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Výročná správa o náboženskom a hospodárskom živote 
 Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. PÚCHOV  

za rok 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prečítaná: Nedeľa Deviatnik - 5. februára 2023 
Vypracoval: Mgr. Dušan Cina, zborový farár 
 
Na základe biblického textu: Evanjelium podľa Lukáša 7, 36-50 
 
36 Istý farizej Ho prosil, aby jedol s ním. Preto vošiel do domu farizejovho a stoloval s ním. 37 A 
hľa, v meste bola žena-hriešnica; keď sa dozvedela, že stoluje v dome farizejovom, priniesla 
alabastrovú nádobu masti, 38 odzadu s plačom pristúpila Mu k nohám, začala Mu slzami 
zmáčať nohy, utierala ich vlasmi svojej hlavy, bozkávala Mu nohy a mazala masťou. 39 Keď to 
videl farizej, ktorý Ho bol pozval, povedal si: Keby tento bol prorok, vedel by, kto a aká to žena, 
čo sa Ho dotýka; pretože je hriešnica. 40 Odpovedal mu Ježiš: Šimon, mám ti niečo povedať. A 
on povedal: Hovor, Majstre! 41 Dvoch dlžníkov mal jeden veriteľ. Jeden bol dlžen päťsto 
denárov a druhý päťdesiat. 42 A keď nemali z čoho zaplatiť, odpustil obidvom. Ktorý z nich ho 
bude väčšmi milovať? 43 Šimon riekol: Domnievam sa, že ten, ktorému viac odpustil. A On 
odpovedal: Správne si rozsúdil. 44 Nato obrátil sa k žene a Šimonovi riekol: Vidíš túto ženu? 
Vošiel som do tvojho domu, a nepodal si mi vody na nohy, ale táto zmáčala mi nohy slzami a 
utrela svojimi vlasmi. 45 Nepobozkal si ma, ale ona, ako som vošiel, neprestala mi bozkávať 
nohy. 46 Nepomazal si mi hlavu olejom, ale táto masťou mazala mi nohy. 47 Preto hovorím ti: 
Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo mnoho milovala. Komu sa však málo odpúšťa, málo 
miluje. 48 A jej povedal: Odpúšťajú sa ti hriechy. 49 Vtedy tí, čo spolu stolovali, začali si hovoriť: 
Kto je tento, že aj hriechy odpúšťa? 50 On však povedal žene: Viera tvoja ťa zachránila. Choď v 
pokoji! 
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NA ÚVOD: 
Na začiatku nového obdobia našej služby a života v cirkvi snažíme sa najprv čo 
najobjektívnejšie zhodnotiť to predchádzajúce obdobie, v tomto prípade rok 2022. 
Pre niekoho sa to môže javiť ako vec nepotrebná, zbytočne zaťažujúca. Mnohí členovia 
cirkevných zborov nejavia záujem o tieto veci a preto ani neprichádzajú na konventy. Už aj to 
niečo znamená. Ale hodnotenie má svoje opodstatnenie, pretože mám odkrýva s odstupom 
času naše nedostatky a rezervy, prípadne ukazuje na nové príležitosti, kde môžeme využiť 
svoj potenciál, svoje nadanie, svoje dary. 
 
Pán Ježiš v spomínanom príbehu u farizeja Šimona a ženy hriešnice tiež zhodnotil cez ich 
postoje a konanie ich osobnú vieru. Vtedy to urobil osobne priamo na mieste, dnes nás pozýva 
k takémuto hodnoteniu cez svoje slovo. 
Konfrontácia viery u farizeja a ženy hriešnice nakoniec vyznieva v prospech onej ženy, čo 
môže byť pre nás prekvapujúce, priam šokujúce. Ale farizej Šimon aj keď pozval Ježiša do 
svojho domu, urobil to pravdepodobne len z akejsi zdvorilosti, či zvyku. Ježiš pravdepodobne 
prehovoril v sobotný deň v ich synagóge a tak ho tento farizej pozval k spoločnému obedu. 
Šimon vie, čo sa sluší a patrí, a tiež to aj urobí. Ale zdá sa, že napriek tomu, že má Ježiša 
u seba doma, nevie v skutočnosti, koho hostí. Pretože výnimočným hosťom podali pri príchode 
vodu na umytie nôh, privítali ich bozkom medzi sebou a ponúkli im olej na ošetrenie vysušenej 
tváre. V Ježišovom prípade to Šimon nepovažuje za potrebné. 
Aký veľký protiklad k tej vykričanej žene, ktorá akonáhle sa dozvie, že je Ježiš nablízku, ide za 
ním. Doslova sa vkradne do farizejovho domu a nesie so sebou to najdrahšie čo má – 
alabastrovú nádobu veľmi vzácnej a pravdepodobnej aj drahej masti. A bez ohľadu na to, čo si 
kto o nej myslí, bozkáva mu nohy, umýva svojimi slzami a utiera vlastnými vlasmi. Potom mu 
natiera nohy tou vzácnou masťou.  
Je samozrejmé, že sa táto žena verejne pred všetkými prítomnými kompromituje, že takto 
verejne priznáva, že má nad čím plakať. Ale jej nezáleží na tom, ako na ňu v tej chvíli hľadia 
ostatní. Veď jej ide o Ježiša, o odpustenie, o zmierenie s Bohom, o milosť – všetko ostatné je 
vedľajšie a nepodstatné. 
A Pán Ježiš tým, že sa stavia na stranu tejto kajúcej ženy, ukazuje nám na nej vzor správneho 
prístupu k nemu a k duchovným veciam. 
Ona pristupuje k Ježišovi: -    s čistou a nefalšovanou láskou 

- s úprimným pokánim 
- s túžbou odvďačiť sa 

Myslím si, že keď toto budeme prežívať v srdci, nikdy nebude pre nás ťažké, nájsť spôsob, ako  
si nájsť čas pre Ježiša, ako Mu poslúžiť, ako Mu obetovať aj tie najvzácnejšie veci. 
 
 
1. BOHOSLUŽOBNÝ ŽIVOT  A VNÚTROMISIJNÁ PRÁCA 
 
  Aj otázka bohoslužobného života v cirkvi stojí a padá na našej osobnej láske k Ježišovi 
Kristovi. Bola to práve osobná, čistá láska, ktorá viedla ženu k tomu, aby prekonala všetky 
prekážky i predsudky a doslova sa vkradla do cudzieho domu, len aby mohla byť v blízkosti 
svojho Spasiteľa. Tam kde je v srdci človeka táto láska, tam nie je problém, prísť na služby 
Božie, na biblické hodiny ani „v piatok ani vo sviatok“, ani s barlami, či po svadobnej hostine, 
ani keď je človek fyzicky či psychicky vyčerpaný, ani vtedy, keď sa nám to zdá na nedeľu 
priskoro.  Ale kde táto osobná, čistá láska k Ježišovi chýba, tam môže aj farár s kostolom prísť 
za ľuďmi až priamo k ním do dediny, nikdy nebudú mať čas iba veľa výhovoriek. Nie sú však 
mnohé naše výhovorky trápne v porovnaní s tým, čoho bola schopná táto žena? 
 
A/ Hlavné služby Božie v Púchove  
Konali sa v nedeľu dopoludnia a na sviatky spolu 60-krát  s celkovou účasťou 8260 ľudí, 
priemerná účasť 138.  
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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. Vo 
filiálkach sme sa počas roka stretli na službách Božích spolu  34-krát. 
 
C/ Večerné služby Božie – konali sa v Púchove počas celého roka iba 7-krát s priemernou 
účasťou 14 ľudí. 
 
D/ Pôstne a adventné služby Božie – konali sa v pôstnom a adventnom období večer 
v týždni spolu 12-krát, priemerná účasť 17 ľudí.  
 
E/ Služby Božie v CSS Chmelinec – zo začiatku roka boli obmedzené protipandemickými 
opatreniami, ale v ďalšom priebehu roka mimo letných prázdnin konali sa pravidelne každý 
pondelok aj s výpomocou brata farára Petra Faboka z Lazov pod Makytou a brata farára 
Miroslava Eštoka zo Záriečia.  
 
F/ Vysielané služby Božie – sme počas celého roka pravidelne v nedele aj sviatky prinášali 
ako živé prenosy  priamo do domácnosti  prostredníctvom internetového kanála Youtube 
a regionálnej televízie TV Považie.  
 
 
 
2/ 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 krstených detí.  
Pokrstených bolo: 13 dievčat a 13 chlapcov, spolu 26 pokrstených, o 3 menej ako v r. 2021. 
 
 
B/ Večera Pánova 
Žena hriešnica nám svieti však rovnako aj príkladom úprimného pokánia, ktoré práve pri 
Ježišových nohách ako keby vytrysklo z tých najhlbších hlbín jej ubolenej duše. Tá žena nám 
svojím správaním všetkým zvestuje, že tam pri Ježišových nohách na kolenách je to správne 
miesto pre vyznanie našej slabosti a hriešnosti, tam je miesto, kde sa nemusíme báť odhodiť 
svoje masky dokonalých, spokojných, úspešných, či zbožných ľudí. Ale naopak tam môžeme 
s úplnou prirodzenosťou hľadať skutočné zmierenie a odpustenie. Ani toto sa nedá naučiť 
a nedá sa to ani príliš dlho predstierať. Takže sa nám nejedná iba o to, aby boli čo najväčšie 
počty pristupujúcich k spovedi a Večeri Pánovej, ale jedná sa tu predovšetkým o osobnú 
potrebu nášho vnútra. V číslach môže byť totiž ukryté všeličo. Čísla môžu prezrádzať náš 
záujem aj nezáujem. Čísla však môžu aj klamať. Za vyššími číslami pristupujúcich k Večeri 
Pánovej nemusí byť iba úprimné pokánie a vnútorná potreba, ale môže to byť iba zvyk, 
tradícia, niečo čo sa patrí. Ale v takýchto prípadoch rovnako ako v prípade farizeja Šimona to 
nestačí. Iba úprimné, kajúce srdce môže počuť nad svojim životom vzácne Spasiteľove slová: 
„Odpúšťajú sa ti hriechy. ...Viera tvoja ťa zachránila. Choď v pokoji!“ 
V cirkevnom zbore sa niekoľkokrát v roku ponúkala príležitosť pri spovedi a Večeri Pánovej 
hľadať a počuť tieto spasiteľné slová. A mnohí tieto príležitosti využili. Ale spasiteľne zneli iba 
k tým srdciam, ktoré Pán Ježiš našiel hlboko zranené vlastným hriechom a túžiace po novom 
živote. 
Spoveď s Večerou Pánovou bola okrem chrámu Božieho v Púchove prisluhovaná aj vo 
fíliach - Hoštinej, Dohňanoch, Mostišti a Ihrišti. Spoveď s VP bola tiež prisluhovaná  klientom 
v CSS Chmelinec a tiež účastníkom rodinného tábora v Ľubovnianskych kúpeľoch. 
K spovedi a VP pristúpilo počas roka spolu:  389 mužov a  812 žien, spolu 1201 účastníkov. 
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3/ BOHOSLUŽOBNÉ VÝKONY: 
 
A/ Konfirmácia –  po absolvovaní dvojročnej konfirmačnej prípravy sa konala konfirmačná 
slávnosť 29. mája 2022. Konfirmačná slávnosť bola spojená zároveň so skúškou 
konfirmandov. Konfirmačný sľub zložilo a za dospelých členov Evanjelickej cirkvi a. v. na 
Slovensku bolo prijatých spolu 17 mladých ľudí, z toho 9 dievčat a 8 chlapcov.  
 
V 2. ročníku konfirmačnej prípravy pokračuje 22 mladých ľudí a do 1. ročníka prípravy sa 
prihlásilo a pripravuje sa  21 záujemcov.  
 
B/ Sobáše – Počas roka 2022 evanjelickým cirkevným obradom uzavrelo manželstvo 7 párov, 
vo všetkých prípadoch sa jednalo o zmiešané páry.  
 
C/ Pohreby – V nádeji vzkriesenia a večného života bolo vyprevadených na večnosť  37 
zosnulých, z toho 15 žien a 22 mužov. Je to menej o 3 pohreby ako rok predtým. 
 
 
 
 
4/ BIBLICKÁ A VNÚTROMISIJNÁ  PRÁCA 
Vnútromisijnú prácu s deťmi, dorastom, mládežou i dospelými vnímam ako priestor, ktorý 
vytvárame na pôde našich cirkevných zborov, aby sme sa tam stretli s Pánom Ježišom. Tak 
ako aj ten farizej Šimon, pripravil časové aj priestorové podmienky na to, aby pozval Ježiša, 
aby s ním v spoločenstve s ostatnými mohol tráviť čas a napokon sa od neho dozvedel mnoho 
užitočného pre svoju vieru a život.  
 
A/ Biblické hodiny dospelých – podľa možností konali sa iba  v začiatku roka do pôstneho 
obdobia a potom v závere cirkevného roka do začiatku adventu spolu 7-krát, s nízkou 
priemernou účasťou 8 ľudí. 
 
B/ Vnútromisijné aktivity – konali sa počas celého roka  prostredníctvom stretnutí mladšej 
a staršej besiedky, stretnutí dorastu, mládeže a stretnutí rodín. Poďakovanie aj pri tejto 
rekapitulácii patrí všetkým vedúcim pri deťoch, doraste, mládeži i rodinách, ktorí s láskou túto 
službu konajú. 
V letných mesiacoch sa uskutočnil denný tábor dorastu v Závažnej Porube na Liptove, denný 
tábor mladších a starších detí v zborovom dome a priľahlej zborovej záhrade. A zborový 
rodinný tábor  sa  uskutočnil v Ľubovnianskych kúpeľoch. 
Začiatok školského roka sme spoločne privítali v nedeľu 4. 9. 2022 na službách Božích 
v chráme a potom sme pokračovali následným spoločným posedením a programom pre všetky 
vekové kategórie v zborovej záhrade. 
 
C/ Spevokol  počas roka nenacvičoval ani nevystupoval a podľa vyjadrení mnohých členov 
spevokolu, ale aj ostatných cirkevníkov, to veľmi chýba. 
 
 
 
5/ VYUČOVANIE EVANJELICKÉHO NÁBOŽENSTVA 
prebiehalo počas roka 2022 pod vedením týchto pedagógov na nasledovných školách: 
Dušan Cina –  Gymnázium Púchov, ZŠ Slovanská, ZŠ Dohňany, ZŠ Lednické Rovne  
Zdenka Pechová – ZŠ Mládežnícka 
Darina Marečková – ZŠ Gorazdová  
Miroslav Mudrák – ZŠ Komenského 
Mária Štefániková  – ZŠ Komenského  
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Renáta Kubáňová – ZŠ Komenského 
Dušan Vaňko – SOŠ I. Krasku 
 
Na všetkých týchto školách navštevuje evanjelickú náboženskú výchovu v školskom roku 
2022/2023 spolu 299 žiakov. 
Vyjadruje úprimné poďakovanie všetkým členom nášho cirkevného zboru, ktorí konajú 
s láskou túto službu na jednotlivých školách. 
 
 
 
6/ ZBOROVÉ PRESBYTERSTVO - zasadalo  v roku 2022 spolu 4-krát a venovalo sa 
dokončeniu podkrovia v zborového domu, prenájmu priestorov starej fary a správcovského 
bytu, prenájmu cintorína na Vieske, obsadeniu pozície správcu a kostolníčky a ďalším 
hospodárskym a organizačným otázkam vyplývajúcich so života a fungovania cirkevného 
zboru.  
Do funkcie správcu zboru bol zvolený brat Ľuboš Pevný, ktorý túto funkciu začal vykonávať od 
marca 2022. V závere roka 2022 bola do funkcie kostolníčky zvolená a aj slávnostne uvedená 
sestra Viera Horáková. Kostolnícku službu ešte prakticky počas celého roka vykonávali 
v zastúpení viacerí ochotní presbyteri, za čo im zvlášť vyslovujem poďakovanie v svojom mene 
aj v mene celého cirkevného zboru. 
 
 
 
7/ HOSPODÁRSKA SPRÁVA 
 
A/ Investície a opravy 
V roku 2022 sa vykonali len menšie práce: náter okien na kostole, spevnenie a domurovanie 
podkrovia zborového domu, vybudovanie nového parkoviska pred zborovým domom, oprava 
omietok vo vstupnej chodbičke kostola.   
 
B/ Príjmy a výdavky:  
Príjmy cirkevného zboru aj v roku 2022 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 
vnútromisijnú prácu... ) prispeli do „spoločnej pokladničky“ a tak pomohli dosiahnu praktický 
vyrovnaný rozpočet, o čom bude bližšie hovoriť správa brata pokladníka.  Chcem však 
spomenúť a tiež poďakovať tým bratom a sestrám z nášho zboru, ktorý pravidelne mesačne 
prispievali finančne cez účet nášho cirkevného zboru nielen v minulý rok, ale aj rok predtým.  
Výdavky cirkevného zboru v roku 2022 boli  na úrovni schváleného rozpočtu a neprekročili 
rozpočet. 
 

Príjmy  r. 2022:               77 583,40 €  Počiatočný stav k 1. 1. 2022:               102 342,05 € 

Výdavky   r. 2022:           75 156,53 €  Výsledok r. 2022:                                      2 426,87 € 

Výsledok  r. 2022:           2 426,87 €  Konečný zostatok k 31. 12. 2022:      104 768,92 € 

 
 
 
8/ ČLENSTVO V CIRKEVNOM ZBORE 
Počet členov cirkevného zboru na konci roku 2022 sa znížil na 2392 duší, pretože počet 
narodených a pokrstených detí bol nižší ako počet zomretých 11 duší.  A oficiálne sa zo zboru 
odhlásili 3 členovia a oficiálne sa do zboru prihlásili 5 noví členovia. Tento počet členov 
cirkevného zboru je však len relatívny a otázny. V najbližšom období bude nutné vykonať novú 
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aktualizáciu členstva. Pretože výsledky podľa sčítania na území nášho zboru totiž vykazujú 
vyššie čísla, ale zaplatený cirkevný príspevok je naopak výrazne nižší, ako máme počty v 
terajšej cirkevno-zborovej štatistike.  
 
Pre zaujímavosť uvádzam v abecednom poradí výsledky zo sčítania obyvateľstva v r. 2021 
ako sme sa prihlásili k Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v rámci jednotlivých obcí, ktoré 
patria do pastorálneho obvodu nášho cirkevného zboru ECAV Púchov: 
 

Názov OBCE Počet prihlásených k ECAV  Percento evanjelikov v rámci obce 

Beluša 80 1,3% 

Dohňany  
(vrátane Mostišťa a Zbory) 

538 28,94% 

Dolná Breznica 18 1,79% 

Dolné Kočkovce 40 3,32% 

Horná Breznica 6 1,19% 

Horovce 10 1,19% 

Kvašov 6 0,92% 

Lednica 11 1,17% 

Lednické Rovne 78 1,97% 

Mojtín 1 0,23% 

Nimnica 126 17,6% 

PÚCHOV  
(vrátane Hoštinej, Viesky, 
Ihrišťa, H.Kočkoviec, Nosíc) 

1986 11,38% 

Streženice 90 8,6% 

Visolaje 11 1,13% 

Zubák 12 1,45% 

SPOLU: 3013   

 
 
 

ZÁVER 
Ešte raz sa vrátim k úvodnému príbehu, ktorý je v istom zmysle obrazom aj našich zborových 
spoločenstiev. Aj v tých našich spoločenstvách pod jednou strechou Kristovej cirkvi sa 
stretávame a žijeme vedľa seba takí aj onakí, tak ako v Šimonovom dome sa okolo Ježiša 
stretli zbožný farizej, ktorý vie, čo sa sluší a patrí a vykričaná hriešnica, ktorá našla zdroj 
spasenia. Pre každého má Pán Ježiš dôležité slovo napomenutie alebo odpustenie. Ale 
v obidvoch prípadoch cítiť z Jeho správania a postojov úprimný záujem o človeka a Jeho 
lásku. A tak by som si prial, aby sme túto Jeho lásku dokázali lepšie vnímať a v poslušnosti 
viery k osobnému prospechu a pokoju aj prijímať všetky Jeho usmernenia na ceste viery. 
Tak nám Pán Boh pomáhaj! 
 
Za zodpovednú službu a za dobrú vzájomnú spoluprácu v prospech nášho cirkevno-zborového 
spoločenstva  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.  
 
Napokon v mene nás všetkých vyjadrujem vďačnosť Pánu Bohu za jeho milosť, požehnanie a 
ochranu počas celého r. 2022. 
 

 


