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Bardejovský 

Prameň 
Časopis Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bardejov 

    

Ročník  11                               jún   2013                                           Číslo 2 

 

Krst svätý  
( v CZ Bardejov z pohľadu štatistiky v rokoch 2003-2012)  

 
Na Deň otcov, v júni 2013 uplynulo 11 rokov od mojej 

prvej voľby za zborového farára v CZ Bardejov. Pri príprave 
výročnej kňazskej správy na konvent v roku 2013 som sa 
chcel pozrieť na niektoré štatistické ukazovatele zborového 
života v dlhodobejšom rámci, než len za obdobie jedného 
roka, ako to predpokladá formát výročnej správy. Zaumienil 
som si vrátiť sa k takému pohľadu postupne v niekoľkých 
nasledujúcich číslach zborového časopisu. Pri týchto 
detailnejších pohľadoch na jednotlivé časti zborového života 
sa môžeme nechať inšpirovať, poučiť, napomenúť alebo 
zorientovať pre ďalšie obdobie prác. V tomto čísle časopisu 
Bardejovský Prameň sa chcem venovať štatistickému 
zhodnoteniu počtu krstov z rôznych hľadísk. 

Počet pokrstených 
Ako prvý ukazovateľ si všimneme počet krstov v období 

rokov 1993 – 2012. V roku 1993 sú pre lepšie porovnanie 
odrátané krsty zo Zlatého a Sveržova, nakoľko v tomto roku 
sa od Bardejova oddelil novovzniknutý zbor Zlaté. Vrátane 
roku 1993 sú teda v tabuľke len údaje za CZ Bardejov v jeho 
dnešnom zložení:  

 

rok počet krstov rok počet krstov 
1993 69 2003 33 
1994 54 2004 43 
1995 50 2005 30 
1996 30 2006 41 
1997 48 2007 30 
1998 36 2008 38 
1999 51 2009 37 
2000 25 2010 33 
2001 31 2011 39 
2002 45 2012 31 

SPOLU 439 SPOLU 355 
priemer  44 / rok  35 / rok 

 
Z uvedenej tabuľky vidno, že v počte pokrstených aj 

v našom zbore kopírujeme celospoločenský trend úbytku 
populácie. Je to tak napriek tomu, že Bardejov ako mesto so 
svojimi možnosťami života prilákalo do svojho priestoru 
obyvateľov aj z okolitých dedín.  
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Ani táto dotácia mladých a všeobecne vyššia pôrodnosť 

v našom okrese v porovnaní s ostatnými okresmi Slovenska 
nestačila vykryť prirodzený úbytok počtu členov. Pokiaľ 
v prvom desaťročí po Nežnej revolúcii bolo priemerne 44 
krstov ročne, o desať rokov neskôr už len 35 ročne. Tento 
trend očividne vnímame o 14 rokov neskôr na počte 
konfirmovaných. Okrem absolútneho počtu je zaujímavé 
pozrieť sa aj na niekoľko čiastkových vyhodnotení, ktoré môžu 
byť ešte zaujímavejšie:  

Z celkového počtu 355 krstov za posledných 10 rokov 
bolo 24 krstov detí a dospelých, ktorí nebývajú na území nášho 
zboru. Najčastejšie ide o rodiny našich pracujúcich v zahraničí, 
ktorí napríklad v Čechách nemajú k dispozícii evanjelický a.v. 
cirkevný zbor, a tak krstili deti doma u rodičov, hoci dlhodobo 
bývajú mimo domova. V niektorých prípadoch šlo o krsty, 
ktoré sa po dohode s ich domácimi farármi konali v Bardejove 
kvôli blízkosti starých rodičov a ostatných príbuzných. Našich 
domácich pokrstených teda bolo 331. 

Z 355 krstov bolo len 14 krstov dospelých členov alebo 
starších detí. Všetky ostatné boli vykonané vo veku približne 
do jedného roka. Z tohto pohľadu považujeme za veľmi 
dôležité, že s každou rodinou, s rodičmi aj krstnými rodičmi 
chceme mať pred krstom prípravné stretnutia, pri ktorých 
vedieme rodičov k zodpovednému prístupu ku kresťanskej 
výchove pokrstených detí.  

Prípravy na krst 
Mnohé rodiny využijú spoločné prípravy konané ešte pred 

narodením detí. Tie našli veľmi dobrú odozvu u zúčastnených. 
Skúsenosti ukazujú, že absolútna väčšina rodičov, ktorí žiadajú 
o krst majú vo veci významu krstu a jeho dôsledkov veľmi 
jasné názory. Dôkladné vyučovanie pri konfirmácii, 
pripomínanie významu krstu v kázňach pomáha k tomu, že sa 
základné biblické pravdy stávajú prirodzenou súčasťou 
duchovného chápania rodičov. Nakoľko pri príprave nejde len 
o informácie, ale o ich osobnú prezentáciu, osobné vyznanie, 
pozývame k príprave aj rodičov pri druhých a ďalších krstoch 
v rodine. Vzájomné svedectvá prvorodičov a rodičov ďalších 

 
Rodičia v radostnom očakávaní na príprave ku krstu. 

 
detí je pre obe strany vzájomne prospešné.  

U tých, ktorí z rôznych dôvodov neprídu na spoločnú 
prípravu robíme návštevu a prípravu individuálne. Spoločná 
forma je však o čosi zaujímavejšia a prospešnejšia. Preto 
srdečne odporúčam čakajúcim rodičom včas sa informovať 
o termíne najbližšej prípravy. Najlepšie riešenie by bolo, aby 
čakajúca rodina nahlásila na fare svoj e-mail alebo číslo 
mobilu. Tak by sme z farského úradu vedeli poslať pozvánku  
osobne priamo tým, ktorých sa týka. 

Krst dospelých 
Pre dospelých, ktorí sa chcú dať pokrstiť zvykneme robiť 

spoločné prípravy v skupinách, do ktorých sú zaradení aj 
nekonfirmovaní dospelí, alebo záujemcovia o prestup z inej 
cirkvi do našej. Rozsah a spôsob vyučovania je v týchto 
skupinách spoločný, spolu prežívaná príprava tiež dáva 
priestor pre vytvorenie osobných vzťahov medzi budúcimi 
členmi zboru. 

 
Rozdelenie krstov v sledovanom desaťročí  podľa jednotlivých častí zboru:

 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Spolu % 
  33 39 26 39 27 36 32 30 38 31 331  
Bardejov a diaspora 26 28 17 29 17 29 28 20 24 24 242 73,1 
Rokytov 2 1 1   1 1   1 4   11 3,3 
Mokroluh 1 4 3 5 3 1   6 4 2 29 8,8 
Vyšná a Nižná Vo ľa 3 3 3 4 2 3 3 1 1 4 27 8,2 
Lukavica 1 3 2 1 4 2 1 2 5 1 22 6,6 
mimo zboru   4 4 2 3 2 5 3 1 0 24  

 
 
Uvedené počty pokrstených detí ukazujú, že temer tri 

štvrtiny krstov sa týkajú matkocirkvi vrátane menších dedín 
v diaspore. Keď si tieto počty združíme podľa veku do skupín, 
v akých sú sústredené deti na detskej besiedke, zistíme, koľko 
detí by sme mohli očakávať na detských besiedkach v našich 
častiach zboru.  

 Od 3 do 6 r. do 10 r. 
Bardejov a diaspora 74 100 
Rokytov 2 4 

Mokroluh 4 13 
Vyšná a Nižná Vo ľa 8 13 
Lukavica 7 7 
Ak sa s nimi na besiedkach nestretávame, môžeme 

položiť otázku rodičom, či si celkom dôsledne plnia svoje 
sľuby, ktoré dávali pri krste svätom. V niektorých prípadoch 
by pomohlo povzbudenie od starých rodičov alebo krstných 
rodičov. Vieme o viacerých deťoch, ktoré o detskej besiedke 
vedia vďaka kamarátom z náboženstva, ale ich problémom je, 
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že „ich nemá kto na besiedku priviesť“. Niekto povie, že stačí 
vyučovanie náboženstva v škole. V skutočnosti sa tieto dve 
formy práce s deťmi vzájomne dopĺňajú. Na besiedke ide viac 
o spoločenstvo a spolupatričnosť so zborom, na náboženstve je 
väčší dôraz na vzdelávanie, na vedomosti. Učebná látka 
z väčšej časti nie je totožná. Pri príprave na konfirmáciu 
vidíme podstatný rozdiel v úrovni vedomostí aj celkovom 
fungovaní detí, ktoré absolvovali besiedku. Sú omnoho 
zbehlejšie v základných biblických pravdách a rýchlejšie aj 
nadväzujú vzťahy so spolužiakmi, lebo viacerých už dobre 
poznajú. Sú jednoducho doma v prostredí cirkvi a zboru. 

Výzvy a podnety 
Za povšimnutie stojí skutočnosť, že z  355 krstov počas 

desiatich rokov bolo 33 % vykonaných v čisto evanjelických 
manželstvách. Tento fakt sám osebe nezaručuje dôkladnú 
evanjelickú výchovu. Na druhej strane je pre nás výzvou, že 
pre dve tretiny rodín s konfesionálne zmiešanými pármi 
cirkevný zbor musí vytvárať dostatočné možnosti, aby im 
pomáhal v evanjelickom formovaní duchovného života detí. 
Práve tu hrá detská besiedka veľmi dôležitú úlohu.  

Počet detí v rodinách 
Ďalšou zaujímavou informáciou je počet detí v rodine, 

resp, koľké dieťa v rodine bolo prinesené ku krstu:  
 

prvé  dieťa 52 % 
druhé dieťa 36 % 
tretie a ďalšie dieťa 12 % 

  
Zmeniť tento trend môžu len správne nastavené hodnoty 

v srdciach a mysliach rodičov. Možno svedectvo starých 
rodičov, povzbudenie a pomoc by viacerým pomohli prekonať 
obavu z ďalšieho dieťaťa. Pôsobí tu aj tlak spoločnosti, ktorá 
stále stavia pred oči vyššie nároky na životnú úroveň. Tvrdí, že 
úroveň života závisí v prvom rade na množstve vecí, ktoré 
vlastníme a to čím skôr, alebo na množstve výnimočných 
zážitkov, ktoré zažijeme. Reklama, podľa ktorej za jeden rok 
má človek stihnúť dom, auto, dovolenku, svadbu aj dieťa je 
však obrovským klamom a mámením tohto sveta. Je to len 
pasca na chytenie ďalšej obete do siete dlžôb a pôžičiek. V 
skutočnom živote a pri triezvom rozmýšľaní sa žije inak. A dá 
sa to aj s viacerými deťmi. Možno skromnejšie s peniazmi 
a vecami, ale často oveľa bohatšie vo vzťahoch, ak sú založené 
na láske a obetavosti.  

Krst v rámci služieb Božích 
Ako pozitívnu skutočnosť tiež vnímam to, že veľa rodín 

prijalo pozvanie krstiť svoje deti v rámci služieb Božích. Je to 
správny spôsob, lebo sviatosti sú druhým vrcholom našich 
bohoslužobných zhromaždení. Krst svätý okrem iných 
významov v sebe nesie aj význam prijatia do spoločenstva 

cirkvi. Krst v rámci služieb Božích je viditeľným prejavom 
toho, že zbor do svojich radov vedome a s radosťou prijíma 
nových členov. Je to tiež priestor pre povzbudenie 
k zodpovednosti – rodičov pred zborom aj zodpovednosti 
zboru za pokrstené dieťa a jeho rodinu.  

Krsty v dcérocirkvách 
Krsty sa začali konať aj v dcérocirkevných kostoloch, kde 

v Rokytove je krstiteľnica súčasťou zariadenia kostola od jeho 
postavenia, vo Vyšnej Voli ju dali vyhotoviť pri obnove 
kostola a v ďalších dvoch obciach krstíme zatiaľ 
s provizórnym zariadením. Ak sa však v dcérocirkvách konajú 
riadne hlavné služby Božie, je na mieste v ich rámci konať aj 
krsty. 

Po krste ... 
V predchádzajúcich rokoch sme mali veľmi dobré 

skúsenosti s prepojením prípravy krstu a následným pozvaním 
mamičiek s deťmi na stretnutia Ma-mi klubu pod vedením 
sestry farárky Velebírovej v spolupráci s niekoľkými 
ochotnými sestrami. Vytvorilo sa tu krásne spoločenstvo, kde 
sa ženy vzájomne povzbudzovali vo svojich materských 
povinnostiach, ale zároveň si tu mohli odpočinúť, nezriedka sa 
aj vzdelať v nových vedomostiach. Až prekvapivo veľký 
vplyv mali stretnutia Ma-mi klubu na deti. Klub bol pre ne 
miestom, kde získavali prvé sociálne návyky, ba dokonca sa tu 
budovali prvé priateľstvá (neverili by ste, aké silné vzťahy si 
vedia vytvoriť dvojročné ratolesti). V klube udomácnené deti 
nemali temer žiadny problém zaradiť sa následne do 
predškolskej skupinky detskej besiedky. Takto vychovávané 
deti výborne prospievali ako na náboženstve, tak aj pri 
konfirmačnej príprave. Niektoré z nich už boli aj 
konfirmované.  

Stretnutia Ma-mi klubu nám prekazil požiar, ktorý v roku 
2011 zasiahol práve miestnosť, kde sa mamy s deťmi 
stretávali. Túto skutočnosť vnímame ako veľký deficit 
a snažíme sa hľadať 
možnosti, ako čím skôr 
stretnutia obnoviť, aby 
sme mohli rozvíjať 
všetky požehnané 
pôsobenia tejto 
následnej pastorálnej 
starostlivosti o deti 
a rodiny po krste. 

 
 

Záverom 
Vo všeobecnosti treba povedať, v našom prostredí zatiaľ 

máme správne nastavený štandard duchovného života. 
Kresťanskí rodičia nemajú zábrany dať si deti pokrstiť, 
pokrstené deti v podstate všetky prichádzajú na vyučovanie 
náboženstva a následne ku konfirmácii. Tie z nich, u ktorých 
je v rodine správna duchovná atmosféra, kde rodičia žijú 
s Pánom Bohom v srdci, tie aj celkom spontánne pokračujú 
v zbore na stretnutiach dorastu a mládeže. Aby týchto detí 
bolo čo najviac, aby po konfirmácii neodpadli pre nezáujem 
rodiny, pre pokušenie prostredia, o to sa nám treba nielen 
modliť, ale aj všetkým spolu pričiniť aktívnym svedectvom 
o živote s Bohom na všetkých úrovniach doma, v škole, 
v zbore. K tomu nech nás povzbudia aj tu uverejnené 
informácie.  

J. Velebír, zborový farár 
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Ako na to ? 
Prečo krstíme malé deti? 

 
Hoci o tejto otázke bolo už mnoho povedané, vždy nanovo 

si ju kladú nielen mladí, ktorí sa stávajú rodičmi, ale aj ďalší 
bratia a sestry pod vplyvom iných cirkví, iných prúdov alebo 
názorov. Preto nezaškodí vysvetlenie zopakovať alebo doplniť 
o niekoľko biblických a praktických dôvodov.  

Krsty v ranej cirkvi 
Otázka: Prvou a základnou otázkou je názor, že deti 

nemáme krstiť, lebo to tak nebolo v časoch prvotnej cirkvi, ako 
je opísaná v Biblii.   

Odpoveď: V Biblii nie je nikde priamo napísané, že boli 
pokrstené malé deti. Tak isto nie je nikde napísané, že neboli 
pokrstené. Dôvodov, prečo krstíme malé deti je viacero. Prvý, 
nepriamy nájdeme v Biblii, kde sa na viacerých miestach píše, 
že po prijatí krstu zodpovedným predstaviteľom domácnosti 
bol pokrstený celý jeho dom, jeho domácnosť. (Sk 16,33 – „i 
všetci jeho domáci“; 1 K 1,16 – „pokrstil som domácnosť 
Štefanovu“). Ak tu niekto chce namietať, že v rámci všetkých 
domácich a domácnosti nemohli byť pokrstené aj deti, tak sa to 
vymyká prirodzenému chápaniu týchto slov. Tiež to protirečí 
známemu postoju Pána Ježiša k deťom a pocitu zodpovednosti 
a lásky rodičov k dieťaťu. Ak rodič niečo vzácne prijíma pre 
seba, je najprirodzenejšou vecou na svete, že ju dopraje aj 
svojmu dieťaťu.  

Námietka, že v prvotnej cirkvi boli častejšie krstení dospelí 
neobstojí. Je to len prirodzený dôsledok situácie, v akej cirkev 
prenikala do sveta. Prvotná cirkev sa predsa šírila v prostredí, 
kde dospelí ľudia neboli kresťanmi. Kto iný sa mal krstiť, ak 
nie dospelí. Ale keď títo dospelí mali deti, už v druhej 
generácii kresťanov dochádzalo k skutočnosti, že sa rodili deti 
do kresťanských rodín. To sa odohrávalo ešte v čase, keď žili 
apoštolovia, učeníci Ježiša Krista. Podľa svedectva cirkevných 
otcov prax krstu detí prijala cirkev od apoštolov. To znamená, 
že tí, ktorým ako prvým bola daná zodpovednosť za poriadok 
v cirkvi prijali ako prirodzené, že v kresťanskej rodine, kde 
boli kresťanskí rodičia boli pokrstené aj deti, lebo rodičia sa 
zaviazali ich kresťanskej výchove k viere v Pána Ježiša.  

Práve tak isto sme v čase krátko po Nežnej revolúcii 
v niektorých zboroch krstili viac dospelých, ako detí. Ale už 
o dva tri roky sme niektorým z pokrstených dospelých krstili 
ich deti, ktoré sa narodili v novo uzatvorených manželstvách.  

Krst a viera 
 Otázka: Deti nemôžeme krstiť, lebo ony nevedia veriť 

a pri krste je potrebná viera krsteného.  
Odpoveď: V tejto otázke dochádza veľmi často 

k preceňovaniu viery človeka. Je to typický problém 
prebudeneckých hnutí, v ktorých sa za pravého kresťana 
považuje len ten, kto osobne vyznáva vieru v Pána Ježiša a žije 
podľa toho. Ak by naše spasenie a záchrana mali závisieť len 
na našej schopnosti rozumieť Bohu a navyše tiež na našej 
schopnosti byť poslušnými, tak by zo spásy boli vylúčení 
všetci mentálne postihnutí, či starci trpiaci Alzheimerovou 
chorobou, aj deti, ktoré zomrú skôr ako dosiahnu istú úroveň 
rozumových schopností. Kto má určiť úroveň vedomostí, 
úroveň viery, poslušnosti, ktorá zaručuje správnosť krstu? 
Postaviť hodnotu a platnosť krstu na ľudskej viere a ľudskej 
poslušnosti je slepou uličkou.  

Čo dáva hodnotu svätému krstu 
V Biblii nájdeme iné vysvetlenie: krst je Božím darom 

milosti. Krst má svoju hodnotu v Božom sľube, Božom slove, 
nie vo viere človeka. Ako príklad zoberme učenie o Večeri 
Pánovej (1 K 11). Tu Pavol píše, že kto nehodne prijíma 
Večeru Pánovu, prijíma ju na odsúdenie a nie na odpustenie 
hriechov. Znamená to, že Večera Pánova zostáva Večerou 
Pánovou nezávisle na tom, či pristupujúci je poslušný alebo 
neposlušný. Len ak je neposlušný, tak platnú sviatosť prijíma 
na svoje odsúdenie. 

Podobne to platí o krste. Krst je platný vtedy, ak bol 
vykonaný tak, ako ho Pán Ježiš kázal vykonať. Jeho platnosť 
je v Kristovi a Jeho zasľúbení. Ak ho prijme niekto, kto nie je 
poslušný, tak prijal platnú sviatosť ale jej pôsobenie odmietol.  

Niektorí pri tomto názore vychádzajú z citátu Mk 16,16, 
kde je napísané: Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený, 
ale kto neuverí, bude odsúdený.“ Vyvodiť z tohto citátu 
presnú časovú následnosť „najprv viera, potom krst“ nie je na 
mieste. U Matúša 28,19-20 je totiž napísané: Choďte a čiňte 
mi učeníkmi všetky národy krstiac ich v meno Otca i Syna 
i Ducha svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som 
vám prikázal.“ Tu je časová postupnosť opačná. Z uvedených 
citátov vyplýva jedno: Krst pomáha k viere a vedie k spáse, 
ale ich automaticky nezaručuje.  

Samozrejme aj pre nás platí, že my vyžadujeme pri krste 
vieru. Mk 16,16 nás nenecháva na pochybách, že krst bez 
viery nemá zmysel. V cirkevnoprávnych predpisoch je 
uvedené, že krst môžeme vykonať len u rodičov, z ktorých 
aspoň jeden je kresťanom. Vo výnimočných prípadoch 
možno pokrstiť dieťa aj na základe žiadosti starých alebo 
krstných rodičov s písomným potvrdením rodičov, že 
s kresťanskou výchovou detí súhlasia, aj keď ju sami nevedia 
zabezpečiť. V takom prípade je kladený veľký dôraz na 
spoluprácu starých a krstných rodičov s miestnym cirkevným 
zborom. Z uvedených vecí vyplýva, že v našej cirkvi 
vyžadujeme pri krste vieru, ale tiež fakt, že viera samotného 
krsteného nedáva krstu jeho kvalitu. Kvalita krstu je založená 
na zasľúbení Pána Ježiša Krista, že v krste budeme s Ním 
spojení (R 6,3-8), že krst svätý je novým narodením sa z vody 
a z Ducha (J 3,3-6). V takomto chápaní krstu svätého tiež 
berieme vážne úplnú zodpovednosť rodičov za dieťa pred 
Pánom Bohom (ako aj pred zákonom), a to minimálne do 
veku 12 rokov, kedy sa v Izraeli stával chlapec duchovne 
dospelým mužom a u nás je to vek, kedy nastupujú deti ku 
konfirmačnému vyučovaniu (3 M 19,2-3;  5 M 6,6-7).  

Lutherov príklad 
M. Luther vo Veľkom katechizme použil na vysvetlenie 

tejto otázky zrozumiteľné prirovnanie: zlatý prsteň na ruke 
ľahkej ženy nebude menej zlatý len preto, že ho má na ruke 
hriešna žena. Rovnako zlatý poklad v rukách zlodejov 
neprestane byť zlatý len preto, že ho zobrali do rúk hriešnici. 
Tak aj správne vykonaný krst sa nestane menej platným 
krstom len preto, že ho na sebe nesie hriešny človek. 
Mimochodom sú na svete aj iní ako hriešnici?  
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Kto koná v krste 
Rozdiel v pohľade na krst spočíva aj v tom, kto je v krste 

aktívny a kto pasívny, kto krst vykonáva a kto ho prijíma. Pri 
pohľade do Skutkov apoštolských vidíme, že krst nikdy nekoná 
človek sám na sebe. Výkon krstu vždy na krstenom vykonáva 
pokrstený kresťan, predstaviteľ cirkvi. Krstom svätým teda do 
svojich radov cirkev prijíma nových členov, alebo krajšie 
povedané podľa Ježišových slov v J 15: do tela Kristovho, do 
cirkvi sú vštepované nové ratolesti. Krstený človek sám v tom 
nie je ten aktívny, on pasívne prijíma dar vštepenia do 
Kristovho tela, podobne, ako ratolesť sama sa nevštepuje do 
kmeňa, musí to urobiť hospodár (Pán Boh), ratolesť začne byť 
aktívna až po spojení s kmeňom (Ježišom Kristom), kedy môže 
začať rásť a prináša ovocie. (J 15,1-5) 

Nesmieme deti krstom nútiť k viere ... 
Častým argumentom je, že deti krstom nútime k viere, že 

ich bez ich slobodného rozhodnutia nútime žiť v cirkvi. 
V skutočnosti za deti vykonávame veľmi veľa závažných 
rozhodnutí my, rodičia a to bez zaváhania a bez jedinej otázky. 
Nikto z nás neváha, či dá alebo nedá dieťa zaočkovať proti 
tetanu a niektorým iným smrteľným chorobám. Keby sa s 
takou chorobou stretli a zomreli by nám, vyčítali by sme si do 
smrti, že sme svoju zodpovednosť za ne zanedbali.  

Nikto z nás neváha, či dieťa má alebo nemá poslať do 
školy. Káže nám to zákonná povinnosť ale v prvom rade 
zodpovednosť rodiča. Každý z nás dieťa do školy pošle, lebo 
vieme, že to dieťaťu nielen prospeje, ale jednoducho mu to dá 
šancu zaradiť sa do riadneho života. 

Prečo by práve vo veľmi dôležitých veciach duchovného 
života malo všetko zostať iba na vlastnom rozhodnutí 
a zodpovednosti dieťaťa? Zodpovedný kresťanský rodič 
svojmu dieťaťu jednoducho dá možnosť spoznať Pána Boha 
a to svojou výchovou, stálym privádzaním dieťaťa do 
spoločenstva cirkvi, kam dieťa od krstu právoplatne patrí. Nič 
z toho ešte neznamená, že sme dieťa k niečomu prinútili. 
Skutočnosť nám stopercentne dáva za pravdu. Veď koľko ľudí, 
čo boli pokrstení sa sami a úplne dobrovoľne zriekli daru 
svätého krstu, keď dospeli ?! Krst tým nestratil svoju vážnosť 
a stratený pokrstený sa môže v pokání vždy vrátiť späť 
k svojmu otcovi, práve tak, ako to Pán Ježiš povedal 
v podobenstve o stratenom synovi. 

V Božom slove nájdeme viacero príkladov rodičov, ktorí 
svoje deti odovzdali do služby, zaviazali zmluvou skôr, než by 
sa deti mohli pre to rozhodnúť. Typickým príkladom je Anna, 
matka proroka a sudcu Samuela. Len čo ho odstavila od 
kojenia doviedla ho do služby veľkňazovi Élimu. Už v jeho 
detskom veku použil Pán Boh Samuela na zvestovanie svojej 
vôle a tento Boží služobník patril k najväčším mužom viery 
v Izraeli. (1 S 1.-4. kapitola).  

Ak dieťa pokrstíme určite to neznamená, že ho tým nútime 
k viere. Nikto vieru nezdedí. Každý musí tento dar dostať do 
svojho srdca sám. No jeden kňaz to vysvetľuje nasledovným 
príkladom: Dieťa si krst neuvedomuje, ale vďaka nemu sa 
v ňom začína rozvíjať nadprirodzený život. Láska sa síce nedá 
nanútiť, ale nie je možné si ju nevšimnúť. Nemluvňa nevie, že 
má milovať rodičov. Nepozná ich a predsa nemôžeme tvrdiť, že 
rodičia ho nútia, aby ich milovalo. Rodičia dieťa milujú, 
prejavujú mu lásku na každom kroku. Za normálnych okolností 
dieťa nikdy nebude robiť „osobné rozhodnutie“, v ktorom 
príjme rodičov a rozhodne sa ich milovať. V istom zmysle (nie 
však úplne) to funguje aj vo vzťahu k Bohu. 

Niekoľko ďalších dôvodov 
 Pán Ježiš mal veľmi blízky vzťah k deťom. Rád sa k nim 
priznával, rád ich žehnal, žiadal, aby deti k Nemu privádzali. 
(Mt 19,13-15). 
 Apoštol Pavel kladie jednoznačný súvis medzi obriezku 
a krst svätý v liste Kolosenským. V uvedenej časti listu je 
zrejmé, že tak, ako pri obriezke, tak aj pri krste ten, kto koná 
je Boh, Ježiš Kristus. Obriezka bola podľa Božieho zákona 
predpísaná pre židovského chlapca na ôsmy deň jeho života.  
Kol 2,11-14 : V Ňom ste boli aj obrezaní nie obriezkou 
rukami vykonanou, ale obriezkou Kristovou, že ste sa totiž vy-
zliekli z telesnosti, keď ste boli s Ním pochovaní v krste. V 
Ňom ste boli aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý Ho 
vzkriesil z mŕtvych. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v priestupkoch 
a neobriezke svojho tela, oživil spolu s Ním, keď nám odpustil 
všetky priestupky a dlžobný úpis, ktorý s predpismi (zákona) 
proti nám bol a nám prekážal, vymazal a odstránil, pribijúc 
ho na kríž. 
 Vo Veľkom katechizme je ako vážny argument  
spomenutý aj fakt, že cez ľudí pokrstených ako malé deti 
vykonal Pán Boh veľmi veľa požehnania v celých dejinách 
cirkvi. Ak by Mu bol krst detí odporný, neprijateľný, nedával 
by svoje dary takto pokrsteným ľuďom. 
 Deti krstíme preto, lebo aj ony potrebujú Božiu milosť. 
Sú poznačené dedičným (prirodzeným) hriechom, za ktorý 
samé nemôžu a preto im Pán Boh túto náchylnosť k zlému aj 
bez ich pričinenia vie odpustiť.  
  

Záverom 
 Vo všeobecnosti možno zhrnúť otázku krstu deti do 
niekoľkých bodov:  
- je treba mať jasno v tom, kto je v krste aktívny a kto 

pasívny. Koná Pán Boh, človek prijíma Jeho dar. Pán 
Boh koná v krste cez konkrétny zbor, do ktorého 
krsteného vštepuje. 

- je treba mať jasno, že aj v našom krste vyžadujeme vieru 
v Pána Boha, v Jeho zasľúbenie. Buď vieru krsteného, ak 
už je schopný vnímať duchovné otázky, alebo vieru 
rodičov, príbuzných podporenú cirkevným zborom. 

- netreba dávať svätému krstu väčší význam, než mu dal 
sám Pán Ježiš Kristus. Krst sám osebe nie je momentom, 
kedy máme zabezpečenú spásu. Len nám dáva možnosť 
spásu získať, lebo nás stavia na začiatok správnej cesty.  

 
Ak sa niekto pýta, či je platný jeho krst, keď bol 

pokrstený ako dieťa,  tak povieme jednoznačne, ak bol 
vykonaný podľa príkazu Pána Ježiša (Mt 28,19-20), tak áno. 
Nikto nepotrebuje svoj krst opakovať a urobiť ho lepším, 
dokonalejším tak, že k nemu pridá nejaké svoje vlastné 
konanie alebo rozhodnutie. 

Ak nás však krst stavia na cestu nasledovania Pána Ježiša 
Krista, tak práve záväzok svätého krstu, zmluva vykonaná 
v krste a potvrdená vyliatou krvou Pána Ježiša Krista nás 
zaväzuje, aby sme sa po tomto duchovnom znovuzrodení 
denne obracali späť tvárou k svojmu Bohu a chrbtom k našim 
hriechom. Toto je spôsob, akým vzácny dar milosti Božej, 
ktorý sme v krste prijali nepremrháme, ale zachováme si ho 
ako súčasť našej cesty k spaseniu.  

-jv- 
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ZO  ŽIVOTA  ZBORU  
     

Národný týždeň manželstva   (NTM) 
Vernosť nie je slabosť – tak znelo motto podujatia na 

podporu manželského spolužitia muža a ženy v roku 2013 na 
Slovensku. Myšlienka Národného týždňa manželstva vznikla 
v Anglicku v roku 1997 a postupne sa rozšírila na všetky 
kontinenty. Jej pôvodca, Richard Kane je známy ako zástanca 
podpory manželstiev v spoločnosti. Často sa stretáva so 
špičkovými politikmi v Londýne, Bruseli či Berlíne. Hoci 
oficiálne ide o občiansku iniciatívu, nesie v sebe veľmi 
výrazný kresťanský kontext, vďaka čomu si získala širokú 
odozvu medzi veriacimi kresťanmi mnohých krajín a cirkví. 
Mediálnymi tvárami tohoročnej kampane sa na Slovensku 
stali hokejista Jerguš Bača a speváčka Katka Koščová. 
Garanciu nad podujatím od jeho prvého ročníka prevzala 
manželka prezidenta SR, pani Silvia Gašparovičová.  

V našom cirkevnom zbore sme program NTM začali 
v nedeľu popoludní romantickým manželským korzom na 
námestí. V ďalšom programe sme na pondelok 11.2. pripravili 
premietanie oslovujúceho filmu s diskusiou na tému 
manželskej vernosti. Záver týždňa bol venovaný službám 
Božím s Večerou Pánovou s osobitným pozvaním pre páry, 
ktoré v tomto roku oslavujú svoje jubileá. Viaceré páry to 
s vďakou prijali. Večerné stretnutie v nedeľu 17.2. bolo 
venované  piesňam a modlitbám za manželstvá a rodiny. 
K požehnanému priebehu záverečného večera prispeli speváci 
zo Súkromnej umeleckej školy, ktorých účasť zabezpečil brat 
kantor M. Tipul zo Sveržova.  

 

Svetový deň modlitieb žien  (SDMŽ) 
Ekumenické stretnutia 

žien pri modlitbách majú už 
viac ako storočnú tradíciu. 
V Bardejove sa pri príprave 
týchto stretnutí striedajú zbory 
štyroch cirkví. V roku 2013 
pripadlo poradie na náš 
cirkevný zbor. Spoločné 
prípravy z našej strany 

zabezpečovala sestra farárka Velebírová a sestry presbyterky 
Eštoková a Pangrácová. Ochotu k spolupráci prejavil aj 
spevácky zbor, ktorý v krátkom čase nacvičil viaceré piesne 
pripravené do programu autorkami liturgických  textov a 
príbehov z Francúzska. Hlavnou témou bola otázka 
utečencov, migrantov a ich prijatia medzi majoritnú 
spoločnosť v duchu Kristovho príkazu lásky. Stretnutie malo 
veľmi dobrú odozvu u domácich aj u hostí z iných cirkví.  

 
Pro Christ 2013 

Načo je dobré organizovať evanjelizácie? Je to vôbec 
potrebné v prostredí, kde tak veľa ľudí stále prichádza na 
služby Božie? Odpoveďou je hojná účasť stovák veriacich, 
medzi nimi aj pravidelných účastníkov služieb Božích na 
evanjelizácii ProChrist 2013 v dňoch 4.-11. marca. Do 
priestorov jedálne Hotelovej akadémie známych 
z predchádzajúcich evanjelizačných podujatí prichádzali 
mladší aj skôr narodení, nielen evanjelici, ale aj veriaci iných 
cirkví. Peknou skúsenosťou boli úvodné programy, pri 
ktorých sa vystriedalo viacero hudobných telies (Spev. zbor 
Z. Zarewutia, Učitelia SUŠ, hostia z Prešova, rim. kat. detský 
spevokol Svetielko, folková skupina Slnovrat) a tiež viacerí 

ľudia z Bardejova a okolia so svojimi svedectvami (M. 
Kožlejová, M. Viglaš, Ed  Rumbold.) 

Ochota spolupracovníkov a pokora vystupujúcich 
vytvárali dobrý rámec zvesti Božieho slova, ktorá prichádzala 
satelitným vysielaním z Nemecka. Pre mnohých účastníkov 
bola evanjelizácia opäť príležitosťou venovať sa v pôstnom 
období prehĺbeniu svojho vzťahu k Pánu Bohu, vážnejšie si 
premyslieť niektoré oblasti svojho života viery a nechať sa 
pozvať k úprimnému modlitebnému stretnutiu s Pánom 
Ježišom Kristom.  

  
Večer modlitieb a spevov z Taizé 

Stretnúť sa v kostole „len“ 
k spevu a modlitbám, bez kázne 
alebo prijímania sviatosti je 
v našej cirkvi trochu neobvyklé. 
Ale v duchovnom živote 
kresťanov iných krajín to nie je 
nezvyčajné. Spoločenstvo pri 
modlitbe a piesni nám vo štvrtok 

2. mája  ponúkli dvaja bratia, ktorí žijú a slúžia v 
medzinárodnej ekumenickej komunite vo Francúzskej 
dedinke Taizé. Komunita tu vznikla z iniciatívy švajčiarskeho 
reformovaného veriaceho brata Rogera v čase 2. svetovej 
vojny. V tom čase okrem duchovnej podpory poskytla pomoc 

aj mnohým utečencom, unikajúcim z Francúzska pred 
hrôzami fašizmu. Po vojne sa stala miestom, kde pri 
jednoduchých piesňach a v tichu modlitieb hľadali cestu 
k Bohu a k sebe navzájom stovky, neskôr tisícky mladých 
i dospelých ľudí z celej Európy aj zo sveta. Typické 
jednoduché nápevy, ľahko zapamätateľné texty ich piesní sa 
stali známym jednotiacim prvkom mnohých ekumenických 
stretnutí vo svete.  

Pri ekumenickom stretnutí v Bardejove sa zhromaždilo 
približne sto účastníkov z rôznych cirkví pôsobiacich 
v Bardejove. Spev typických piesní viedol spevokol učiteľov 
Súkromnej umeleckej školy, čo dodalo stretnutiu aj patričnú 
úroveň hudobného prejavu.   
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Biblická olympiáda – celoslovenské kolo 
Biblická olympiáda je pre žiakov a študentov našich škôl 

už tradične veľkou výzvou. V školskom roku 2012/2013 sme 
na seniorálne kolo do Prešova vyslali 20 súťažiacich vo 
všetkých štyroch kategóriách štátnych škôl. Výsledky 
viacerých nás veľmi potešili. V kategórii 3.-4. roč. druhé 
miesto získal Jakub Petričko, 3. miesto Barbora Petričková, 
v kategórii 7.-9. ročník Aneta Kostárová (všetci traja zo ZŠ 
Komenského). Na celoslovenské kolo postúpila Anetka 
Kostárová, ktorá 31. mája 2013 v Bratislave získala 
vynikajúce tretie miesto s vysokým bodovým ziskom 94,5% 
bodov.  

Sme radi, že týmito výsledkami sme mohli nadviazať na 
podobné úspechy z minulosti. Najdôležitejšie však je, že 
súťaž opäť povzbudila skupinu mladých ľudí hlbšie sa začítať 
do Božieho slova. Čím viac ho ľudia čítajú, tým viac si 
z neho môžu zapamätať. Takto v pamäti uložené poklady Pán 
Boh rád využíva vo chvíľach, keď nás potrebuje povzbudiť 
alebo vychovávať. Od našich mladých by sme si pri štúdiu 
Biblie viacerí mohli vziať dobrý príklad. Úspešným 
reprezentantom blahoželáme. 

Noc kostolov 
24. 5.2013 sme sa po 

druhý krát v našom zbore 
zúčastnili podujatia, ktorého 
cieľom je otvoriť brány 
kostolov pre návštevníkov, 
ktorí v nich ešte neboli. Je 
to tiež príležitosť pre 
domácich viery vidieť 

a zažiť kostol inak, ako pri zvyčajnej liturgickej príležitosti. 
Úvod stretnutia patril mládežníckym službám Božím. Po 

nich prišiel na rad program, kde striedavo zazneli piesne 
v podaní spevokolu z Bardejova a Rokytova a medzi 
hudobnými vstupmi informácie brata dozorcu J. Foľtu o 

stavbe novej fary. Všetci prítomní mali možnosť vyskúšať si 
spoločný spev pri nácviku kánonu. Nasledoval očakávaný 
čas, v ktorom sa mohli prítomní vybrať na exkurziu do 
unikátneho krovu nášho kostola, ktorým ich previedli bratia 
Voľanskí. V prednej časti kostola brat kostolník Antony mal 
pripravenú zbierku zaujímavých predmetov týkajúcich sa 
minulosti kostola (faximile pôvodných plánov kostola, torzo 
bývalej lavice a tiež časti vitrážnych okien, kovové nádoby na 
oferu, svietniky a pod.) Sprístupnené bolo aj vnútro organu 
s výkladom brata farára Velebíra. Záver programu bol 
vyplnený modlitbami a piesňami za potreby zboru a mesta. 
Podujatie sa u účastníkov stretlo s veľmi dobrým ohlasom 
a splnilo svoj účel. 

 

Konfirmácia
Slávnosti konfirmácie predchádzalo predpísané dvojročné 

vyučovanie, ktoré už tradične vyvrcholilo počas prvého 
májového víkendu konfirmačnou víkendovkou. Táto časť 
programu pripravená v spolupráci s mládežníkmi bola 
dôstojným vyvrcholením a tiež dobrou prípravou na písanie 
záverečného testu a na samotnú slávnosť. Nedá mi 
nespomenúť, že víkendovka prebehla za peknej spolupráce 
s konfirmandmi, bez akýchkoľvek rušivých momentov, 
v atmosfére príjemného spoločenstva a očakávania vzácnej 
udalosti konfirmácie. 

Po testoch, ktoré konfirmandi úspešne napísali 13.5. 
v priestoroch CVČ (za poskytnutie priestorov srdečne 
ďakujeme), nič nebránilo príprave na slávnosť. Súčasťou 

príprav boli stretnutia s rodičmi, ktorí sa veľmi aktívne 
zapojili do organizácie, vrátane upratania kostola.  

Sobota 25. mája patrila skúške z vyučovanej látky a tiež 
spoločenstvu pri večeri Pánovej pre rodiny konfirmovaných. 
Nedeľa 26. mája bola slávnostným dňom tridsiatich piatich 
mladých bratov a sestier, ktorí pred spoločenstvom zboru 
vyznali vieru a prvý krát prijali sviatosť Večere Pánovej. 
Služby Božie prebehli v radostnej a slávnostnej atmosfére. 
K peknému duchovnému zážitku prispeli aj piesne 
Speváckeho zboru Z. Zarewutia, mládeže a príhovor brata 
dozorcu ku konfirmandom. Zostáva nám len popriať 
konfirmandom plynulý prechod z obdobia vzdelávania do 
obdobia plnohodnotného života v spoločenstve cirkvi.   

  
 Misia Vinbarg 

V podvečer 30. mája zasadlo matkocirkevné presbyterstvo 
v priestoroch modlitebne na Základnej škole na Vinbargu, 
ktoré sme v zmysle uznesenia P BJ 3/2012 zo dňa 13. 12. 2012 
od 1. apríla t.r. vzali do prenájmu. V programe zasadnutia boli 
predovšetkým úvahy o tom, akými aktivitami by sme ako 
cirkevný zbor mohli misijne pôsobiť v prostredí, kde žije 
približne 10 000 obyvateľov nášho mesta, z nich asi 150 
domácností sa hlási k nášmu zboru. Radi by sme v priestoroch, 
ktoré pred postavením nového kostola využívali veriaci 
gréckokatolíckej cirkvi poskytli možnosť stretnúť sa na 
službách Božích, ale rovnako aj možnosť osobnejšieho 
stretnutia pri vzdelávaní rôznych vekových a záujmových 
skupín. Modlitebňa nám môže čiastočne vykryť chýbajúce 
priestory Auditória v čase jeho plánovanej renovácie, ktorá na 
seba už nenechá dlho čakať.  

Veľká úloha na Vinbargu leží na pleciach tunajších 
presbyterov, ale aj ostatných veriacich, aby sme spoločnými 
silami pomohli vytvoriť živé a oslovujúce spoločenstvo. 
Prvými krokmi pri pestovaní vzájomných vzťahov môžu byť 
aj pracovné stretnutia, brigády pri oprave a zveľadení 
prenajatých miestností a ich okolia. Celé naše pôsobenie na 
Vinbargu si však bude vyžadovať modlitebnú podporu, 
o ktorú prosíme členov zboru zo všetkých jeho častí, veď na 
tomto sídlisku bývajú deti a vnúčatá mnohých veriacich 
z našich dcérocirkví. Prosíme, modlite sa za svoje deti 
a vnúčatá, za svojich synovcov a netere a ostatných, ktorí 
v tomto priestore potrebujú počuť Božie slovo. 
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Sveržov – prehliadka spevokolov 
Obecný úrad Sveržov v spolupráci s Maticou slovenskou 

pripravil na nedeľu 2. júna 2013 ďalší ročník stretnutia 
cirkevných a matičných spevokolov Bardejovského okresu. 
V roku 2013 náš cirkevný zbor na tomto podujatí reprezentoval 
ekumenický spevokol z Rokytova, ktorý do programu prispel 
štyrmi piesňami. V rámci programu zazneli aj piesne v podaní 
Kapely Východného dištriktu a ďalších speváckych zborov  

a skupín z Bardejova a okolia. Toto podujatie dalo možnosť 
stretnúť sa veriacim rôznych cirkví pri príležitosti, pri ktorej je 
v popredí spoločný záujem o oslavu Pána Boha spevom. 
Podobné skúsenosti budujú naše medzicirkevné vzťahy, preto 
je dobre venovať im pozornosť. Organizátorom za myšlienku 
a jej realizáciu patrí vrelá vďaka.  

 

Zlatá  konfirmácia 
Po štvrtý krát sa 9. 6. v našom CZ konala slávnosť Zlatej 

konfirmácie. Aj tohto roku iniciatíva prišla z radov jubilantov. 
Zo strany farského úradu a vedenia zboru sme ochotným 
organizátorom poskytli účinnú pomoc a spoluprácu. 
Výsledkom bola pekná skúsenosť, ktorú sme spoločne prežili 
na službách Božích v Druhú nedeľu po Svätej Trojici. Po 
slávnostnom vstupe  štyridsiatich jubilantov do chrámu sa 
prvej liturgie ujala sestra farárka Velebírová a hosť, br. farár 
Ruman z Veľkého Krtíša. Po kázni brata seniora J. Velebíra 
zaznela pieseň speváckeho zboru Z. Zarewutia Ó, slnko žitia 
môjho (ES 144), ktorú práve k tejto príležitosti do štvorhlasu 
upravil br. senior. Program Večere Pánovej prebehol v réžii 
susedných bratov farárov J. Majera a M. Cingeľa. Spevácky 
zbor prispel do programu ďalšími troma piesňami, ktoré svojou 
výpoveďou podčiarkli posolstvo tohto dňa.  

Spomienkou na brata konseniora J. Mišáka, ktorý 
jubilantov konfirmoval bola jeho báseň, ktorú predniesol 
jeho syn, Ján Mišák ml. Záver stretnutia patril návšteve 
hrobu brata konseniora, kde sme sa pomodlili a po krátkom 
príhovore brata J. Mišáka zaspievali pieseň Smieť žiť pre 
Krista. Z cintorína sa jubilanti odobrali k slávnostnému 
obedu, kde bol priestor pre mnohé rozhovory a svedectvá. 

Pre tých, ktorí by radi podobné stretnutie zažili 
v budúcnosti bola aj tohoročná Zlatá konfirmácia výzvou: 
nájdite medzi svojimi rovesníkmi ochotných 
organizátorov, dajte o sebe vedieť na farskom úrade, radi 
vám pomôžeme a podporíme prípravu vášho jubilea.  

 

Vzdelávanie  mužovVzdelávanie  mužovVzdelávanie  mužovVzdelávanie  mužov    
 
Od septembra plánujeme otvoriť skupinu biblického vzdelávania mužov. Bude 

určená tým, ktorí chcú mať jasno v základných otázkach viery, v poznaní Božieho 
slova. Do skupiny sú pozvaní dospelí muži všetkých vekových kategórií. 
Podnetom je žiadosť niekoľkých bratov, ktorí neboli pokrstení a radi by sa nechali 
o viere vyučovať, sú aj pokrstení ale nekonfirmovaní muži, ktorí chcú mať jasno 
vo veciach, ktoré sa vyučujú pri konfirmácii. Máme aj značný počet mužov, ktorí 
žijú v zmiešaných manželstvách a viacerí z nich majú záujem o bližšie spoznanie 
učenia našej cirkvi. 

Vzdelávanie poskytuje možnosť bližšie spoznať Bibliu, jej pôvod, dôveryhodnosť. Ďalšou oblasťou 
vzdelávania je spoznanie Božieho konania (stvorenie sveta, Ježišovo dielo spásy, vznik cirkvi a jej prvé 
roky vo svete).  

Účasť na vzdelávaní je dobrovoľná. Po absolvovaní vyučovania sa každý účastník bude môcť 
rozhodnúť, či podľa prednášaného učenia sa chce dať pokrstiť, konfirmovať, vstúpiť do ev. cirkvi. 
Stretnutia však poskytnú priestor aj tým, ktorí všetky tieto záležitosti majú vysporiadané, no radi by 
jednoducho vedeli o Pánu Bohu a Jeho slove viac. Bude daný priestor na otázky, diskusie a individuálne 
štúdium pomocou zaujímavých kníh, článkov alebo webových stránok.  

Prví záujemcovia sú už prihlásení. Ďalší záujem prosíme nahlásiť na farský úrad (bardejov@ecav.sk, 
0918 828 340). Ak máte otázky týkajúce sa formy, obsahu alebo zmyslu vzdelávania, radi vám odpovieme 
na uvedených kontaktoch.  

PS: Aby sestrám nebolo ľúto, že ide o záležitosť len pre mužov, pripomínam, že skupinka biblického 
štúdia žien už niekoľko rokov funguje na fare pod vedením sestry farárky, stále je možnosť pridať sa do 
tejto aktivity.                          JV 
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VÝSTAVBA NOVEJ FARY V SKRATKE 
 
Uzavretím Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy so 

spoločnosťou Xawax, s.r.o. sme v júni 2012 odštartovali 
výstavbu novej fary. Ubehol rok, počas ktorého sme mali 
možnosť sledovať ako postupne rastie nová stavba.  

Väčšina z Vás mohla pozorovať práce len vzdialene, buď 
spoza oplotenia alebo z vyhliadky z mestského opevnenia. To 
neznamená, že sa stavba robí z nášho pohľadu anonymne alebo 
bez našej účasti. Podľa rozhodnutia konventu nášho CZ 
o projektovom riešení a zmluvných podmienkach výstavby boli 
z investorom dohodnuté presné podmienky realizácie stavby 
a odpredaja novej budovy. Realizácia stavby prebieha podľa 
schválenej PD (projektovej dokumentácie), do ktorej boli 
v prípravnej etape zapracované všetky požiadavky nášho 
cirkevného zboru na priestorové, materiálové a technické 
riešenie budovy. Počas samotnej výstavby priebežne 
dohliadame na kvalitu prác, súlad so schválenou PD 
a operatívne v spolupráci s generálnym projektantom 
odsúhlasujeme prípadné nevyhnutné zmeny. Konventom CZ 
boli týmito úlohami poverení – Ing. Jaroslava Foľta a Mgr. Ján 
Velebír za predsedníctvo CZ, Ing. František Kostár a Ľuboš 
Hankovský – ako autorizovaný stavebný dozor za CZ, ktorí sú 
oprávnení na preberanie prác a odsúhlasenie zmien a ďalší 
spolubratia oprávnení kontrolovať kvalitu vykonaných prác a to 
- Milan Pangrac-Piter, Jozef Voľanský-Martiček, Jaroslav 
Basarik a Andrej Voľanský. V roku 2012 bolo desať a v roku 
2013 bolo osem oficiálnych kontrolných dní na stavbe. 
Medzitým vykonávame priebežne operatívne kontroly 
a dohľad.  

Na základe doterajších skúseností môžeme konštatovať, že 
práce sú robené podľa schválenej projektovej dokumentácie. 

Odchýlky od projektu sú schválené generálnym projektantom 
a zástupcami CZ. Kvalita prác je veľmi dobrá a všetky 
podnety a pripomienky zástupcov nášho CZ sú akceptované. 
Harmonogram výstavby je v určitom časovom sklze z dôvodu 
omeškania subdodávateľov pri zakladaní stavby 
a oneskorenou dodávkou okien. Konečné termíny dohodnuté 
v zmluve - ukončenie stavby do 30.09.2013 je čiastočne 
ohrozený a odpredaj stavby – do 30.11.2013 by mal byť 
dodržaný. 

Výstavba budovy novej fary sa teda nerobí bez nás. 
V súčasnosti sa vykonávajú jednak z vonku viditeľné práce na 
dokončení krytiny, zatepľovanie vonkajšieho plášťa budovy 
a montáž okien a práce v interiéri a to – montáž 
elektroinštalácie, rozvodov vody a kanalizácie, ústredného 
kúrenia a plynu a príprava pre vnútorné omietky.  

Fotografie Vám predstavujú aktuálny stav pri betónovaní 
anglických dvorcov, finalizácii strechy a momentku 
z kontrolného dňa. 

 
OPRAVA   AUDITÓRIA 

NÁŠ  ZÁMER,  POTREBA  I  VÝZVA 
 
Od apríla 2011, kedy vznikol požiar v budove Auditória, 

sa v našom zbore intenzívne zaoberáme problematikou jeho 
opráv a rekonštrukcie. V priebehu dvoch rokov sa nám 
podarilo uzavrieť náročné rokovania s Krajským 
pamiatkovým úradom Prešov súvisiace so schválením 
projektovej dokumentácie na stavebné úpravy Auditória. 
V týchto dňoch prebieha stavebné konanie k vydaniu 
stavebného povolenia na projektované stavebné úpravy. 

Čas plynie veľmi rýchlo a mnohí sme už aj nedočkaví, 
kedy už s tým budeme niečo robiť. Poškodené a nepoužívané 
priestory nám často sťažujú organizovanie našich zborových 
aktivít. Mládež je nachystaná na pomoc a priebežne sa 
informujú, kedy začnú práce. Tieto správy a podnety sú pre 
nás potešujúce, lebo svedčia o tom, že nám na tom záleží a že 
chceme pomôcť, že chceme aby Auditórium, čo najskôr opäť 
plnohodnotne slúžilo svojmu účelu. 

Potešujúca je aj ochota bratov a sestier, ktorí cez ofery 
a milodary podporujú tento pre náš zbor dôležitý investičný 
zámer na podporu práce s deťmi a mládežou a priestor pre 
činnosť ostatných zhromaždení a spoločenstiev nášho CZ. 

Dni sa pomaly napĺňajú a čochvíľa budeme riešiť 
konkrétne práce na opravách budovy. Predtým než začneme, 
chceme dokončiť všetky dôležité prípravné práce, prehodnotiť 
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finančné možnosti a v rokovaní zborového presbyterstva 
odsúhlasiť reálne možný postup a organizáciu prác pri 
opravách. O všetkých týchto skutočnostiach Vás budeme včas 
informovať. 

Dnes je priestor na to aby sme si priblížili v akej podobe 
budeme realizovať spomínané úpravy. Ich cieľom je celková 
revitalizácia objektu s využitím podkrovia ako 
zhromažďovacieho priestoru pre deti a mládež. Zlepšenie 
funkčných a hygienických podmienok budovy – bezbariérovým 
prístupom a novými sociálnymi zariadeniami na oboch 

podlažiach. Zníženie energetickej náročnosti zateplením 
objektu a rekonštrukciou okien a dverí. Zníženie nákladov 
zmenou systému vykurovania na plynové. Súčasťou prác bude 
aj nové pripojenie na inžinierske siete.   

Veríme, že Vás tieto zámery oslovia, že náročná príprava, 
ktorá tomu predchádzala dôjde svojej realizácie cez podporu, 
ochotu a prácu všetkých, ktorým záleží na zlepšení podmienok 
pre činnosť v CZ. Pozývame Vás k týmto prácam, 
k spoločnému rozvíjaniu  príležitostí, ktoré nám Pán Boh 
dáva.        Jaroslav Foľta, zborový dozorca

 
Okienko do Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bardejov 

November 2012 – Máj 2013 
Pokrstení 

 
Adam Sabovik,   Vyšná Voľa 
Karolína Ildžová,   Janovce 
Richard Sobek,   Bardejov 
Ryan Roguľa,   Nižná Voľa 
Jozef Adamčo,   Bardejov 
Adrián Polčan,   Bardejov 
Sára Hankovská,   Lukavica 

Samuel Sidor,    Mělník, ČR 
Daniel Banas,   Rokytov 
Slávka Ivanová,   Poprad 
Martin Klimek,   Mokroluh 
Jakub Macej,    Mokroluh 
Ellie Kopčáková,   Bardejov 
Eduard Majerník,   Bardejov

 
Ježiš riekol: Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva 

nebeského. Kto sa teda pokorí ako toto dieťa, je najväčší v kráľovstve nebeskom.    Matúš 18,3-4 
 

Sobášení 
 

Ing. Michal Fellegi a Alena Banasová 
Peter Židišin a Jana Vaškaninová 
Miroslav Mariňák a Jarmila Podlesná 
Peter Porubský a Lenka Čukanová 

Štefan Zmeko a Kamila Benková 
Pavol Ipóth a Zuzana Vantová 
Adián Blaňár a Lucia Pangrácová 
Dušan Jurko a Sláva Nováková 

 
Nadovšetko, verne sa milujte vospolok, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. 1 list Petra 4,8 

 
Pochovaní 

Andrej Vanta, 86r., Lukavica 
Adam Horňák, 88 r., Bardejov 
Zuzana Petričová, rod. Beňová,  
87 r., Bardejov 
Kveta Sýkorová, rod. Mikulášová,  
80 r., Bardejov 
Anna Hrivniaková, rod. Vantová,  
77 r., Lukavica 
Juraj Kostár, 84 r., Rokytov 
Tobiáš Šváby, 85 r., Bardejov 
Anna Riznárová, rod. Hrivňáková,  
80 r., Lukavica 
Ján Riznar, 93 r., Lukavica 
Juraj Goč-Benka, 77 r., Bardejov 
Stanislav Pangrác, 42 r., Bardejov 
Andrej Pastirčák, 67 r., Mokroluh 
Viera Gajdošová, rod. Hažerová,  
47 r., Bardejov 
 

Andrej Vanta, 79 r., Rokytov 
Juraj Šima, 84 r., Bardejov 
Anna Petričová, rod. Goč-Benková,  
86 r., Rokytov 
Anna Petnúchová, rod. Zuščinová,  
83 r., Bardejov 
Mária Vantová, rod. Adamondyová,  
86 r., Lukavica 
Ľudmila Brehuvová, rod. Hrivniaková,  
49 r., Vyšná Voľa 
Amália Maděrová, rod. Novotná,  
68 r., Bardejov 
Dušan Adamuščin, 39 r., Mokroluh 
Juraj Vanta, 69 r., Vyšná Voľa 
Elena Kunstová, 89 r., Bardejov 
Juraj Voľanský, 80 r., Lukavica 
Mária Maťašová, rod. Štefaničová,  
91 r., Bardejov 

Príde Pánov deň ako zlodej, keď sa nebesá rachotom pominú, živly sa rozplynú v ohni a zem so svojimi dielami 
zmizne.  ... Preto, milovaní, toto očakávajúc, usilujte sa, aby vás Pán našiel nepoškvrnených a bez úhony v pokoji. 

2. list Petra 3,10.14 
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Na vydanie Bardejovského Prameňa prispeli: 

November 2012 – Máj 2013 
1,– € Bardejov – r. Petrušová, r. Sobeková 
2,– € Bardejov – s. Benková, s. Jaššová, s. Nicáková, s. Pangrácová, s. Pataráková, s. Schulleryová, 2 x br. Adamuščin, 

r. Foľtová, r. Novotná, r. Sabolová, r. Salová, r. Vantová 
3,– € Bardejov - s. Guláňová 
4,– € Bardejov – Bohu známe sestry, Bohu známa rodina, s. Babejová, s. Bombová, s. Haňovová, s. Matušovičová,  

s. Slančová, r. Havírová, r. Novotná, r. Semančíková, r. Svobodová, r. Vantová 
5,– € Bardejov – Bohu známa sestra, s. Boďová, s. Briškárová, s. Buranovská, s. Fodorová, s. Guzyová, s. Klimeková, 

2x s. Martičková, s. Nováková, s. Novotná, s. Ovšaníková, s. Pituchová, s. Slančová, s. Virgalová, r. Bukovinská, 
r. Gdovinová, r. Halžová, r. Izáková, r. Javoríková, r. Kendrová, r. Novotná, r. r. Polčová, r. Popjaková;  
Kobyly – r. Polčová; Lukavica – 2x s. Vantová, 2x r. Katušinová, r. Martičková, r. Riznárová, r. Vantová,   
2x r. Voľanská; Mihaľov – br. Sobek; Mokroluh – s. Klimeková, s. Šľachtičová, br. Basarik, r. Hoľpitová,  
r. Pastirčáková; Nižná Voľa – 2x r. Gdovinová; Rokytov – r. Petričová; Vyšná Voľa – Bohu známa sestra,  
s. Martičková, r. Evinová; Zborov – r. Hirkalová 

6,– € Bardejov – Bohuznáma rodina, br. Biroš, r. Germanová, r. Kusavová, r. Vojtušová; Rokytov – r. Kataníková 
7,– € Bardejov – Bohu známy brat, s. Adamčová, s. Harvilková, r. Majerová 
8,– € Bardejov – r. Schulleryová 
9,– € Bardejov – r. Benická, r. Rybárová 

10,– € Bardejov - 2x Bohu známa sestra, s. Jančíková, s. Líšková, . Martičková, s. Pangrácová, 2x s. Porubská,  
manželia Šimoví, r. Klučariková,  2x r. Paľová, r. Šimová; Kobyly – r. Gregová; Lukavica – s. Voľanská,  
r. Hrivňáková, r. Voľanská; Mokroluh – Bohu známa sestra, s. Baranová, r. Bogoľová, r. Šimová,  
Rokytov – r. Nováková, r. Pangrácová-Zdolinská; Vyšná Voľa – s. Boguská, 2x r.Vantová 

14,– €  Bardejov – s. Sykáčková 
15,– € Bardejov – r. Gočová-Benková 
20,– € Bardejov – s. Lukáčová, r. Petričová; Lukavica – br. Voľanský,  r. Vantová, r. Voľanská 
30,– € Lukavica – mladomanželia Ipóthoví, r. Riznárová 
50,– € Bardejov – r. Hamarová; Lukavica – r. Voľanská 

953,– € Spolu  
 

Výber cirkevného príspevkuVýber cirkevného príspevkuVýber cirkevného príspevkuVýber cirkevného príspevku    
2013201320132013    

 Od apríla prebieha v cirkevnom zbore výber cirkevného príspevku (CP) v zmysle schváleného 
rozpočtu vo výške 8 € na člena zboru. Cirkevný príspevok je základným finančným príspevkom členov, 
ktorý zabezpečuje plynulé fungovanie farského úradu, kryje tiež mzdové náklady pracovníka s mládežou 
a 10% z neho tvorí príspevok na vnútromisijný fond cirkevného zboru.  
 Najjednoduchším spôsobom, ako CP uhradiť je jeho elektronická úhrada. Využíva ju čoraz viac 
domácností. V tomto roku už ide o niekoľko stovák členov. Ak máte záujem o tento jednoduchý spôsob 
plnenia Vašich záväzkov voči zboru, stačí sa prihlásiť na adrese farského úradu: bardejov@ecav.sk. 
Obratom Vám budú zaslané Vaše osobné prihlasovacie údaje a tiež informácia o Vašich prípadných 
nedoplatkoch za uplynulé roky.  
 V apríli niekoľko stovák členov využilo možnosť úhrady CP po službách Božích v kostole. Vďaka 
týmto prvým dvom formám výberu sme mali na konci mája zhromaždenú asi tretinu rozpočtovaných 
príjmov CP. Vedenie zboru ďakuje všetkým, ktorí bez otáľania uhradili svoje záväzky. Tiež chceme 
poďakovať tým, ktorí v uplynulom čase si vyrovnali aj svoje nedoplatky za minulé roky. Tých, ktorí 
dosiaľ úhradu nevykonali chceme požiadať, aby tak urobili v čo najkratšom termíne. Ako cirkevný zbor 
máme totiž aj svoje záväzky voči seniorátu a dištriktu, ktoré musíme splatiť do konca júna. Vaše 
porozumenie a finančná disciplína nám pomôžu plniť naše povinnosti voči vyšším organizačným 
jednotkám cirkvi.  
 Ďakujeme tiež všetkým bratom a sestrám z presbyterstva, ktorí tak v meste, ako na dedinách ochotne 
a svedomito slúžia pri zbieraní tejto dôležitej položky zborového rozpočtu. Vás ostatných prosíme, aby 
ste presbyterom podľa svojich možností vyšli v ústrety a uľahčili im ich službu Vašou ochotou 
a porozumením.  

Predsedníctvo zboru.  
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POZOR  POZOR  POZOR  POZOR  !!!!    !!!!          ZMENA  ZMENA  ZMENA  ZMENA  ter  ter  ter  termmmmínínínínuuuu ! ! ! !!!!!                    
    

Dorastový tábor : Dorastový tábor : Dorastový tábor : Dorastový tábor :     
Boj oBoj oBoj oBoj o    prežitie prežitie prežitie prežitie     

((((Poď zažiť dobrodružstvo)Poď zažiť dobrodružstvo)Poď zažiť dobrodružstvo)Poď zažiť dobrodružstvo)    
 

Kde:    Účelové zariadenie ŠZS Helianthus, Sigord  
Kedy:   29.7. – 4.8. 2013  ! !  
Vek:   od 12 rokov   
Poplatok:    70 €  
Oblečenie: teplé oblečenie, športové oblečenie a obuv, obuv do telocvične, nočný úbor, prezuvky 
Doklady:   Občiansky preukaz (ak už je držiteľom), preukaz poistenca zdravotnej poisťovne, doklad  
     o uhradení účastníckeho poplatku, vyplnené tlačivo: Vyhlásenie a Potvrdenie o zdravotnom  

stave dieťaťa   
Výbava:  Biblia, písacie potreby, veci osobnej hygieny, fľaša na vodu, ruksak, lieky   

Žiadne Notebooky a tablety !! 
Odchod:   Auditórium - 29. 7. 2013 o 8:00 hod.     
Príchod:   nedeľa  4. 8. 2013  popoludní (cca 16:00)    

    
    

Detský biblický tábor   2013Detský biblický tábor   2013Detský biblický tábor   2013Detský biblický tábor   2013    
 
Kde:    RZ Kamarát - Mníchovský potok                  
Kedy:   18. – 22. 8. 2013 
Vek:    6 – 12 rokov   
Poplatok:    65,– Eur  (ak idú súrodenci, cena za jedno dieťa je 60 €) 

Oblečenie: teplé oblečenie, športové oblečenie a obuv, nočný úbor, pršiplášť, plavky a  
PREZUVKY 

Doklady:   preukaz poistenca zdravotnej poisťovne, doklad o uhradení účastníckeho poplatku  
Vyplnené tlačivo: Vyhlásenie a Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa   

Výbava: poznámkový zošit, písacie potreby (pero, ceruzka, guma, farbičky, nožničky), veci osobnej 
hygieny, fľaša na vodu, Biblia; lieky, ktoré užívaš.   
Bez  MOBILNÉHO TELEFÓNU !!!!!  

Vyplnenú prihlášku s poplatkom doručte do 9. augusta 2013 na Evanjelický a.v. farský úrad 
v Bardejove. Účastník je prihlásený zaplatením poplatku a odovzdaním vyplnenej a podpísanej 
prihlášky. 
 
Informácie:  Evanjelický a.v. farský úrad, Kellerova 2, Bardejov    č.t.: 054/ 472 24 81 
                      Petričová Jela st., Mokroluh 161, vedúca tábora          č.t.: 054/ 474 63 03  
Odchod: Auditórium - nedeľa 18. 8. 2013 o 8:30 hod.    Príchod: štvrtok 22. 8. 2013  popoludní    
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