež z modlitieb, spoločného zdieľania, duchovných 

piesní a kresťanských videoklipov.  

V rámci spoločenstva sme zorganizovali turistickú prechádzku po Gaderskej doline 

spojenú s opekačkou. RoS poslúžilo programom aj na Zborovom dni, ktorý sa uskutočnil 

v auguste minulého roka. Ďakujeme Pánu Bohu za Jeho milosť, ktorá sa skláňa nad našim 

spoločenstvom, zborom a rodinami. 

 
     

iblické vzdelávanie je veľmi potrebné. Každý kresťan je učeník. A učeník sa učí, je teda 

účastníkom Božej školy. Je to škola, v ktorej nie sú prázdniny. Je to škola, kde nikdy 

nemôžeme povedať, že už všetko vieme, všetko poznáme, všetkému rozumieme. A preto je 

dobré a potrebné, keď v týždni mávame tieto stretnutia pri Pánových nohách, pri Jeho slove. 

Chcem pozvať všetkých, aby sa pridali tam, kde im to najviac vyhovuje. Aby si našli svoje 

spoločenstvo, v ktorom budú premýšľať s bratmi a sestrami nad slovom Božím, nechajú sa 

povzbudiť a občerstviť živou vodou, ktorá je nám skrze toto Slovo ponúkaná.   

 

 

 

R 

B 
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 SPEVOKOL 

 
vučne  plesaj Hospodinovi celá zem! Prepuknite v jasot, plesajte a hrajte! Hrajte 

Hospodinovi na citare, na citare za hlasného spevu!“ Žalm 98, 4-5 

 

Z Božej milosti sme sa zo zborovým spevokolom mohli stretávať aj v roku 2018 a tak sme mohli 

poslúžiť cirkevnému zboru aj v tomto roku. Pravidelne sa spevokol stretával vo štvrtok na 

nácvikoch, kde sme  okrem spievania  čítali aj Božie slovo a modlili sa. 

Spevokol poslúžil aj v tomto roku na výročných sviatkoch  ako je Veľká noc ,Svätodušné sviatky či 

Vianočné sviatky. Okrem toho sa pravidelne zúčastňujeme prehliadok spevokolov a spoločne sa 

stretávame počas vianočných sviatkov na Zjavenie Pána s okolitými zborovými spevokolmi a 

spoločne sa povzbudzujeme  a spievame Pánovi na chválu. 

Je to už 11 rokov, čo sa stretávame. Spevokol vedie sestra zborová kantorka, Mgr. 

Katarína Záborská. V súčasnosti spevokol tvorí 20 členov. K nácvikom sa stretávame každý 

štvrtok podvečer, okrem letných prázdnin. Čas strávený na skúškach je pre nás vzácny a milý. 

Radi sa rozprávame, smejeme, spievame, čítame Božie slovo a modlíme sa. 

 Piesne sa snažíme spievať v štvorhlasnej úprave. Vždy sa tešíme na vystúpenia, keď 

môžeme poslúžiť v našich chrámoch – spievame pravidelne počas každého sviatku v Háji a v 

Dolnej Štubni. Radi sa zúčastňujeme Prehliadok spevokolov turčianskeho seniorátu. V roku 2018 

sa toto stretnutie konalo v Cirkevnom zbore Turany. 6. 1. 2018 sme sa zúčastnili spolu s 

okolitými cirkevnými zbormi na spoločných službách Božích v Slovenskom Pravne a na 

„Trojkráľovej prehliadke spevokolov“. Tohto stretnutia sa zúčastnili CZ Háj, Mošovce, Ivančiná, 

Slovenské Pravno a CZ Blatnica.  

V Žalme 105 čítame slová: „Ďakujte Hospodinovi, vzývajte Jeho meno! Hlásajte Jeho skutky medzi 

národmi! Spievajte a hrajte Mu! Rozprávajte o všetkých Jeho divných skutkoch!  Toto túžime robiť 

aj my. Nechceme spievať preto, aby sme my boli slávni, ale spievame preto, lebo chceme 

oslavovať nášho Pána a rozprávať ďalším ľuďom o všetkých Jeho úžasných skutkoch.  

 

 

 MLADŠÍ SPEVOKOL4 
 

án Boh koná predivné veci nielen v našich životoch či rodinách, ale aj v našom Cirkevnom 

zbore. Mojou veľkou túžbou bolo založiť dorastovo-mládežnícky spevokol. Prečo? Lebo 

takých spevokolov je v našej cirkvi ako šafránu. S manželkou sme na to postupne začali 

pripravovať našich dorasťákov i mládežníkov. Videl som však, že veľmi sa im do toho nechce. 

Napriek tomu som si povedal, že po prvej skúške určite zmenia názor. Pán Boh, to však chcel 

úplne ináč – oveľa originálnejšie, ako ja. V čom spočíva tá originalita? V tom, že z dorastovo-

mládežníckeho spevokolu  nakoniec vznikol spevokol, ktorého členmi sú maminy so svojimi 

dcérkami (a dvaja otcovia). Nie som si istý, či v rámci našej cirkvi máme podobné spevokolové 

zoskúpenie. Bol to pre mňa doslova až zázrak, keď na moje otázky: Či radi spievate? Či by ste 

                                                 
4 Túto správu vypracoval Mgr. Tomáš Lipovský – zborový farár. 

„Z 
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prišli so svojou dcérkou do spevokolu? – odpovedali kladne. Veľmi sa s manželkou tomu tešíme, 

keď vidíme ich nadšenie pre spev. Piesne spievame viachlasne – troj aj štvorhlasne.  

Historicky prvé vystúpenie mladšieho spevokolu bolo na Veľký piatok v rámci Pašiových 

služieb Božích v Háji i v Dolnej Štubni. Odvtedy už máme za sebou mnoho vystúpení. Veľmi 

vzácnou skúsenosťou bola pre nás aj možnosť spievať na VI. Evanjelických cirkevných dňoch vo 

Zvolene, 30. júna, kde sme vonku na hlavnom pódiu poslúžili tromi piesňami. Taktiež sme 

spievali v rámci Zborového dňa, na Poďakovanie za úrody zeme, Svätodušné sviatky, Vianoce. 

Poslúžili sme aj troma piesňami pri zapaľovaní 1. sviece na adventnom venci v Turčianskych 

Tepliciach pri Mestskom úrade a v Háji pri Obecnom úrade.  

Začiatkom júla v jeden sobotný podvečer sme sa stretli na fare pri spoločnej opekačke. Po 

telesnom nasýtení sme si zaspievali a potom sme sa zabavili pri Petangu (hra, pri ktorej sa hádže 

kovovými guličkami).  

Ďakujeme všetkým maminám, že i napriek mnohým povinnostiam, ktoré majú počas 

pracovného týždňa prichádzajú so svojimi dcérkami takmer každú sobotu na skúšky, aby sme 

následne mohli spievať v našich kostoloch, no nielen tam. Verím, že tak, ako Pán Boh viedol 

okolnosti k tomu, aby vznikol tento originálny spevokolík, tak ho bude aj naďalej sprevádzať 

a požehnávať. Kiež každou jednou piesňou, ktorá zaznie z našich úst presvietime i ten najtmavší 

kút sŕdc našich poslucháčov.  

 

 

 ČO SA UDIALO V NAŠOM CZ OKREM PRAVIDELNÝCH STRETNUTÍ? 

1. Trojkráľové stretnutie spevokolov – Aj minulého roku sa konali spoločné Služby Božie 

na sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom spojené s prehliadkou spevokolov okolitých 

cirkevných zborov. Toto stretnutie sa uskutočnilo v CZ Slovenské Pravno.  

2. Aliančný modlitebný týždeň – Konal sa od 8. – 13. januára v zborovej miestnosti v Háji. 

Témou AMOT boli „Pútnici a cudzinci“. Zmýšľali sme sa nad biblickými postavami Starej 

i Novej zmluvy. Témy si pripravili Branislav Záborský, Branislav Páleš, Tomáš Svitek, 

Ladislav Adamovič, Pavel Fanči a Bevan Stein.  

3. Rodinná sánkovačka – Uskutočnila sa 24. februára v „Strede Európy“. Zúčastnili sa jej 

deti, rodičia, dorasťáci i mládežníci nášho CZ.  

4. Svetový deň modlitieb – Aj minulého roku sme sa stretli pri SDM, kedy sme sa spoločne 

modlili za kresťanov v Suriname – krajine, ktorá sa nachádza na severovýchodnom 

pobreží Južnej Ameriky. Stretli sme sa v piatok 2. marca v kostole v Dolnej Štubni. Texty 

bohoslužby čítalo 10 žien z ECAV i RKC. Piesne doprevádzala naša dorastová kapela. 

Príhovorom poslúžila sestra farárka Zuzana Lipovská, v ktorom poukázala na krásu 

Božieho stvorenia. Počas bohoslužby sa konala aj finančná zbierka, ktorá bola zaslaná na 

účet SDM. Peniaze boli určené pre nadáciu Kultru Krakt v Albina v Suriname, ktorá 

podporuje mladé surinamské dievčatá pri vzdelávaní.  

5. Školenie presbyterov Horného Turca – Uskutočnilo sa 8. 5. v našom CZ Háj, kde sa zišli 

presbyteri z CZ Háj, Mošovce, Ivančiná, Slovenské Pravno a Blatnica. Prednáškou nám 

poslúžil brat senior Miroslav Hvožďara, ml. z CZ Vrbovce. Svojím zanietením k službe 
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i dlhoročnými skúsenosťami všetkých účastníkov stretnutia povzbudil k vytrvalej práci 

na vinici Pánovej.  

6. Svätodušný modlitebný týždeň – Konal sa od 14.-17. mája v zborovej miestnosti na fare. 

Preberali sme List Galatským 5, 22-23 v. – Ovocie Ducha. Témami poslúžili Tomáš 

Lipovský, Tomáš Svitek, Bevan Stein a Anna Gregorová.  

7. Denný detský biblický tábor – V dňoch od 23.-27. júla sa konal v našom CZ Denný 

biblický tábor pre deti od 5 do 11 rokov. Nosnou témou minuloročného tábora bola 

„Autoškola“. Deti sa počas piatich dní zoznamovali s dopravnými značkami, vyrábali si 

vlastné autá, spievali, zabávali, no predovšetkým poznávali Božiu cestu pre ich životy. 

Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali pri jeho realizácii – Gabike Svitekovej, Martinke 

Pavlíkovej, Nike Pálešovej, Nike Vráblovej, Aurelovi Kubackovi, Vladkovi a Maťovi 

Pavlíkovcom.  

8. VI. Evanjelické cirkevné dni vo Zvolene – 30. júna sme sa viacerí členovia nášho CZ 

zúčastnili sobotňajšieho programu VI. ECD vo Zvolene. Tromi piesňami poslúžil v rámci 

detského programu aj náš mladší spevokol.  

9. Zborový deň – 18. augusta sa opäť po roku konal v našom CZ zborový deň pri príležitosti 

200. výročia znovuobnovenia CZ Háj. O 10:00 sme sa stretli na spoločných SB so 

spoveďou a VP. Po SB sme mali spoločný obed (guľáš) vo farskej záhrade. Poobede bol 

v kostole bohatý vnútro-misijný program jednotlivých skupiniek nášho CZ, v rámci 

ktorého mala svedectvo spojené s prednesom vlastnej básne sestra Alžbeta Ondusková, 

ktorá k nám prišla z CZ Giraltovce. Deti, ale i chlapi sa mohli zabaviť v skákacom hrade 

i pri vodnom futbale, ktoré priniesli dobrovoľníci so SEM. Ďakujeme všetkým chlapom, 

ktorí sa postarali o navarenie guľášu, prípravu stanov i lavičiek, ženám za obsluhu 

i napečenie koláčov. Taktiež ďakujeme aj Barborke Svitačovej za maľovanie tvári deťom, 

ale aj dospelým.  

10. Dištriktuálny deň VD – Konal sa 16. septembra v Poprade s názvom „Deň zmierenia“. Aj 

minulého roku sme sa s našim cirkevným zborom zúčastnili tohto stretnutia. 

11. Seniorátne stretnutie žien – Konalo sa 23. septembra v CZ Mošovce. Zúčastnilo sa ho aj 

cca 20 žien z nášho CZ spolu so sestrou farárkou Zuzanou Lipovskou. Témou stretnutia 

bol život a dielo Jána Kollára, ev. kňaza, pri príležitosti jeho 225. narodenia, ktorý sa 

v Mošovciach narodil. Stretnutia sa zúčastnili ženy z CZ Háj, Mošovce, Blatnica, Necpaly, 

Ivančiná, Slovenské Pravno, Príbovce, Zemianske Kostoľany a Turany. Ženy prišiel na 

stretnutie pozdraviť aj primátor T. Teplíc Igor Hus. Zamyslenie na Chválu súcej ženy 

z knihy Prísloví mala miestna sestra farárka A. Cabadová. Literárno-hudobné pásmo 

profesionálne zostavila sprievodkyňa Kollárovho domu v Mošovciach Adriana Brázdová.  

12. Seniorátne stretnutie mužov – Konalo sa v CZ Blatnica. Zúčastnili sa ho aj muži z nášho 

CZ. Téma stretnutia niesla názov „Z pasivity do aktivity“. Prvou prednáškou posúžil brat 

farár Dušan Vaňko z CZ Košeca a to na základe bibl. textu z 1M 2, 15. Druhu prednášku 

„Prečo ľudia majú problém sa zapájať do diania vo svojom okolí“, mal brat senior Marián 

Kaňuch z CZ Žilina. Piesne doprevádzala farárska kapela v zložení – Tomáš Lipovský z CZ 

Háj, gitara; Daniel Beňuch z CZ Sučany, cajón a Daniel Gdovin z CZ Turany, klavír. 

Súčasťou stretnutia bolo aj svedectvo brata J. Labaja, ktorý rozprával o tom, ako upadol 

do workoholizmu a aké negatívne následky to malo nielen na život ich rodiny, ale 
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predovšetkým na jeho fyzický i psychický stav. Ďakujeme aj sestrám z domáceho CZ za 

pohostenie, ktoré pripravili.  

13. Seniorátne stretnutie detí – Konalo sa 20. októbra v Sklabini (CZ Turčianske Jaseno). 

Zúčastnilo sa ho cca 30 detí z CZ Háj, Slovenské Pravno, Turčianske Jaseno a Krpeľany. 

Hlavnou témou stretnutia bolo Podobenstvo o staviteľoch. Deti si mali možnosť pozrieť aj 

scénku, ktorú zahrali Tomáš Lipovský, Aurel Kubacka, Nikola Pálešová a Nikola Vráblová. 

Spolu sme spievali detské kresťanské piesne, modlili sa, súťažili v rôznych aktivitách a na 

záver si pochutnali na koláčoch a skvelej pizzi. Ďakujeme Barborke Svitačovej, Gabike 

Svitekovej, už vyššie spomenutých dorasťákom i domácemu CZ Turčianske Jaseno za 

prijatie a pohostenie.  

14. Dorastová víkendovka – Spolu s dorasťákmi z nášho CZ i z CZ Slovenské Pravno sme 

prežili požehnaný víkend od 26. – 28. októbra v CZ Párnica. Spolu nás bolo cca 34 ľudí. 

Hlavnou témou víkendovky bol príbeh o Jonášovi. Spolu sme oslavovali Pána Boha 

piesňami, modlili sa, samozrejme aj zabávali pri rôznych hrách a súťažiach dnu aj vonku. 

Navštívili sme mesto Tvrdošín i výstup k vyhliadkovej veži nad mestom (i keď počasie 

nebolo príliš ideálne). V nedeľu sme boli na SB, v rámci ktorých sme pozdravili miestnych 

cirkevníkov piesňou „Po takej ceste chceme kráčať“.  

15. Požehnanie manželov Steinovcov – V nedeľu 28. októbra sme sa lúčili s Bevanom 

a Laurov Steinovcami, ktorí začiatkom novembra odišli do USA na šesť mesiacov. Sestra 

farárka A. Cabadová z CZ Mošovce im udelila aj požehnanie pred dlhou cestou a pobytom.  

16. Odhalenie tabule – Dňa 4. novembra podvečer a členovia CZ TUS zišli v Sobášnom paláci 

v Bytči. V rámci poobedňajšej pobožnosti boli do služby uvedení noví funkcionári TUS (aj 

náš brat dozorca Branislav Záborský ako seniorátny presbyter). Zvesťou sova Božieho 

poslúžil brat biskup VD Slavomír Sabol, ktorý neskôr vo vestibule Sobášneho paláca 

odhalil pamätnú tabuľu palatínovi Jurajovi Turzovi. Text na tabuli pripravil Doc. Dr. Miloš 

Kovačka, PhD.  

17. Zapaľovanie 1. sviece na adventnom venci -  Aj v roku 2018 sa konalo zapaľovanie 1. 

sviece na adventnom venci v Turčianskych Tepliciach a v Háji. Náš mladší spevokol pri 

tejto príležitosti poslúžil tromi piesňami – Nesiem vám noviny, Krásna pieseň, Spievaj 

Pánovi.  

18. Stretnutie dorastu Horného Turca – V piatok, 14. decembra o 16:30 h. sa konalo 

v Dubovom v Zborovom dome spoločné stretnutie dorastu z troch cirkevných zborov – 

Háj, Ivančiná a Slovenské Pravno. Tohto stretnutia sa zúčastnilo cca 30 mladých ľudí 

spolu so svojimi farármi a vedúcimi dorastu. Hlavnou témou o Božej vernosti nám 

poslúžil brat kaplán zo Zemianskych Kostolian Emil Hankovský. Okrem toho sme spievali 

piesne, modlili sa a zabavili sme sa pri hre „Milujem Slovensko“, ktorú pre nás pripravili 

Tomáš Svitek a Aurel Kubacka – vedúci dorastu z CZ Háj. Ďakujeme aj ženám z CZ 

Ivančiná, ktoré pre nás pripravili chutné občerstvenie v podobe koláčov a čaju.  

 

 

 MIMORIADNE UDOLOSTI V NAŠOM CIRKEVNOM ZBORE 
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Pôsty koncert „UBI CHARITAS“ 

Na smrtnú nedeľu sa konal v kostole v Háji pôstny koncert dvoch speváckych zborov – 

Krédo Viruju a Chrámového zboru apoštola Pavla z Brezna. Oba spevácke zbory vystúpili pod 

dirigentskou taktovkou MUDr. Jána Zachara.  

Krédo-Viruju je miešaný spevácky zbor, ktorý tvorí spoločenstvo veriacich ľudí rozličných 

vierovyznaní – evanjelické, rímskokatolícke, gréckokatolícke, pravoslávne - zapálených pre 

zborový spev a nadchnutý myšlienkou ekumenizmu. Sídlom speváckeho zboru je obec Telgárt. 

Všetci členovia zboru aktívne pôsobia v rôznych speváckych telesách na Slovensku či už  ako 

sóloví speváci, zboroví speváci, dirigenti speváckych zborov, korepetítori či kantori, čo je 

predpokladom vysokej profesionality, o čom sme sa mohli presvedčiť aj na koncerte v chráme 

Božom v Háji.  

Oba spevokoly zaspievali nádherné piesne na Božiu chválu. Repertoár kopíroval 

rozmanitosť a farebnosť kultúr rôznych vierovyznaní. Počuli sme piesne evanjelické, katolícke 

i pravoslávne – Ó Hlava ubolená, Golgota, Ježiš moja radosť, Starosloviensky Otče náš, Hospodin 

jest můj Pastýř, Poď k Ježišovi, Blíž k tobě Bože můj – mnohí ľudia v kostole piesne tak precítili, že 

neudržali svoje slzy. Koncert ukončili piesňou Ubi caritas.  

Piesne boli rozdelené do blokov, ktoré boli oddelené slovom, ktoré nás viedlo k tomu, aby 

sme sa počas koncertu ešte viac zamysleli nad Božou láskou k hriešnemu človeku dokázanou na 

kríži. Spevákov sme odmenili veľkým potleskom. Brat farár sa poďakoval obom spevokolom za 

ochotu prísť medzi nás, pomodlili sme sa a prijali požehnanie. Keď sme sa rozchádzali z Božieho 

chrámu na tvárach ľudí bolo vidieť, že sú šťastní a naplnení pokojom, ktorý si so sebou odnášajú. 

Mnohí nešetrili slovami chvály na spevákov. 

Po skončení koncertu sme sa so speváckymi zbormi presunuli do zborovej miestnosti, kde 

sme pokračovali v rozhovoroch. Chceme sa veľmi pekne poďakovať ženám, ktoré sa postarali 

o pohostenie a pohodlie našich hostí. Všetci sa u nás cítili veľmi dobre. Ďakujeme všetkým, ktorí 

napiekli koláče. Vďaka aj vám, ktorí ste sa koncertu zúčastnili. Povedali, že málokde zažili takú 

nádhernú atmosféru, ako bola u nás v kostole. Bolo cítiť, že poslucháči mali otvorené srdcia, 

ktoré túžili chváliť Pána Boha.  

Bol to skutočne veľmi požehnaný nedeľný deň. Naše srdcia plesali. Vďaka Pánu Bohu za 

takú nádhernú hudbu, za ten spev. Vďaka Pánu Bohu, že tieto spevokoly chodia po svete a skrze 

piesne zvestujú Božiu lásku. Vďaka Pánu Bohu, že sme sa mohli v tomto pôste i my zastaviť 

a mnoho duchovne načerpať. 

 

Detské služby Božie 

Po prvý krát sa v našom CZ v kostole v Háji uskutočnili Detské služby Božie, konkrétne na 

2. sviatok vianočný. Boli to výnimočné SB, ktorými sme sa snažili priblížiť, tým najmenším 

radostné vianočné posolstvo. Spievali sme detské piesne i piesne z ES...doprevádzali ich Tomáš 

Lipovský na gitare, Juraj Mišina na klavíri a Pavel Fanči na cajóne. Kázeň bola o prvom 

mučeníkovi, diakonovi Štefanovi a bola podaná tak, aby ju porozumeli predovšetkým deti. Po 

kázni vystúpili deti s vianočným programom, dievčatá z mladšieho spevokolu zahrali scénku 

o pastieroch a vystúpilo aj tri dievčat s hrou na flautách. Vďaka Pánu Bohu to boli veľmi 

požehnané SB a pevne verím, že neboli posledné.  
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VNÚTRO-MISIJNÝ VÝBOR 

nútromisijný výbor sa pravidelne stretával aj počas minulého roka. Chceli by sme sa 

s Božou pomocou stretávať v pravidelných intervaloch – aspoň raz za dva mesiace aj 

naďalej. Na týchto stretnutiach sme plánovali a riešili akcie zamerané na vnútornú misiu 

CZ. Vnímame obrovskú potrebu aktívneho fungovania vnútro-misijného výboru v našom CZ 

a sme vďační za všetkých jeho členov.  

 

Členovia VMV: 

▪ predsedníctvo CZ + sestra farárka 

▪ Mgr. Katarína Záborská – za spevokol 

▪ Mgr. Ladislav Adamovič – za RoS 

▪ Ing. Tomáš Svitek – za mládež 

▪ Gabriela Sviteková – za besiedku 

▪ Pavel Fanči – za dorast 

 

Čo plánujeme v roku 2019? 

 Stretnutie manželov v rámci NTM pri spoločných hrách – 17. február 
 Svetový ekumenický deň modlitieb – 1. marec 
 Spomienkové služby Božie pri príležitosti 110. výročia narodenia Júliusa Cibulku 

a 100. výročia narodenia Pavla Uhorskaia – 17. marec 

 Spoločné premietanie prenosov „Pre Teba“ – 4.-7. apríl 

 Školenie presbyterov – 8. máj 

 Denný detský tábor – 15. – 19. júl 

 Zborový deň – 18. august  

 Adventný koncert  

 Vianočné trhy  

 

 

DORASTOVO-MLÁDEŽNÍCKA KAPELA  

účasťou vnútro-misijného života nášho CZ je aj dorastovo-mládežnícka kapela, s ktorou 

doprevádzame piesne na rôznych zborových i mimo-zborových akciách. V minulom roku 

to bol Ekumenický svetový deň modlitieb. Sme vďační za všetkých mladých, ktorí 

nezakopávajú talenty dané im od Pána Boha a aj takýmto spôsobom chcú slúžiť v našom CZ, a tak 

vydávať svedectvo o ukrižovanom a vzkriesenom Ježišovi Kristovi.   

   

 

 

 

 

V 
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ZBOROVÝ ČASOPIS „VÁNOK“ 

borový časopis Vánok je neoddeliteľnou súčasťou vnútro-misijného života nášho CZ. 

V minulom roku sme z Božou pomocou vydali 3 čísla. Časopis vydávame vo formáte A4 

v rozsahu 24 strán. Všetky tri čísla boli plnofarebné, za čo patrí obrovská vďaka 

manželom Petríkovým, ktorí ho tlačia farebne na svoje náklady. Ďakujeme aj všetkým bratom a 

sestrám, ktorí prispeli do časopisu svojimi článkami. V neposlednom rade ďakujeme bratovi 

dozorcovi Branislavovi Záborskému za celú grafickú úpravu časopisu. Veríme a modlíme sa, aby 

sme tento náš časopis mohli vydávať aj v roku 2019, a aby Pán Boh skrz neho prichádzal do 

života rodín i jednotlivcov nielen nášho Cirkevného zboru.  

 

 

MEDIÁLNÝ VÝBOR  

ento výbor síce oficiálne v našom CZ nefunguje, ale prakticky sa mediálna práca 

uskutočňuje. Nič však nebráni tomu, aby vznikol aj takýto výbor.  

Chceme sa však v tejto časti úprimne poďakovať bratovi Mgr. Lacovi Adamovičovi, ktorý 

aktívne využíva schopnosti a dary, ktorými ho Pán Boh obdaroval. Ďakujeme za prezentácie, 

ktoré robí na rôzne zborové stretnutia. Taktiež aj videá, či už z detských táborov, ale aj iné. 

Vážime si aj to, že spolu s bratom dozorcom spravujú webovú stránku nášho CZ, na ktorú sa 

snažíme často pridávať aktuálne články a fotky zo zborových akcií, pozvania na stretnutia 

a taktiež aj kázne v audio podobe, ktoré si môžete kedykoľvek vypočuť. Veríme, že aj to si Pán 

Boh používa na dobré veci, a že aj webová stránka je, aj naďalej bude jedným z misijných 

nástrojov.  

 

 

 

ČINNOSŤ PRESBYTERSTVA 

borové presbyterstvo zasadá pravidelne, minimálne päťkrát do roka. V roku 2018 sa zišlo  

presne päťkrát. Členovia presbyterstva sa zúčastnili aj pravidelného školenia presbyterov 

okolitých cirkevných zborov, ktoré sa koná vždy 8. mája. Minulého roku sa toto školenie 

konalo v našom CZ Háj (pozri: Čo sa udialo v našom CZ mimo pravidelných stretnutí?) 

V roku 2018 sa v rámci Výročného zborového konventu volili niektorí noví presbyteri a menil sa 

aj počet presbyterov na 23.  

             Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým presbyterom za ich prácu a službu v tomto 

cirkevnom zbore, či už pri rôznych vnútro-misijných alebo hospodárskych prácach a zároveň ich 

chceme povzbudiť k ďalšej nezištnej práci na vinici Pánovej.  

 

 

 

 

 

Z 

T 
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HOSPODÁRSKY ŽIVOT CIRKEVNÉHO ZBORU 

 tejto časti by som vás v prvom rade chcel, bratia a sestry, informovať o prácach 

v cirkevnom zbore, ktoré boli zrealizované v roku 2018 a o pláne prác na rok 2019.  

 

 

 ČO SA UROBILO V NAŠOM CZ PO STRÁNKE MATERIÁLNEJ? 

 Dokončenie zateplenia fary + zábradlie na balkón 

 Nové ozvučenie v kostole v Háji – V apríli bolo nainštalované komplet nové ozvučenie 

od káblov cez mix, až po reproduktory a mikrofóny. Je to špeciálne ozvučenie do kostola 

a veríme, že dlhé roky bude slúžiť svojmu dôležitému a vzácnemu účelu. 

 Sokel kostola v Háji s injektážou južnej strany (omietka + biela farba) – Pri tomto 

ďakujem bratovi Mariánovi Šafárovi za veľkú pomoc pri maľovaní sokla i navozenie 

dunajského štrku k soklu.  

 Ošetrenie dverí na bočnej sakristii i vchodu na chór ochranným náterom 

mahagónového odtieňa – Ďakujeme sestre farárke za túto prácu  

 Bola položená zámková dlažba na farskom dvore 

 Spevnenie oporného múra pri škole v D. Štubni betónom – Veľká vďaka patrí bratovi 

kurátorovi Pavlíkovi za jeho zanietenosť, za práce s traktorom i s bagrom, taktiež 

všetkým mužom i chlapcom, ktorí celý týždeň prichádzali pomáhať a v neposlednom rade 

i ženám za ich starostlivosť o naše žalúdky rôznymi dobrotami  

 Prichystanie palivového dreva na vykurovaciu sezónu – Tu taktiež patrí veľká vďaka 

bratovi kurátorovi Pavlíkovi a jeho synom za kvantum hodín strávených v lese chystaním 

dreva a následnou prepravou na faru, taktiež aj Tomášovi Svitekovi. Ďakujeme aj všetkým 

chlapom, ktorí pomáhali s rúbaním a ukladaním dreva do kôlní.  

 Zavedenie elektriny a osvetlenia do garáže i do drevárne – Ďakujeme bratovi 

dozorcovi i bratovi Samuelovi Budiskému za túto prácu. 

 Začalo sa pokrytie stropu v podkrovných priestoroch sadrokartónom v modlitebni 

v H. Štubni 

  

Ďakujeme aj všetkým ochotným darcom, ktorí celý rok prispievali milodarmi na opravu 

fary, ale aj na iné potrebné veci v našom CZ... „Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z 

neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2 list Korintským) 

 „Prosíme Ťa, Pane Bože pomáhaj nám aj v tomto roku, prosíme o ľudí ochotných slúžiť 

mysľou - modlitbou, ústami - dobrým nápadom a radou aj rukami - pomocných pri plánovaných 

prácach, ochotnými darovať, prosíme nech sa pri nás deje tvoja svätá vôľa.“ AMEN 

 

HOSPODÁRSKY VÝBOR  

j v minulom roku sa stretávali členovia Hospodárskeho výboru, kde riešili veci spojené 

s hospodárením, ekonomikou, stavebnými činnosťami a mnohé iné. Ďakujeme Pánu 

Bohu, že aj v roku 2018 požehnával naše práce a všetky naše snaženia a  poslal 

V 
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ochotných ľudí, ktorí obetovali svoj čas a námahu na Jeho slávu. Veríme, že Božia ruka nás bude 

sprevádzať i v roku 2019.  

 Ďakujeme bratovi Ing. Branislavovi Pálešovi, že ako predseda Hospodárskeho výboru 

vníma skutočnú zodpovednosť vo veciach hospodárenia, ekonomiky či účtovníctva v našom CZ.  

 

Členovia HV: 

▪ predsedníctvo CZ 

▪ Ing. Branislav Páleš – predseda HV 

▪ Mgr. Ladislav Adamovič – poddozorca CZ 

▪ kurátori za matkocirkev i jednotlivé filiálky CZ 

 

 

ZAMÝŠĽANÉ PRÁCE NA ROK 20195 

 

Háj: 
1. oprava komína na fare (vyvložkovanie, frézovanie) 

2. oprava strechy na kostole (vetranie, zatekanie za oltárom, preklincovanie) 

3. vysporiadanie časti pozemku pred zborovou miestnosťou 

4. kolaudácia fary a spevnených plôch, altánkov 

5. zástena na chóre 

6. oprava organu 

7. dokončenie dlažby od cesty (vjazd pre autá, pred bráničkou do fary, vstup do kostola) 

8. úprava časti podkrovia na fare 

9. vybavenie kuchynky na fare v podkroví 

10. vchod od kostola do záhrady 

11. technický vchod do záhrady 

12. oprava rebríka 

13. výsadba ovocných stromov a dovoz zeme 

14. úprava priestoru pod schodiskom pre matky s deťmi 

15. zapojenie bojlera v kotolni 

16. úprava múra od cesty 

17. orezanie stromov – lipy 

18. vyčistenie strešných žľabov 

19. urobiť dvere na drevenej garáži  

20. vybudovanie WC 

Dolná  Štubňa: 
- vysporiadanie vlastníctva budovy školy (žiadosť na mesto o bezodplatný prevod) 

- vysporiadanie vlastníctva pozemku pod zvonicou (parcela C 377, C 487/1,  LV 

nezaložený) 

- vysporiadanie vlastníctva pozemku pri bytovke oproti cintorínu (C 478/1, C 389/21, LV 

nezaložený) 

                                                 
5 Pripravil Hospodársky výbor CZ.  
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- nákup stoličiek 

- podlaha na chóre 

- vyčistenie strešných žľabov 

- náter veže 

- dokončenie oplotenia pri škole 

- dovoz zeme 

Horná Štubňa: 
- montáž sadrokartónu na strope v podkrovných bytoch 

- sieťky na okná v podkroví 

- vyčistenie strešných žľabov 

- dovoz zeme 

 

 SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ6 

SPRÁVA REVÍZNEJ KOMISIE  

evízna komisia v zložení: Ľubica Húsová, Jarmila Chorváthová, Božena Žiaková a Dušan 

Budiský zasadala počas účtovného roka 2018 dvakrát, a to: 20. 7. 2018 a 13. 1. 2019 , aby 

skontrolovala účtovné doklady Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Háj.  

 

Revízna komisia konštatuje, že celkom bolo za rok 2018 prekontrolovaných 

a odsúhlasených 613 účtovných dokladov. Pri kontrole účtovných dokladov a zostatkov na účte 

neboli zistené nedostatky ani finančné rozdiely. Účtovníctvo CZ je vedené v účtovnom programe 

jednoduchého účtovníctva, ktorý je určený pre COJ ECAV. Zápisy v peňažnom denníku sú 

v časom slede podľa účtovných dokladov a výpisov z účtov s rozpisom na príjmy a výdavky 

prehľadným a zrozumiteľným spôsobom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Túto správu vypravovala účtovníčka CZ Denisa Šafárová  a Hospodársky výbor CZ. 

R 

Peňažný stav k 1.1.2018 Peňažný stav k 31.12.2018 

POKLADŇA BEŽNÝ ÚČET SPOLU POKLADŇA BEŽNÝ ÚČET SPOLU 

332,08,- € 23 232,14,- € 23 564,22,- € 237,45,- € 64 580,18,- € 64 817,63,- € 


