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Okienko do CZ ECAV Budimír  

V uplynulom roku 2019 sa začalo s rekonštrukciou fary. Zároveň došlo k voľbe zborového 

farára na základe vypísaného súbehu, kde napokon jedinou kandidátkou zostala Anna 

Debnárová, ktorá bola napokon riadne zvolená a v júni inštalovaná seniorom KOS S. 

Linkeschom. S Božou pomocou sme zorganizovali pravidelné vnútromisijné aktivity, ale aj 

zaviedli bohoslužby so spoveďou a Večerou Pánovou pre seniorov a tiež detské služby Božie 

v popoludňajších hodinách v nedeľu, ale aj ekumenické otvorenie školského roka v spolupráci 

so ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Budimír. Radi by sme sa ako spoločenstvo stretli pri ´dalších 

príležitostných aktivitách – spoločný obed po bohoslužbách či zborový výlet.  

V priebehu roka prebehla kontrola evidenčných kariet členov cirkevného zboru a zároveň bola 

vytvorená aj elektronická evidencia, aktuálne CZ ECAV Budimír eviduje k 31. 12. 2019 482 

členov. V jeseni prebehla aj čiastočná rekonštrukcia hrobu zosnulých bratov farárov, ktorí sú 

pochovaní na cintoríne v Budimíre a túto opravu plánujeme ukončiť v roku 2020. Rovnako 

budeme pokračovať v rekonštrukcii fary, kde je potrebné riešiť havarijný stav žumpy, zatekania 

do pivnice i zo strechy. Tieto opravy si vyžiadajú nemalé finančné náklady a tak to bude 

pravdepodobne beh na viac rokov. Veríme, že sa Pán Boh prizná k všetkým dobrým úmyslom 

a prácam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bohoslužobný život  

Základnou črtou duchovného života Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Budimír sú 

spoločné bohoslužobné stretnutia, ku ktorým sa schádzajú jednotliví členovia cirkevného 

zboru.  

 

Služby Božie  

Služby Božie sú miestom, kde sa Boží ľud stretáva s Pánom Bohom. Na bohoslužby 

prichádzame, aby nám Pán Boh slúžil svojim slovom i sviatosťami. V roku 2019 sme sa 

stretávali do marca 2019 pod vedením brata farára R. Gregu z Opinej, ktorý bol 

administrátorom CZ ECAV Budimír. Po nadobudnutí právoplatnosti mojej voľby, 26. 3. 2019, 

za zborovú farárku boli služby Božie pravidelne konané každú nedeľu o 9.00 hod. v Budimíri 

a každú druhú nedeľu v mesiaci vo fíliách Beniakovce, Chrastné a Rozhanovce. 

Spolu bolo vykonaných 139 hlavných služieb Božích. Priemerná účasť na hlavných službách 

Božích bola podľa bohoslužobného denníka 120 veriacich.  

V Advente a v pôste boli služby Božie spolu so spoveďou a Večerou Pánovou vykonané aj vo 

Vajkovciach, v kostole Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku. Teší ma, že tieto dobré 

ekumenické vzťahy už majú svoj pevný základ a reformovaní veriaci nielen poskytujú priestory 

svojho chrámu Božieho, ale v tom čase rušia svoje bohoslužby a prichádzajú na Evanjelické 

a. v. služby Božie.  

 

Detské služby Božie 

Po prvý krát sa v našom CZ v chráme Božom v Budimíre uskutočnili Detské služby Božie 

v adventom období. Na detských službách Božích sa snažíme najmenším priblížiť zvesť 

evanjelia, ale zároveň ich aj naučiť liturgickému poriadku bohoslužieb. Na týchto službách 

Božích je zvesť evanjelia podporená aj dramatizáciou niektorých častí z Božieho slova, kvôli 

lepšiemu uchopeniu posolstva a deti dostali priestor pri čítaní Božieho slova, ale aj pri 

spoločných detských nábožných piesní.  

Veľkou pomocou je pri príprave týchto detských bohoslužieb besiedkový tím 

spolupracovníkov, ktorým aj touto cestou ďakujem za ich službu najmenším pri zvesti Božieho 

slova.  

 



Služby Božie pre seniorov 

V 2. nedeľu adventnú sme popoludní prichystali služby Božie pre seniorov, ktoré boli spojené 

so spoveďou a Večerou Pánovou. Počas prisluhovania Večere Pánovej spevom piesní poslúžil 

dorast a mládež, čo bolo veľmi obohacujúce. Po bohoslužbách bolo prichystané spoločné 

posedenie, kde sme zotrvali vo vzájomných rozhovoroch.  

 

Výnimočné bohoslužobné príležitosti 

Slávnosť inštalácie  

Na sviatok apoštolov Petra a Pavla, 29. 6. 2019, bola slávnosť inštalácie zborovej farárky, ktorú 

vykonal senior Košického seniorátu ECAV na Slovensku Samuel Linkesch. Zvesťou Božieho 

slova poslúžil brat zborový farár Ján Meňky z CZ ECAV Michalovce. Slávnosti inštalácie sa 

zúčastnilo viacero bratov a sestier farárok z ECAV na Slovensku. Pozvanie však prijali aj 

zástupcovia Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, či brat farár z Grécko-katolíckej 

cirkvi. Pozvanie prijal aj starosta obce Budimír Vojtech Staňo. Slávnosť inštalácie umocnil 

zborový spevokol z cirkevného zboru Michalovce Peniél, ale aj deti z detskej besiedky. 

Slávnosti inštalácie sa zúčastnilo 300 bratov a sestier.  

 

Pamiatka zosnulých  

V nasledujúcu nedeľu po dni Pamiatky zosnulých sme na službách Božích v modlitbách mysleli 

aj na pozostalé rodiny, ktoré za uplynulý rok vyprevadili svojich najbližších z časnosti na 

večnosť. Po službách Božích sme boli s niektorými bratmi a sestrami položiť veniec a pomodliť 

sa i zaspievať pri hrobke rodiny Ujházyovcov, ktorí boli významnými podporovateľmi 

Evanjelickej cirkvi a. v. v Budimíri. Následne sme si boli uctiť aj pamiatku môjho predchodcu, 

brata farára Daniela Dudáša, na cintoríne v Kecerovskom Lipovci.  

Nezabudli sme ani na bratov farárov, ktorí sú pochovaní na cintoríne v Budimíre, ktorých 

pamiatku sme si rovnako uctili nielen kvetmi, ale aj opravou hrobu na ktorú sme v priebehu 

jesene vyhlásili zbierku. Touto cestou Vám všetkým ďakujem za Vašu štedrosť vo forme 

finančných príspevkov, ktoré boli vo výške 1294,-€  

 

150. výročie osamostatnenia 

3. adventná nedeľa 15. 12. 2019 mala slávnostný charakter. Pripomenuli sme významné výročie 

– 150 rokov samostatnosti cirkevného zboru. Pozvanie na slávnosť prijali rodáci z Budimíra – 

evanjelickí farári – Radoslav Grega, farár v Opinej a Peter Andrejčák, farár v Hodoši v 



Slovinsku. Zvesťou Božieho slova poslúžil R. Grega. Prítomný bol aj ďalší rodák, evanjelický 

farár na dôchodku, Vladimír Mako a emeritný generálny dozorca ECAV Imrich Lukáč. 

Slávnosti sa zúčastnilo 130 veriacich.  

 

 

Zvesťou Božieho slova okrem administrátora Radoslava Gregu poslúžili v roku 2019 aj Jakub 

Ferko (študent EBF UK), Vladimír Mako (ev. a. v. duchovný na dôchodku), Stanislav Kocka 

(zborový farár, CZ ECAV Košice), Štefan Marinko (ev. a. v. duchovný na dôchodku). 

 

Vzácnu službu kantorovania počas roka vykonávali v Budimíri – Ivana Petrová a Miroslava 

Maková, v Beniakovciach – Noemi Maďarová a v Rozhanovciach Denisa Hrehorová, ktorým 

patrí poďakovanie, pretože využívajú dary dané im od Pána Boha v službe na Jeho vinici.  

 

Na organizácii a príprave služieb Božích sa však s ochotným srdcom podieľajú nielen jednotliví 

kurátori na fíliách – brat Ján Beňo v Rozhanovciach a Eduard Vidricko v Beniakovciach, ale aj 

celozborový kurátor Stanislav Vojtko. Vážim si aj prácu brata kostolníka Štefana Sabola 

s manželkou, ktorí zabezpečujú pravidelné upratovanie chrámu Božieho v Budimíri i jeho 

okolia, ale aj kvetinovú výzdobu. Túto úlohu rovnako zodpovedne vykonáva aj sestra Emília 

Nosáľová vo fílii Chrastné.  

 

Sviatosti a kazuálie  

Krst svätý 

Krst svätý je sviatosť, ktorou býva človek prijímaný do cirkvi kresťanskej a do spoločenstva s 

Pánom Bohom skrze Ježiša Krista.  

Do CZ ECAV Budimír sme v roku 2019 prijali spolu 11 ľudí, 6 chlapcov, 4 dievčatá a 1 

dospelú. Krst svätý vykonávam podľa možnosti na službách Božích nakoľko to nie je len 

slávnosť pre tú ktorú rodinu, ale aj slávnosť pre celý cirkevný zbor, ktorý sa teší a modlí za 

nového člena cirkevného zboru. Štandardná je pastorálna príprava pred krstom na fare pri 

príchode rodičov so žiadosťou a vykonanie Krstu svätého.  

 

Večera Pánova 

Večera Pánova je druhou zo sviatostí našej ECAV, ktorú tak ako Krst svätý ustanovil sám Pán 

Ježiš Kristus. Sviatosť Večere Pánovej nás ubezpečuje, že Kristus Pán i za mňa obetoval svoje 



sväté telo, i za mňa vylial svoju svätú krv na odpustenie hriechov. Luther hovorí o Večeri 

Pánovej, že táto sviatosť je pre nás brodom, mostom, dvermi, cez ktoré putujeme z tohto sveta 

k večnému životu. 

Večera Pánova sa prisluhuje v súlade so štatútom cirkevného zboru v advente, pôste, počas 

sviatkov, ale aj na Kajúcu nedeľu nielen v chráme Božom v Budimíri, ale aj na jednotlivých 

fíliách. Večeru Pánovu prisluhujem po vzájomnej dohode aj po domácnostiach (11), ale aj 

v nemocniciach (1) či sociálnych zariadeniach (1) všetkým tým, ktorí hľadajú v tejto sviatosti 

posilnenie a útechu. 

Za rok 2019 pristúpilo k Večeri Pánovej v chráme Božom 489 komunikantov, z toho 213 mužov 

a 276 žien.  

 

Konfirmácia  

Slávnosť konfirmácie sa v roku 2019 nebola z dôvodu chýbajúceho ročníka.  

Prebiehala však príprava 5 konfirmandov 2. ročníka konfirmačnej prípravy. V tejto súvislosti 

ma však trápi nepravidelné dochádzanie niektorých konfirmandov na vyučovanie a tiež ma 

mrzí, že viacerí rodičia nevenujú pozornosť nielen dochádzke a príprave svojich detí na 

vyučovanie, ale nevenujú pozornosť ani dochádzke na služby Božie, čomu sa zaviazali aj 

v prihláške dieťaťa na konfirmáciu.  

 

Sobáše 

V roku 2019 sa v cirkevnom zbore vykonali 3 sobáše, ktoré boli krížne. Snúbenci sa pred 

sobášom zúčastňujú pastorálnej prípravy na fare, ktorá je v rozsahu 3 – 4 stretnutí.  

 

Pohreby 

V roku 2019 sme v našom cirkevnom zbore v nádeji vzkriesenia a života večného vyprevadili 

z časnosti na večnosť 9 ľudí, 3 mužov a 6 žien. Pohrebom predchádzali pastorálne stretnutia s 

pozostalými rodinami na farskom úrade. Na pohrebných rozlúčkach kantorskou službou 

poslúžili naše sestry kantorky, ktoré sa vždy snažia vyjsť v ústrety a zabezpečiť si voľno na 

danú chvíľu. Nakoľko mnoho ľudí prichádza na poslednú rozlúčku bez funebrálu, čím 

nedochádza k zapojeniu sa spevom piesní, začala som na tieto pohrebné rozlúčky chystať 

tlačený program, ktorý môže byť aj vhodným misijným nástrojom k šíreniu zvesti evanjelia.  

 



Počet členov cirkevného zboru  

Cirkevný zbor ECAV Budimír mal ku koncu roka 2018, 530 členov. Nakoľko počas roka 2019 

prebehla kontrola evidenčných kariet členov cirkevného zboru a zároveň bola vytvorená aj 

elektronická evidencia pod vedením brata Milana Čulku a sestry Ľuboslavy Mazákovej.  

Aktuálny stav členov cirkevného zboru k 31. 12. 2019 bol 482 členov.  

 

Vnútromisijná práca 

Dôležitou úlohou cirkevného zboru je aj vnútromisijná práca, ktorá si všíma potreby 

jednotlivých vekových skupín. Táto práca je bohatá a má v cirkevnom zbore už dlhé korene, 

ale čo je dôležité i oddaných spolupracovníkov, ktorí vidia možnosti poslúžiť darmi, ktoré im 

boli dané od Pána Boha v službe Bohu a zároveň blížnym. 

Jednotlivé sekcie sú spracované na základe informácií, ktoré podali vedúci jednotlivých sekcií.  

 

Biblické hodiny  

Biblického hodiny sa konajú pravidelne v slávnostnej časti cirkevného roka – od adventu do 

Veľkej noci. Zo začiatku roka 2019 boli zabezpečené bratom farárom Radoslavom Gregom ako 

administrátorom cirkevného zboru. V advente sme sa stretávali len v Budimíri v stredu 

o 18.00 hod. v zborových priestoroch. Biblické hodiny sú určené pre všetky generácie členov 

cirkevného zboru. Zvyčajne ich navštevuje staršia generácia, na niektorých miestach aj mladšia 

generácia, čo ma veľmi teší. 

 

Náboženská výchova  

Evanjelické náboženstvo sa vyučuje na ZŠ s MŠ M. R. Štefánika v Budimíri a na ZŠ s MŠ 

v Rozhanovciach. V školskom roku 2018/2019 bolo vyučovanie náboženstva zabezpečené 

v spolupráci s Danielou Makovou a Noemi Maďarovou. V Budimíri bolo 27 žiakov 

a v Rozhanovciach 29 žiakov.  

V školskom roku 2019/2020 je vyučovanie zabezpečované zborovou farárkou. V Budimíri 

vyučujem na I. a II. Stupni 34 žiakov a v Rozhanovciach je to spolu 30 žiakov. Spoločne je 

vyučovaných 64 žiakov základnej školy.  

 



Detská besiedka 

Počas nedeľných bohoslužieb sa aj v uplynulom roku konala detská besiedka, ktorá je 

koordinovaná 5 dobrovoľníkmi (D. Maková, M. Petrová, M. Vahalcová, J. Maďarová a P. 

Balog). Takmer každú prvú nedeľu v mesiaci prichádzajú deti na požehnávanie do chrámu 

Božieho. Na detských besiedkach sa venovali jednotlivým biblickým témam - Józue, život Pána 

Ježiša, Eliáš a Ježišove podobenstvá. Deti sa učia aj biblické veršíky, detské kresťanské piesne, 

ale sú vedené aj k modlitebnému životu.  

Svojim programom vystúpili na 1. slávnosť veľkonočnú, na Deň matiek, na slávnosti inštalácie, 

pri 150. výročí osamostatnenia zboru, ale aj na Štedrý večer.   

Deti z detskej besiedky, ale aj ich kamaráti sa zúčastnili letného detského tábora vo Veľkom 

Slavkovo, ktorý je vynikajúcim misijným nástrojom práve pre deti, ktoré sú cez naše deti 

pozvané na tento tábor. Tábor bol i v tomto roku finančne podporený obcou Beniakovce 

i Budimír, za čo im patrí úprimne poďakovanie, ale je to i svedectvom dobrých vzájomných 

vzťahoch na tejto úrovni.  

Deti sa zúčastnili aj Seniorátneho stretnutia detí vo Vyšnej Kamenici, ale aj jesennej 

víkendovky vo Veľkom Slavkove.  

Priemerná účasť detí je 12 vo veku 3 – 10 rokov.  

 

Dorast 

Stretnutia dorastu sú v našom zbore vždy v piatok so začiatkom o 17.00 hod. Osem 

dobrovoľníkov (O. Kajňák, V. Kajňáková, M. Petrová, P. Balog, M. Hirko, J. Polahárová, V. 

Roháčková, N. Schleicherová), ktorí cítia zodpovednosť práve za túto skupinu mladých ľudí sa 

snaží vytvárať spoločné stretnutia nielen pri Božom slove, modlitbách a piesňach, ale aj pri 

spoločenských hrách, či rôznych voľno-časových aktivitách, kde dochádza aj k vzájomnému 

spoznávaniu sa, ale i svedectvu osobným príkladom.  

Počas leta pre dorastencov vo veku od 11 do 15 rokov pripravili letný tábor v Muránskej 

Zdychave. Počas jarných a jesenných prázdnin zorganizovali aj výlet do Závažnej Poruby. 

Účasť dorastencov je veľmi slabá, ale napriek tomu sa tejto služby nevzdávajú a niekedy aj 

kvôli dvom dorastencom chystajú duchovný i zábavný program.   

 



Mládež  

Mládež sa v našom cirkevnom zbore stretáva na dvoch miestach – v piatok v Beniakovciach 

a v nedeľu v Budimíre. Na týchto stretnutiach sa venujú štúdiu Božieho slova, ale aj budujú 

vzájomné vzťahy pri rozličných aktivitách.  

Počas leta 2019 pripravili aj mládežnícky výlet, ktorý sa konal v auguste na Borde. Rovnako 

ako dorast i oni zápasia s nedostatkom mladých, ktorí nemajú záujem o tieto stretnutia. d 

 

Rodinné spoločenstvo  

Každú tretiu nedeľu v mesiaci sa so začiatkom o 15.00 hod., zväčša v zborových priestoroch, 

stretávajú rodiny s deťmi. Týchto stretnutí sa pravidelne zúčastňujú 3 – 4 rodiny. Tieto 

stretnutia majú nielen duchovný rozmer – pri Božom slove, piesňach a modlitbách, ale aj 

kreatívny rozmer, kedy s deťmi vyrábajú rôzne výrobky, či hrajú spoločenské hry, ale 

organizujú spoločné prechádzky do prírody.  

 

Práca žien 

Napriek tomu, že v našom zbor nie je rozvinutá práca v rámci Spoločenstva evanjelických žien, 

naše sestry sa aktívne podieľajú svojimi darmi pri príprave rôznych podujatí – či už formou 

upratovania, materiálneho zabezpečenia, ale prichystania občerstvenia. V adventom čase sa 

ženy už tradične stretávajú v zborových priestoroch pri výrobe adventných vencov. Začiatkom 

novembra 2019 sme sa s niektorými ženami s nášho cirkevného zboru zúčastnili aj regionálneho 

stretnutia žien nášho seniorátu v Košiciach, kde som poslúžila prednáškou na tému Nečakané 

ženy.   

 

Modlitebné podujatia  

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 

Cirkevný zbor sa zapojil aj do spoločného stretnutia viacerých cirkevných zborov z okolia 

a rôznych denominácii v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. 

 

Reformačný modlitebný týždeň 

V roku 2019 sa uskutočnil aj Reformačný modlitebný týždeň, ktorý je koordinovaný z úrovne 

seniorátu a jeho zavŕšením sú služby Božie na pamiatku reformácie. Zvesťou Božieho slova na 

jednotlivé témy v Budimíre poslúžili – S. Linkesch(senior KOS a zborový farár Košice), A. 

Linkeschová (zborová kaplánka) a J. Matis (zborový farár Košice – Terasa). 



 

Žatva duchovnej piesne 

Dňa 27. 10. 2019 sa v našom chráme Božom konal už tradičná Žatva duchovnej piesne, ktorá 

je koordinovaná z úrovne seniorátu a na ktorú pozvanie prijalo 7 spevokolov. Náš cirkevný 

zbor i napriek tomu, že nemá vlastný zborový spevokol sa stalo hostiteľom tohto podujatia pri 

ktorom sme prežili požehnané chvíle, ktoré boli obohatené aj zvesťou Božieho slova. 

 

Ekumenický vianočný koncert 

V závere občianskeho roka 2019 sa konal už tradičný Ekumenický vianočný koncert v našom 

chráme Božom, ktorý bol pod záštitou obce Budimír. Účastníci koncertu zaplnili náš chrám 

Boží a nechali sa povzbudiť krásnymi nábožnými piesňami i koledami, ktoré si pripravilo 5 

pozvaných spevokolov.  

 

Mediálna stránka cirkevného zboru  

Zborový časopis 

V roku 2019 boli vydané 4 čísla zborového časopisu Pokoj. Tento zborový časopis tvorí súčasť 

vnútromisijného života zboru, nakoľko prináša nielen informácie o uskutočnených udalostiach, 

ale aj biblické úvahy či svedectvá viery. Ďakujeme aj všetkým bratom a sestrám, ktorí prispeli 

do časopisu svojimi článkami, ale v neposlednom rade ďakujeme bratovi šéfredaktorovi 

Marekovi Antolíkovi, ktorú koordinuje prácu na časopise a zabezpečuje jeho vydanie spolu s 

redakčnou radou. 

 

Elektronické média  

Na základe rozhodnutia zborového presbyterstva bola v roku 2019 vytvorená web stránka 

cirkevného zboru (https://www.czecavbudimir.sk/), ktorá ponúka aktuálne informácie, históriu, 

či štruktúru cirkevného zboru, ale aj vierouku našej ECAV. Nechýbajú ani kontakty a čísla 

účtov cez ktoré je možné podporiť potreby cirkevného zboru aj touto cestou.  

Vytvorená bola aj stránka CZ ECAV Budimír na sociálnej stránke Facebook 

(https://www.facebook.com/czecavbudimir/) 

Verím, že i tieto elektronické média budú vhodným misijným nástrojom, ktorým môžeme byť 

nielen svedectvom viery v Pána Boha, ale aj jeho zvestovateľmi, keďže práve elektronické 

média získavajú svoju popularitu.  

https://www.czecavbudimir.sk/
https://www.facebook.com/czecavbudimir/


Printové média 

Počas roka 2019 sme na náklady cirkevného zboru sprostredkovali misijný časopis Cestou 

svetla nielen v Budímiri, ale aj vo fíliách. V adventnom období bola vo vestibule chrámu 

Božieho v Budimíri sprostredkovaná náboženská literatúra, kalendáre a CD od rôznych 

vydavateľov. 

 

Pastorálna činnosť  

V roku 2019 bolo vykonaných 14 pastorálnych návštev pri rôznych príležitostiach – návštevy 

pri rôznych životných udalostiach, jubileách, návštevy v nemocniciach a domovoch dôchodcov. 

Niektoré pastorálne návštevy bývajú spojené aj s prisluhovaním spovede a Večere Pánovej.  

 

Činnosť presbyterstva a výborov  

Činnosť v cirkevnom zbore medzi zasadnutiami zborových konventov riadi zborové 

presbyterstvo. Nápomocné sú aj jednotlivé výbory, ktoré sú zakotvené v štatúte cirkevného 

zboru.  

 

Presbyterstvo 

V roku 2019 presbyterstvo zasadlo 6 krát. Zasadnutia presbyterstiev pripravovalo, zvolávalo a 

viedlo predsedníctvo cirkevného zboru. Prvé dve zasadnutia  presbyterstva boli vedené bratom 

zborovým farárom R. Gregom, ktorý bol toho času administrátorom CZ ECAV Budimír. V roku 

2019 zborové presbyterstvo pripravilo voľbu zborového farára a neskôr aj voľby biskupa 

Východného dištriktu ECAV na Slovensku. Niektorí členovia presbyterstva sa zúčastnili aj 

stretnutia pre presbyterov Košického seniorátu ECAV na Slovensku, ktoré sa konalo 10. 11. 

2019 v Kysaku. K 31.12.2019 má cirkevný zbor 25 presbyterov. 

 

Výbory 

Cirkevný zbor ECAV Budimír pri výkone svojej služby má zriadený Vnútromisijný výbor, 

Hospodársky výbor a Revíznu komisiu.  

 

Vnútromisijný výbor  

Predsedom výboru je brat Dušan Roháček, ktorý je jediný volený člen výboru a ktorý 

koordinuje jednotlivé zasadnutia, ktorých sa zúčastňuje predsedníctvo cirkevného zboru, ale 



zástupcovia jednotlivých vnútromisijných pracovísk – besiedka, dorast, mládež, kapela a 

rodinky.  

V roku 2019 sa konali 3 stretnutia (máj, september, november). Výbor sa snaží svojou 

činnosťou napomáhať k duchovnému rastu zboru v jednotlivých oblastiach. Vnútromisijný 

výbor koordinoval aj pohostenie pri inštalácii zborovej farárky a vytvoril spoločné stretnutie 

členov cirkevného zboru v popoludňajších hodinách na záver školského roka. Medzi pravidelné 

aktivity výboru patria aj každomesačné misijné stretnutia. Brat predseda vnútromisijného 

výboru pozitíve zhodnotil prezentáciu jednotlivých táborov počas nedieľ v letnom období 

a zároveň vidí ešte veľké pole pôsobnosti v oblasti zborovej diakonie, ale aj v iných oblastiach.  

 

 

Hospodársky výbor a Revízna komisia  

Hospodársky výbor je poradným orgánom presbyterstva, ktorý pripravuje nielen návrh na 

rozpočet, ale sa aj vyjadruje k záverečným účtom cirkevného zboru.  

V Hospodárskej oblasti vo fílii Charastné boli v uplynulom roku vykonané stavebné práce, 

ktoré súviseli so spevnením svahu pod kostolom, vytvorením oporného múra a následnou 

úpravou. Tieto práce boli financované z ich vlastných zdrojov v celkovej výške 17.010, 78€.  

Revízna komisia je kontrolným orgánom hospodárskej časti cirkevného zboru. Predsedom je 

brat Milan Čulka a 2 členky – Jana Ballová a Marta Maková. Správu za Hospodársky výbor a 

Revíznu komisiu prednesie sestra Marta Maková.  

 

 

Plán činnosti v duchovnej oblasti na rok 2020 

1. Modlitebný týždeň za jednotu kresťanov, január  

2. Sprostredkovanie evanjelizácie ProChrist, apríl 

3. Nedeľné bohoslužby so spoločným obedom a popoludním, apríl  

4. Pravidelné vnútromisijné stretnutia 

5. Tábory pre deti, dorast, mládež 

6. Zborový výlet – návšteva opálových baní resp. artikulárneho kostola, máj – jún  

7. Služby Božie pre seniorov, jeseň 

8. Reformačný modlitebný týždeň, jeseň 

 



Plán činnosti v hospodárskej oblasti na rok 2020 

1. Rekonštrukčné práce na fare – obkopanie múrov, izolácia proti vlhkosti, prístrešok  

2. Rekonštrukcia presakujúcej žumpy  

3. Nájomná zmluva – MajsterDom s. r. o., nájdenie nového nájomcu  

4. Nájsť riešenie pre opätovné získanie vlastníckych práv k farskej záhrade a lesíku 

5. Ukončenie opravy hrobu zosnulých bratov farárov na cintoríne v Budimíre  

6. Vyhotovenie pamätnej tabule na hrobku rodu Ujházyovcov (starý kostol CZ ECAV 

Budimír) 

7. Podanie žiadosti o pôžičku na zborové auto zo ZED-u 

 

Záver 

Poďakovanie patrí v prvom rade Pánu Bohu za Jeho milosť a požehnanie s ktorými sa k nám 

skláňal a priznával sa k našim spoločným prácam na Jeho vinici. Ďakujem aj Vám, bratia 

a sestry, za prejavenú dôveru pri mojej voľbe za zborovú farárku, že spoločne môžeme 

pokračovať v započatom diele v tomto cirkevnom zbore, ale že spoločne smieme hľadať aj nové 

možnosti a cesty pre službu budovania Božieho kráľovstva tu na zemi. Ďakujem za spoluprácu 

presbyterom, kostolníkom, kantorkám, ale aj dobrovoľníkom v jednotlivých oblastiach. 

Ďakujem sestre Ivete Havrilovej za jej predchádzajúcu zodpovednú prácu účtovníčky i sestre 

Ivete Roháčkovej, ktorá túto službu prijala v uplynulom roku. Ďakujem všetkým tým, ktorí sa 

aj svojimi rukami podieľali pri rekonštrukcii fary, ďakujem aj bratom, ktorí odborne pracovali 

bez nároku na cenu práce, iba za materiál (Ľudovít Cibuľa, Emil Petro, František Petro a iní), 

a to preto, aby ste nám pripravili vhodné podmienky aj pre ten telesný život v tomto cirkevnom 

zbore. Ďakujem všetkým vám, bratia a sestry, že každý svojou mierou, a to duchovnými i 

finančnými darmi, prispievate k chodu tohto cirkevného zboru. Prajem nám všetkým, aby sme 

v tomto novom roku pevne stáli v Božom slove, ním sa nechali viesť i pri našich plánoch a ním 

sa nechali aj povzbudzovať v tých náročných situáciách, veď Hospodin je ten, ktorý pôjde 

s nami kamkoľvek my pôjdeme v Jeho mene.  

 

 

 

 

Soli Deo Gloria! 


