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Výročná správa Cirkevného zboru ECAV Púchov za rok 2021 
 

Biblický text: Rímskym 12, 1-2 
„Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú 
obeť, vašu rozumnú to službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa 
obnovením mysle, aby ste rozsudzovali, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé.“ 

 

Božie milosrdenstvo je ako ochranná známka nad celým našim osobným životom, ale aj nad našou 
spoločnou službou v cirkvi. 
 
A práve toto Božie milosrdenstvo je veľkým Božím apelom a výzvou pre nás všetkých k službe Bohu. 
 
Služba Bohu však vždy súvisí s obeťou. Služba Bohu bez ochoty niečo v tejto službe obetovať zostáva 
iba lacným gestom. Od takýchto prázdnych rečí a gest nás chce uchrániť ap. Pavel tým, že rozumnú 
službu Bohu definuje ako obeť – živú, svätú, Bohu príjemnú obeť. 
 
Živá obeť je obeť, pri ktorej bude celé naše srdce. To znamená, že ak sa rozhodnem v niečom poslúžiť, 
budem to konať horlivo, nadšene a z presvedčenia, nie z donútenia, nie z povinnosti, nie z tradície – 
zo zvyku. Kain prinášal Bohu mŕtvu obeť, ale nie preto, že obetoval z plodín poľa, ale preto, že pri tom 
nebolo jeho srdce. Aj preto ju Boh neprijal. 
 
Svätá obeť je obeť, pri ktorej si uvedomujem, že ju prinášam svätému Bohu, preto ju musím prinášať s 
čistým, posväteným srdcom a životom. Nestačí totiž priniesť Bohu obeť a pritom žiť v hriechu. To by 
potom naša obeť bola len akýmsi podplácaním Pána Boha, aby si zakryl oči pred našim hriechom. 
 
Príjemná obeť je to, čo prinášaš a dávaš zo skutočnej lásky a úcty, pretože si spoznal, že Boh prvý 
priniesol v Ježišovi Kristovi obeť zmierenia aj za teba. Takúto Bohu príjemnú obeť môžeme prinášať iba 
vtedy, keď sa oslobodíme od akýchkoľvek našich postranných úmyslov, získať si u Boha svojou obeťou 
určité privilégia, lepšie postavenia, či isté zásluhy. Len Božie preukázané milosrdenstvo musí zostať tou 
jedinou a stálou motiváciou našej služby Bohu. 
 
Ďalšia Pavlova výzva – „nepripodobňujte sa tomuto svetu“ – súvisí so svätým charakterom našej služby 
Bohu, s tou svätou obeťou. Nepripodobňovať sa svetu, znamená nepreberať svetské spôsoby života, 
maniere dnešnej doby a hodnoty, ktoré vyznáva dnešný svet. Jednoducho nesplynúť so svetom, 
pretože potom sa stratí naša schopnosť byť soľou zeme a svetlom sveta. 
 
A v tomto smere je potrebné obnoviť naše myslenie – „premeňte sa obnovením mysle“- pretože 
myslenie je základom našich postojov, rozhodnutí, vyjadrení a činov. To sa stane jedine vtedy, keď 
svoje myslenie vystavíme vplyvu Božieho myslenia, ktorým je inšpirované Božie slovo, Písmo sväté. A 
práve cez Božie slovo nám môže byť vyjavená Božia vôľa, aby celý náš život bol životom podľa Božej 
vôle, teda tým, čo je dobré, milé a dokonalé. 

 

Bohoslužobný život: 
Bohoslužobný život by mal odrážať predovšetkým našu túžbu po hľadaní Božej vôle pre naše životy. 
 
Aktívny bohoslužobný život kresťana je predovšetkým našou osobnou odpoveďou na Božie 
milosrdenstvo, ktorého sa nám dostalo. V tomto zmysle bohoslužobný život evanjelikov nie je 
usmerňovaný ani príkazmi alebo dokonca náboženským vydieraním, ale osobnou zodpovednosťou 
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každého omilosteného Božieho dieťaťa. 
 
Bohoslužobný život aj  počas roka 2021 bol ovplyvnený pandémiou COVID 19. Od začiatku roka až do 
19. apríla boli verejné služby Božie zrušené, rovnako tak počas 1. a 2. adventnej nedele. A po zvyšok 
roka boli počty účastníkov služieb Božích kvôli protipandemickým opatreniam rôznym spôsobom 
obmedzené. Počas veľkonočných sviatkov sa služby Božie nekonali a počas vianočných sviatkov boli 
obmedzené počtom 30 účastníkov. Z tohto dôvodu ani tento rok počty účastníkov jednotlivých 
bohoslužobných stretnutí nemajú pravdivú výpovednú hodnotu. 
 
A/ Hlavné služby Božie v Púchove – konali sa v nedeľu dopoludnia a na sviatky spolu: 36 – krát s 
celkovou účasťou: 3431 ľudí.  
 
B/ Služby Božie vo filiálkach – konali sa v nedeľu ráno o 8.30 hod. v Hoštinej, Dohňanoch a Mostišti a 
popoludní o 14.30 hod. sa konali v Ihrišti, Nimnici, Vieske a Streženiciach. Ich pravidelnosť bola 
narušená protipandemickými obmedzeniami počas roka. Vo filiálkach sme sa počas roka stretli na 
službách Božích spolu  30-krát.  
 
C/ Večerné služby Božie – konali sa v Púchove spolu 22-krát s celkovou účasťou 470 ľudí.  
 
D/ Služby Božie v CSS Chmelinec – zo začiatku roka sa konali nepravidelne kvôli obmedzenému vstupu 
do zariadenia, ale následne od októbra sa konajú každý týždeň v pondelok popoludní aj s výpomocou 
brata farára Petra Faboka z Lazov pod Makytou a brata farára Miroslava Eštoka zo Záriečia. 
Zúčastňovalo sa ich od 11 – 14 ľudí.  
 
E/ Vysielané služby Božie – počas celého roka ( s výnimkou  2 – 3 nedieľ) sme pravidelne v nedele aj 
sviatky prinášali živé prenosy služieb Božích z púchovského chrámu prostredníctvom internetového 
kanála Youtube a regionálnej televízie TV Považie. Technickú stránku živých prenosov pre nás všetkých 
pravidelne a nezištne s láskou konajú bratia Peter a Miroslav Mudrákovci, za čo im úprimne ďakujem. 
 
Prenosy sa však mohli uskutočňovať aj vďaka dobrovoľnej finančnej podpore členov nášho zboru, ale 
aj vďaka finančným príspevkom divákov z celého Slovenska. Tieto príspevky nám pomáhali počas 
prvého polroka 2021 pokrývať platby za vysielanie služieb Božích cez TV Považie. A zároveň časť týchto 
prostriedkov poslúžila spolu s finančnou dotáciou Trenčianskeho samosprávneho kraja na zakúpenie 
technického vybavenia potrebného na zabezpečenie živých prenosov a predovšetkým na automatické 
preberanie signálu z nášho chrámu regionálnou televíziou TV Považie, čím pre nás skončili pravidelné 
mesačne náklady za prenosy. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí počas roka na tento účel prispeli, 
rovnako tak za pochopenie a iniciatívu aj predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja pánovi 
Jaroslavovi Baškovi. 

 
Sviatostné výkony: 
A/ Krst svätý – bol vykonávaný prevažne v nedeľu po službách Božích a len vo výnimočných 
prípadoch v inom termíne. Krstu predchádzala vo všetkých prípadoch duchovná príprava s 
rodičmi detí. 
 
Pokrstených bolo: 12 dievčat, 17 chlapcov, spolu 29 pokrstených, o 10 menej ako v r. 2020. 
 
  
B/ Večera Pánova - Nadväzujúc na Pavlove slová „premeňte sa obnovením mysle“, chcem 
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upozorniť, že pristupovanie ku spovedi a Večeri Pánovej s tým úzko súvisí. Pretože každá 
duchovná obnova nášho života začína od pokánia, kde veriaci človek jasne deklaruje svoju 
hriešnosť. A len tam, kde sme ochotní v úprimnom pokáni a pokore vystaviť sa pôsobeniu 
uzdravujúcej a očisťujúcej Božej milosti a láske, len tam sa v nás môže začať formovať nový život 
podľa Božej vôle, nezaťažený tým starým. Večera Pánova je preto pre úprimne veriaceho 
evanjelika miestom duchovnej obnovy, ktorej pripisuje najpoprednejšie miesto v svojom 
náboženskom živote. 
 
Večera Pánova bola najviac ovplyvnená protipandemickými opatreniami: neboli dodržané 
obvyklé termíny a tiež spôsob vysluhovania. Prakticky celkom vypadla možnosť prisluhovať 
Večeru Pánovu v pôstnom a veľkonočnom čase a tiež od začiatku adventného obdobia. 
 
Okrem chrámu Božieho v Púchove bola poskytnutá možnosť spovede a Večere Pánovej aj vo 
fíliach - v Hoštinej, Dohňanoch, Mostišti a Ihrišti. 
 
K spovedi a VP pristúpilo spolu: 495 žien a 223 mužov, spolu 718 účastníkov. 
 
Spoveď s VP bola prisluhovaná aj klientom v CSS Chmelinec a tiež účastníkom rodinného tábora 
v Námestove. 

 
 

Bohoslužobné výkony: 
A/ Konfirmácia – konala sa 20. júna 2021. Konfirmačná slávnosť bola spojená aj so skúškou 
konfirmandov. Konfirmačný sľub zložilo a za dospelých členov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku bolo 
prijatých spolu 27 mladých ľudí, z toho 14 dievčat a 13 chlapcov. Konfirmačnú prípravu a slávnosť 
individuálne absolvoval aj jeden dospelý muž. 

 
V 2. ročníku konfirmačnej prípravy pokračuje 16 mladých ľudí a do 1. ročníka prípravy sa prihlásilo a 

pripravuje sa 23 záujemcov.  
 
B/ Sobáše – Počas roka 2021 evanjelickým cirkevným obradom uzavrelo manželstvo 10 párov, z toho 
bol iba jeden pár čisto evanjelický. Je to o 5 sobášov viac ako v predchádzajúcom roku. Okrem toho v 
dvoch prípadoch boli evanjelicko-kresťanským spôsobom požehnané manželstvá, ktoré predtým boli 
uzavreté na úrade a obidva páry boli tiež zmiešané.  

 
C/ Pohreby – V nádeji vzkriesenia a večného života bolo vyprevadených na večnosť 40 zosnulých, z 
toho 17 žien a 23 mužov. Je to rovnaký počet pohrebov ako rok predtým.
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Biblická a vnútromisijná práca 

 

V záujme toho, aby sme ako Boží ľud „rozsudzovali, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé“ 
pre naše životy už od detstva, koná sa v našom zbore už niekoľko desaťročí požehnaná  biblická a 
vnútromisijná práca s deťmi, dorastom, mládežou i dospelými. Na spoločných stretnutiach, kde 
centrom je Božie slovo, učíme sa poznávať  spasiteľnú moc Kristovho evanjelia. 

 

A/ Biblické hodiny dospelých – podľa možností konali sa iba v jesennom období spolu 7-krát, s nízkou 
priemernou účasťou 12 ľudí.  

 

B/ Vnútromisijné aktivity – sa počas roka konali  nepravidelne kvôli protipandemickým opatreniam. 
Predsa však sa uskutočnilo niekoľko stretnutí mladšej a staršej besiedky, dorastu, mládeže a stretnutí 
rodín počas letných a jesenných mesiacoch. Poďakovanie patrí všetkým vedúcim pri deťoch, doraste, 
mládeži i rodinách, ktorí s láskou túto službu konajú. 

 

Pri tejto krátkej rekapitulácii vnútromisijnej práce chcem ešte v mene nášho zboru vysloviť úprimné 
poďakovanie sestre Martine Marečkovej, ktorá dlhé roky stála na čele detskej besiedky v službe našim 
deťom a so začiatkom školského roka 2021/2022 rozhodla sa ukončiť túto službu a odovzdať štafetu 
mladším. 

 

V letných mesiacoch sa podarilo zorganizovať  denný tábor dorastu v Párnici za účasti 21 dorastencov 
a 7 vedúcich. Rovnako sa podarilo zorganizovať rodinný zborový tábor v Námestove, ktorého sa 
zúčastnilo 92 ľudí. 

 

Začiatok školského roka sme spoločne privítali v nedeľu 5. 9. 2021 na službách Božích v chráme a 
potom sme pokračovali následným spoločným posedením a programom pre mladších i starších vo 
farskej záhrade. 

 

 C/ Spevokol kvôli pandemickým obmedzeniam počas roka nenacvičoval ani nevystupoval. 

  

 

Vyučovanie evanjelického náboženstva 

 

prebiehalo počas roka 2021 pod vedením týchto pedagógov na nasledovných školách: 

 
Dušan Cina –  Gymnázium Púchov, ZŠ Gorazdová, ZŠ Slovanská, ZŠ Dohňany, ZŠ Lednické Rovne 
 
Zdenka Pechová – ZŠ Mládežnícka 
 
Miroslav Mudrák – ZŠ Komenského 
 
Petra Šutriepková – ZŠ Komenského 
 
Simona Jungová – ZŠ Komenského 
 
Dušan Vaňko – SOŠ I. Krasku 
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Na všetkých týchto školách navštevuje evanjelickú náboženskú výchovu v školskom roku 2021/2022 
spolu 315  žiakov. 

 

Vyjadruje úprimné poďakovanie všetkým členom nášho cirkevného zboru, ktorí konajú s láskou túto 
službu na jednotlivých školách. 

  

 

Zborové presbyterstvo  

 

zasadalo  v roku 2021 spolu 3-krát a venovalo sa rekonštrukcii zborového domu a ďalším 
hospodárskym a organizačným otázkam vyplývajúcich so života a fungovania cirkevného zboru. 
Dôležitou témou pre zborové presbyterstvo a rovnako aj pre konvent bol nový model financovania 
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a z toho vyplývajúce vyššie finančné nároky na cirkevné zbory. 
Ďakujem členom nášho zboru za pochopenie tejto problematiky a akceptovanie navýšenia cirkevného 
príspevku. 

 

Vo februári skončilo šesťročné funkčné obdobie bratovi zástupcovi zborového dozorcu Petrovi 
Mudrákovi. Začiatkom roka prebehlo aj zaškolenie a odovzdanie účtovníctva sestre Križanovičovej. Ale 
vážne zdravotné komplikácie jej znemožnili vykonávať túto službu. Prajeme jej aj v tomto roku Božiu 
pomoc pri zotavovaní sa a doliečovaní. Účtovnícku službu tak i naďalej supluje brat pokladník Július 
Mitana. 

 

Zasadnutia presbyterstva aj konventu museli byť kvôli protipandemickým opatreniam a zákazu 
zhromažďovania zo začiatku roka posunuté na neskoršie obdobie. 

 

Na výročnom konvente  13. júna 2021 boli potom zvolení: brat Peter Mudrák ako jediný kandidát 
opätovne za zástupcu zborového dozorcu a sestra Eva Marečková ako jediná kandidátka za 
presbyterku za fíliu Dohňany. 

 

Zborové presbyterstvo v r. 2021 prišlo aj o ďalšieho člena, keď v auguste tragicky zahynul dlhoročný 
aktívny spolupracovník s dorastom aj rodinami brat Ján Jamborek z Dohňan vo veku 46 rokov života. 

 

Pred cirkevným zborom stále zostáva otvorená otázka kantora a neobsadená funkcia kostolníka a 
najnovšie aj správcu. Kostolnícku službu aj počas roka 2021 vykonávali niektorí ochotní presbyteri, za 
čo im zvlášť vyslovujem poďakovanie v svojom mene aj v mene celého cirkevného zboru. 

 

Hospodárska správa 

 

A/ Investície a opravy 

 

V roku 2021 v mesiacoch február až august úspešne prebehla rekonštrukcia zborového domu firmou 
Nové stavby s. r. o. z Nimnice. 

 

Z menších investícii a opráv je potrebné ešte spomenúť: - začiatkom roka boli zhotovené nové podušky 
do kostolných lavíc; - na cintoríne v Púchove sa zrealizovala oprava dvoch hrobových miest bývalých 
púchovkych farárov: Samuela Melfelbera a Jura a Rudolfa Okrutského; - zakúpenie a montáž oplotenia 
vedľa kostola z južnej strany ako dar brata Miroslava Jurčiho, za čo chcem aj na tomto mieste vysloviť 
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úprimné poďakovanie. 

 

Počas roka 2021 bola zrekonštruovaná aj zvonica vo fílii Ihrište a to v rozsahu výmeny poškodených 
drevených častí, exteriérových náterov dosiek a strechy a elektrifikácie pôvodného zvona. Celá táto 
oprava bola zrealizovaná v réžii a na náklady Mesta Púchov. Za pochopenie mojej žiadosti a osobnú 
iniciatívu v tejto veci patrí poďakovanie pani primátorke Kataríne Henekovej. 

 

 B/ Príjmy a výdavky: 

 

Príjmy cirkevného zboru aj v roku 2021 sa skladali z ofier, milodarov, cirkevného príspevku a z výnosov 
nájomného. Vyjadrujem úprimné poďakovanie všetkým, ktorí počas roka finančnými prostriedkami  - 
pravidelnými oferami, milodarmi, ale aj mimoriadnymi príspevkami na konkrétny účel (prenosy služieb 
Božích, na rekonštrukciu zborového domu, na opravu hrobových miest, na vnútromisijnú prácu... ) 
prispeli do „spoločnej pokladničky“ a tak pomohli pokryť všetky finančné výdavky v roku 2021.  
Výdavky cirkevného zboru v roku 2021 boli  na úrovni schváleného rozpočtu a neprekročili rozpočet. 

 
Príjmy   r. 2021:  72 631,74 €  Počiatočný stav k 1. 1. 2021:  197 439,03 € 

Výdavky     r. 2021: 167 728,72 €  Výsledok r. 2021: -95 096,98 € 

Výsledok  r. 2021: -95 096,98 €  Konečný zostatok k 31. 12. 2021: 102 342,05 € 

 

Výsledky hospodárenia a vedenie účtovníctva za rok 2021 prekontrolovala revízna komisia a oboznámil 
sa s nimi aj hospodársky výbor cirkevného zboru. 

 

Celkovú správu o hospodárení za r. 2021 spracoval a konventu predloží brat pokladník Július Mitana. 

 

 C/ Plánované práce 

 

• vonkajší náter okien na kostole, náter strechy fary  

• úprava parkoviska pred zborovým domom 

• spracovať projektovú dokumentáciu na dobudovanie podkrovia nad zborovým domom pre                   
vnútromisijnú prácu a pokračovať v týchto rekonštrukčných prácach 

• v dlhodobejšom horizonte zateplenie farskej budovy s úpravou vonkajšej fasády 

  

 

Členstvo v cirkevnom zbore 

 

Počet členov cirkevného zboru na konci roku 2021 sa znížil na 2401, pretože počet narodených a 
pokrstených detí bol nižší ako počet zomretých. A oficiálne sa zo zboru odhlásil 1 člen a oficiálne sa do 
zboru prihlásili 3 noví členovia. 

  

 

Mimoriadne udalosti 

 

Aj rok 2021 bol rok covidový a teda bol výrazne obmedzený aj v rámci vnútromisijných, náboženských 
a bohoslužobných aktivít. Predsa však chcem spomenúť, že aj za týchto obmedzených možností sme 
si 26. 9. 2021 na Pamiatku posvätenia nášho chrámu pripomenuli slovom ale aj milou publikáciou 200. 
výročie narodenia púchovského farára Rudolfa Okrutského, ktorý stál pri myšlienke aj začiatkoch 
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výstavby nášho chrámu. Za túto spomienku patrí poďakovanie predovšetkým bratovi kantorovi 
Martinovi Melišíkovi. 

 

A napokon v závere roka aj keď v improvizovanom prevedení sme prispeli nahrávkou štedrovečerných 
služieb Božích z nášho chrámu pre Slovenský rozhlas. 

 

  

ZÁVER 

 

V mena nás všetkých vyjadrujem vďačnosť Pánu Bohu za jeho milosť, požehnanie, ochranu. 

 

Za zodpovednú službu v prospech nášho cirkevno-zborového spoločenstva a za dobrú vzájomnú 
spoluprácu ďakujem bratovi zborovému dozorcovi Radovanovi Fujeríkovi, bratovi kantorovi  Martinovi 
Melišíkovi a bratovi pokladníkovi Júliusovi Mitanovi, rovnako tak aj ostatným sestrám a bratom v 
zborovom presbyterstve. 

 
Na záver už budem iba parafrázovať slová apoštola Pavla z úvodu tejto výročnej správy. Prosím Vás 
teda, bratia a sestry, pre milosrdenstvo Božie, zapojme a zapájajme sa všetci spoločne a zodpovedne 
do rozumnej služby Bohu v tomto našom priestore, kde nás Božia láska postavila. 

 
 
 

Vypracoval: Mgr. Dušan Cina, evanjelický a. v. - zborový farár 


