
Farárska správa za rok 2019

O živote a činnosti v ECAV Púchov 

V cirkevnom zbore v Púchove došlo k veľkej zmene, keď koncom júna odišla zo zboru 

sestra  farárka po viacročnej službe v Púchove so svojim manželom. Okrem toho sa 

funkcií vzdali brat kantor a sestra kostolníčka. Bol som poverený administrovaním zboru 

od 1.7.2019. Zbor bol postavený do neľahkej situácie, začalo sa hľadanie nového farára, 

keď spočiatku boli preferované manželské páry. Aj keď sa zdalo, že obsadenie miesta 

farára nebude problém, ako problém sa to začalo ukazovať, keď postupne jednotlivé páry 

odmietali ponuky z Púchova. Až v priebehu novembra zareagoval br. farár Dušan Cina a po 

voľbe by mal zaujať miesto farára v priebehu februára.

Cirkevný zbor v Púchove má podľa schematizmu: 2 365 členov, podľa kartotéky: 2413, čo 

je o 8 viac ako v roku 2018 . Sčítanie z roku 2011 hovorí o 2960 evanjelikoch.

1. BOHOSLUŽOBNÝ ŽIVOT

Služby Božie sú miestom  stretnutia členov zboru v spoločenstve pri spoločnej oslave 

Pána Boha. Sú príležitosťou počuť Slovo Božie, ale aj zažiť povzbudenie a posilnenie vo 

viere cez piesne a modlitby. Hlavné Služby Božie boli 60 krát s priemernou účasťou 238. 

Účasť podľa jednotlivých sviatkov bola nasledovná: Veľká noc 405 ľudí; Svätodušné 

sviatky 268; Pamiatka reformácie: 45; Štedrý večer: spoločne 988; Vianoce 358; Starý rok: 

230 ľudí. 

Večerné Služby Božie boli iba v prvok polroku a potom na prvý sviatok Vianočný, spolu 

22x. Priemerná účasť bola 21 ľudí.

Služby Božie sa konali aj v Centre sociálnych služieb v CSS Chmelinci.

Nešporné Služby Božie sa konali v prvom polroku v modlitebni v Hoštinej,  na obecných 
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úradoch vo fíliách, v budove PZ v Ihrišťoch, v Pamätnej izbe v Dohňanoch. V druhom 

polroku boli nešporné Služby Božie len v Hoštinej, spolu počas roka 10x kde priemerná 

účasť bola  29 ľudí

Večerné Služby Božie boli 54 krát s priemernou účasťou 24 ľudí. 

Adventné večierne sa v roku 2019 nekonali

21. a 22. januára sa uskutočnila ekumenická pobožnosť v rámci týždňa za jednotu 

kresťanov v evanjelickom a katolíckom kostole. Rovnako ekumenická pobožnosť bola 

na cintorínoch pri príležitosti pamiatky zosnulých v Nimnici, a v  Púchove. V Nimnici 

bola pobožnosť s bratmi katolíkmi pri príležitosti poďakovania za úrody zeme , kde náš 

cirkevný zbor zastúpil brat farár Marek Hrivnák. Spolu s br. farárom z RKC sme otvorili 

Púchovský jarmok a deň mesta Púchov

2.SVIATOSTI

a/Krst 

Pokrstených bolo v roku 2019: 15ch a 16d, jedna dospelá osoba, spolu 32 krstov – 3 viac 

ako vlani. S rodičmi detí prebiehal pastorálny rozhovor pred krstom, kde bolo poukázané 

na zmysel krstu a to, že je to aj záväzok, ktorý rodičia a krstní rodičia preberajú za dieťa 

až do jeho osobného vyznania viery pri konfirmácii. 

b/Večera Pánova 

Večeru Pánovu prijalo (1348) bratov s sestier.  Z toho bolo 544(-21) mužov a 762(-126 ) 

žien v kostole. V domácnosti 1 muž, v sociálnych zariadeniach 16 mužov, 25 žien. Večera 

Pánova sa prisluhovala na Nový rok, v každú nedeľu v pôstnom období, v čase adventu z 

personálnych dôvodov to bolo každý piatok večer o 18:00. Z rovnakých dôvodov nebola 

Večera Pánova prisluhovaná ani v Kajúcu nedeľu. 

3.KONFIRMÁCIA

Konfirmácia bola v našom zbore v 3 nedeľu po Veľkej noci 12. mája. Konfirmovaných 

bolo 12 chlapcov a 16 dievčat, 1 dospelá žena, spolu 29. Koncom apríla sa uskutočnila 

konfirmačná víkendovka.

Na konfirmačnej hodine preberáme  predpísané učivo z knihy „Verím a sľubujem“. V 

druhom ročníku je prihlásených 25 detí. Konfirmácia by sa mala uskutočniť v nedeľu po 

Vstúpení 24. mája. V druhom ročníku je prihlásených 27 detí. Mnohí konfirmandi sa v 

jeseni zúčastnili víkendovky v Zliechove.

4.PRISTÚPILI A VYSTÚPILI Z CIRKVI

Vstúpili 2 bratia a sestry.

5. BOHOSLUŽOBNÉ VÝKONY

a/ Sobáš

Sobášených bolo 10 párov, čo je o 2 menej ako rok predtým, všetky boli krížne.
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Vždy pred sobášom bola príprava snúbencov, ktorá nepozostávala iba z nacvičenia 

programu sobáša, ale aj z duchovnej a praktickej prípravy na manželstvo. Niektoré páry 

sa ešte pred sobášom zúčastnili programu k Národnému týždňu manželstva.

b/ Pohreby

Rozlúčka s milovaným človekom patrí k najťažším chvíľam v živote. Aj preto zmyslom 

pohrebov nie je iba dôstojná rozlúčka s telom človeka, ale povzbudenie účastníkov 

obradu k nádeji, ktorú máme v Kristovi V nádeji vzkriesenia sme sa rozlúčili s 15 mužmi a 

11 ženami. Spolu teda bolo 26 pohrebov, čo je o 10 menej ako pred rokom. Na niektorých 

pohreboch doprevádzal obrad kantor, na niektoré sa kantorovi prísť nedalo, ale s veľkou 

ochotou pomohli so spevom členovia spevokolu. Vďaka vám.  

6.BIBLICKÁ a VNÚTROMISIJNÁ PRÁCA V ZBORE

a/ Stretnutia mladšieho dorastu

V prvom polroku 2019 mladší dorast fungoval v rámci konfirmačnej prípravy. Od 

septembra potom začal dorast pod vedením starého tímu vedúcich

 Od septembra do decembra sme sa stretli 15 krát + vianočný dorast, teda každý piatok 

v zborovom dome. Vo veľkom sa rozbehla spolupráca s konfirmandami, ktorí to mali 

povinne voliteľné. Priemerný počet bol 15 + 2 vedúci, ktorí mali na starosť tému a aktivity.  

Postupne sa venujeme čítaniu a zrozumiteľnému vysvetľovaniu 2. Listu Korintským. 

V termíne od 29.7-4.8.2019 sme zorganizovali letný tábor pre mladší dorast v Párnici, 

ktorého sa zúčastnilo 16 dorastencov. Hlavnou témou bol text z listu Efezským, 6 

kapitoly: „buďme Boží bojovníci!“ Naším cieľom bolo priblížiť dorastencom zaujímavým 

spôsobom, že je dôležité používať výzbroj, o ktorej nám hovorí práve biblia. Veľmi 

povzbudivé bolo zažiť 2 staršie ženy z párnického  zboru, ktoré nám celý týždeň varili 

stravu. Ich ochota a záujem je veľkým príkladom viery v Pána Boha.

V termíne od 29.11-1.12. sme zorganizovali spolu s bratom farárom, OC SEM a 

dobrovoľníkmi Valerom a Dášou víkendovku v Zliechove, ktorého sa zúčastnilo 22 

dorastencov a konfirmandov. Počas týchto dní sme deťom mohli povedať, čo pre nich 

spravil Pán Ježiš. Túto biblickú pravdu sme doplnili množstvom osobných svedectiev z 

našich životov.

Je našou túžbou aj naďalej slúžiť deťom a dorastencom v našom zbore, v meste a na 

fíliách.

b/ Stretnutia staršieho dorastu

Sme sa venovali významu spoločenstva pre život kresťana. Počas celého roka 

sme preberali témy, poukazujúce na spoločenstvo. Tak isto sme sa snažili osloviť 

konfirmandov. Zorganizovali sme konfirmačnú víkendovku, kde sme sa snažili osloviť 

konfirmandov a pozývali sme ich na pravidelné stretnutia.  Zorganizovali sme letný tábor 

v Batizovciach. Vnímame že v súčasnej dobe je veľa možností ako tráviť čas a mladý ľudia 

si veľmi ťažko hľadajú cestu k Božiemu Slovu, modlitbe, spoločenstvu.
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Snažíme sa vytvoriť na stretnutiach staršieho dorastu miesto, kde bude mladý človek 

vždy prijatý. Viacerý starší dorastenci sa aktívne zapojili do služby ako dobrovoľníctvu na 

SEMFESTe, z čoho sa tiež veľmi tešíme. 

    Pravidelné stretnutia   –  • 40 - krát  6-10 účastníkov

    26 – 28.4.2019   Konfirmačná víkendovka              28 účastníkov

    03 – 07.8.2019   Tábor staršieho dorastu            18 účastníkov

c/ Mládež

V roku 2019 sa stretnutia mládeže konali vždy v sobotu o 18:00 hod. Stretávali sme sa 

v zborovom dome. Niekoľkokrát sme mali spojenú mládež so spoločenstvom na Lazoch 

pod Makytou. Počas roka sme na stretnutiach mávali štandardné programy – modlitby, 

aktivity, zdieľanie zaujímavou formou a biblický výklad. Rečníkmi bývali, a aj v ďalšom roku 

budú oslovovaní, starší členovia nášho alebo okolitých evanjelických zborov. Počas roka 

sme počuli témy ako sloboda, Ján Krstiteľ, bázeň či Boží hnev. Rozprávali sme sa tiež o 

Pavlových listoch, o tom ako sa trénovať v radosti a tiež sme počuli tému o anjeloch. Témy, 

ktoré zazneli boli námety členov mládeže, témy, o ktorých sami chceli vedieť viac. Letný 

mládežnícky tábor a pravidelné stretnutia mládeži sa počas leta v roku 2019 neuskutočnili, 

stretávali sme sa však spontánne. Naše spoločné stretnutia majú komorný charakter. 

Aktuálne sa mládeže aktívne zúčastňuje 8 – 10 mládežníkov. Veríme, že Pán Boh požehná 

rečníkom, ktorí nás privádzali aj tento rok bližšie k Pánu Bohu a Jeho slovu.  

   (S.J.)

d/ Zborový spevokol

Zborový spevokol CZ Púchov funguje už viac ako 60 rokov s niekoľkými prestávkami. 

Postupne sa začal formovať a zapájať do zborového života. V súčasnosti tvorí spevokol 14 

členov.

Dirigentkou je Mgr. Zuzana Fujeríková, ktorá je momentálne na materskej dovolenke. 

Napriek tomu sa spevokol príležitostne stretával aj v tomto roku a poslúžil pri niekoľkých 

zborových udalostiach - na Nový rok, Veľkú noc a počas vianočných sviatkov.   (Z.F.)

e/ Stretnutie mamičiek:

- stretávajú sa v pondelky o 9.00 hod 2 až 5 mamičiek + ich detičky

- počet zúčastnených mamičiek bol v jarných a letných mesiacoch väčší

- počas prvého polroku mávala pani farárka krátke zamyslenia na začiatku

- momentálne je to neformálne stretnutie

f/ Stretnutie rodín

- stretávajú sa každú druhú nedeľu (počet stretnutí za rok cca 25)

- počet zúčastnených cca 12 dospelých + cca 10 detí

- preberané témy boli zamerané zväčša na výchovu detí a vzťahy v manželstve

- letný tábor rodín bol od 21 -  25.8.2019 s počtom zúčastnených 63 (dospelý +deti)
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7. VÝCHOVNÁ PRÁCA V ZBORE

a/Mladšia detská besiedka 

Snažíme deti od 3 do 6 rôčkov na pravidelných nedeľných stretnutiach naučiť milovať 

Boha a Božie slovo - bibliu. Takže základným materiálom, z ktorého čerpáme, je Biblia. 

Ako pomôcka nám slúži 4-ročný cyklický materiál „Objevujeme Bibli“ z vydavateľstva 

Samuel. Témy sú striedavo novozákonné a starozákonné.

Chodí nám priemerne 8-10 detí. Organizovali sme tri väčšie akcie: 

1. Počas Veľkonočných sviatkov sme pozvali na besiedku aj rodičov zúčastnených detí. 

Deti vystúpili s nacvičeným programom, spolu s rodičmi si vypočuli biblický príbeh,  mali 

sme tvorivé dielne a nechýbalo ani občerstvenie. 

2. Cez letné prázdniny, v období, keď boli všetky púchovské škôlky zatvorené, sme 

pripravili pre našich maličkých denný tábor. Boli sme spolu od 8.00 do 12.00 hod. každý 

deň od pondelka do piatku. Napriek tomu, že to bol náročný týždeň, bol zároveň veľmi 

požehnaný a naplnený Božou milosťou. 

3. Na záver školského roka sme s deťmi a ich rodičmi strávili čas na spoločnom 

organizovanom výlete na minifarme v Lubine.

Dôležité pre náš tím je to, aby sme osobne vnímali a prežívali vzťah s Pánom Bohom – 

aby sme reálneho Boha pomohli objavovať aj našim najmenším. Stretnutie ml. besiedky 

prebehlo v roku 2019 42-krát      

b/Staršia besiedka

Prvý polrok 2019 fungovala staršia besiedka pod vedením bývalej p.farárky.Od začiatku 

školského roka v septembri, do konca roka prebehlo v našom cirkevnom zbore 15 

stretnutí staršej besiedky. Všetky boli v zborovom dome v čase hlavných služieb Božích. 

Staršiu besiedku navštevuje každý týždeň približne 11 detí vo vekovom rozpätí od 7 do 

12 rokov. Tím staršej besiedky ako taký neexistuje, ako koordinátor besiedok je Alžbeta 

Marečková a biblickými lekciami poslúžili zväčša manželské páry - rodičia starších 

besiedkárov. Témy nedeľných stretnutí vychádzajú z biblických príbehov, striedajú sa 

príbehy zo Starej a Novej zmluvy, väčší dôraz sa kladie na príbehy Novej zmluvy, ktoré sú 

deťom zrozumiteľnejšie a na postavu Ježiša Krista, ktorého sa snažíme deťom priblížiť 

ako ich osobného Spasiteľa. 

Pozývame záujemcov na vytvorenie tímu, ak niekto vnímate povolanie od Pána Boha do 

služby deťom, prosím kontaktujte brata farára alebo brata dozorcu.

c/ Vyučovanie náboženstva v školskom roku 2017/2018

Brat Juraj Šponiar učí tento rok na všetkých školách 15 hodín – 226 žiakov, okrem 

ZŠ Dohňany, kde učím ja. Okrem toho učím na ZŠ Mládežnícka spolu 5 hodín. Na ZŠ 

Komenského učí ešte jednu hodinu br. Miroslav Mudrák

Spoločne vyučujeme 307 žiakov, čo je o 10 žiakov menej ako rok predtým.
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8. ČINNOSŤ PRESBYTERSTVA

Uznesenia z výročného presbyterstva 15.2.2019:

1. Presbyterstvo berie na vedomie farársku správu, správu hospodárenia a správu revíznej 

komisie za rok 2018.

2. Presbyterstvo odporúča konventu schváliť rekonštrukciu zborového domu – druhej 

časti v odhadovanom rozsahu 70 000 €, bez nadstavby a poveruje hospodársky výbor 

oslovením dodávateľov s predložením cenových ponúk do konca mája 2019.

3. Presbyterstvo odporúča konventu schváliť predĺženie zmluvy so SED (jasle) o prenájme 

priestorov a poveruje predsedníctvo zboru vytvorením dodatku k zmluve.

4. Presbyterstvo odporučilo konventu schváliť ukončenie zmluvy s fy Michal Zboniak – 

Linda a Jana Zboniaková – Linex k 28.2.2019 a poveriť predsedníctvo zboru vypracovaním 

uznania záväzku a splátkového kalendára do júna 2019 a hľadaním nového nájomcu.

5. Presbyterstvo odporučilo konventu schváliť výšku cirkevného príspevku vo výške 10 € a 

5 € pre deti, študentov, dôchodcov a členov zboru z fílií.

6. Presbyterstvo odporučilo konventu schváliť rozpočet na rok 2019 tak, ako bol 

predložený.

7. Presbyterstvo neodporučilo konventu schváliť odpredaj pozemku LV 2674, parcela: reg.

KVE č. 1294, kat. územie Púchov

8. Presbyterstvo neodporučilo konventu schváliť odpredaj pozemku p. Lašákovi a p. 

Riljakovej z dôvodu, že pozemok bol cirkvi darovaný.

9. Presbyterstvo schválilo inventarizačnú komisiu v zložení s. Golítková, s. Križanovičová, 

br. Mitana.

Uznesenia z presbyterstva 21.6.2019:

10. Zborové presbyterstvo odporučilo konventu schváliť prenájom nebytových priestorov 

na starej fare p. Čarnickej a p. Vančovej za 7 €/m2 / mesačne

11. Presbyterstvo odporúča konventu schváliť mesačnú odmenu bratovi MUDr. Jurajovi 

Furovi 250 € / mesačne,  do doby riadneho  zvolenia kantora zboru.

Uznesenia z kandidačného presbyterstva 10.7.2019:

12. Presbyterstvo cirkevného zboru v Púchove sa rozhodlo schváliť  návrh, aby obsadenie 

farárskeho miesta sa uskutočnilo pozvaním jedného kandidáta.

13. Presbyterstvo poveruje brata Mitanu, brata Petra Mudráka, brata Pechu, brata Fujeríka 

a sestru Horákovú ako realizačnú skupinu poverenú aktívnou spoluprácou pri hľadaní 

kandidátov na obsadenie voľného farárskeho miesta.

14. Presbyterstvo ukladá presbyterom s trvalým pobytom v Púchove, zastať funkciu 

kostolníka  podľa pokynov kurátora,  do zvolenia  a nástupu nového kostolníka.

Uznesenia z presbyterstva 16.8.2019:

15. Presbyterstvo odporúča konventu  schváliť zoznam povinností  kostolníka v zmysle 

priloženého zoznamu  a odmenu za túto funkciu vo výške 80€/mesiac.
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Uznesenia z kandidačného presbyterstva 29.11.2019:

16. Presbyterstvo cirkevného zboru v Púchove sa rozhodlo schváliť  návrh, aby obsadenie 

farárskeho miesta sa uskutočnilo pozvaním jedného kandidáta.

17. Presbyterstvo cirkevného zboru navrhuje na voľné miesto farára v CZ Púchov brata 

Mgr. Dušana Cinu.

18. Presbyterstvo cirkevného zboru odporúča schváliť  žiadosť Kristíny Pobežalovej a 

Simony Jungovej na miesto správcu v CZ Púchov  za podmienok uvedených v zmluve.

9. DIAKONICKÁ PRÁCA V ZBORE

Na území nášho zboru sídli  SED – Detské opatrovateľské centrum. Sú prijímané deti od 

1 do 3 rokov života a to bez rozdielu vierovyznania.  Deťom sa venujú zdravotné sestry: 

Jana Mokričková, Mgr. Marcela Kučíková a  riaditeľka SED Ing. Lenka Mokričková PhD.  

Deťom spievajú detské kresťanské piesne a vedú ich k spoločnej modlitbe pred jedlom. 

10. MIMORIADNE PRÍLEŽITOSTI V ZBORE

- táto časť bude podľa dodaných informácii prečítaná na konvente 

11. NEBEZPEČNÉ VPLYVY

Všimol som si v CZ v Púchove delenie. Na tých, čo sú za vedenie zboru a tých, čo sú proti. 

Na tých, ktorí sú za vedenie cirkvi a tých, čo sú proti. Pripomína mi to situáciu v Korinte, 

kde sa ľudia delili na tých, ktorí sú Apolovi a tých, čo sú Pavlovi. Pavol ich ale dôrazne 

pred tým varuje s tým, že dôležitý je Boh, ktorý dáva rast a nie človek. Všade tam, kde 

začneme poukazovať na chyby človeka a domnievať sa, že na tom stojí, alebo padá cirkev, 

všade tam chýba dôvera v Boha. Ja netvrdím, že niektorí ľudia sú ideálni a iní zasa tí zlí. 

Veď pozrime sa každý aj na seba. Ale toto delenie nie je víťazstvom jednej alebo druhej 

strany. Vtedy prehrajú všetci a víťazom bude ten zlý. Nedovoľme to! 

12. PASTORÁLNA ČINNOSŤ V ZBORE

Pastorálne návštevy

Denník pastorálnych návštev sa vedie vo farskej kancelárii. Počet rozhovorov bol 46 a 

tie vykonala sestra farárka v 1. Polroku. V druhom polroku nebol priestor na pastorálne 

návštevy farára, uskutočňovali sa iba pastorálne rozhovory v súvislosti s pohrebmi, 

sobášmi a krstami. 

13.OPRAVY A INVESTÍCIE

Informácie budú podané na konvente

Spoločnosť : 

Evanje l ický a .v.  c i rkevný 

zbor so síslom v Púchove 

Kontakt : 

puchov@ecav.sk

www.ecavpuchov.sk  

Adresa : 

Royova 4,

020 01 Púchov

Mobil : 

F : 0918 828 315
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