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O ŽIVOTE CIRKEVNÉHO ZBORU ECAV NA SLOVENSKU 

BRATISLAVA DÚBRAVKA ZA ROK 2020, 

 

 

predložená na výročný zborový konvent Cirkevného zboru ECAV na 

Slovensku Bratislava Dúbravka, ktorý sa konal 20.6.2021 so začiatkom 

o 11.30 hodine v kostole po Službách Božích pod vedením Ing. 

Stanislava Páťala – zborového dozorcu a Mgr. Libora Bednára, PhD., 

zborového farára. 
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A. BIBLICKÝ ÚVOD 

 

„Všetko má svoj čas a každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu: 

je čas narodiť sa i umierať... čas objímať i vyhýbať sa objímaniu, 

čas hľadať i čas strácať, čas zachovať i čas odhadzovať, čas mlčať 

i čas hovoriť.“ Kazateľ 3,1.5-7 

Už starozmluvný kazateľ poznal, že všetko má svoj čas. Poznáme to aj 

my z vlastnej skúsenosti. Dlhé roky sme zažili čas otvorených 

kostolov, ale v roku 2020 sme zažili i čas zatvorených kostolov, To je 

skúsenosť, ktorú zažívame vo svojom živote po prvý raz. 

Pandémia korona vírusu zatriasla našimi istotami a zmenila 

samozrejmosť na nesamozrejmosť. Ukázala nám, akí sme zraniteľní 

a krehkí. Ako rýchlo sa môže zmeniť beh kolesa dejín. Zo začiatku sme 

boli zaskočení a nevedeli sme, čo môžeme od tejto situácie očakávať. 

Ale potom sme si na situáciu postupne zvykli, začali sme nosiť rúško, 

dodržiavať rozostupy, venovať zvýšenú pozornosť hygiene rúk. Zostali 

sme uzavretí vo svojich domácnostiach. Naše deti sa prestali stretávať 

so svojimi rovesníkmi. Začali sme sledovať Služby Božie zo svojich 

kresiel v obývačke na televíznych obrazovkách, monitoroch počítačov, 

tabletov a smartfónov. Stratili sme možnosť osobného stretávania sa na 

Službách Božích. Zostali sme so svojou vierou sami so svojimi 

najbližšími. 

Doba pandémie nám mnohé vzala, ale verím, že nám aj mnohé dala. 

Vzala nám vzájomné stretnutia, slobodu pohybu a cestovania, slobodu 

trávenia voľného času. Vzala nám sebavedomie a domýšľavosť, akí 

sme silní a sebestační. 

Dala nám čas a priestor, aby sme sa zastavili a premýšľali nad svojím 

životom, nad hodnotami, ktoré sme doteraz preferovali,  nad našimi 

vzťahmi k Bohu i ľuďom, k cirkvi i ku svojim najbližším. 

Verím, že sme si našli čas na modlitbu, Božie slovo a duchovnú 

literatúru, na premýšľanie o tom, čo to znamená nasledovať Krista 

v tejto dobe. Uvedomili sme si, aké vzácne sú nám spoločné stretnutia 

na Službách Božích a pri iných zborových aktivitách. 
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Prežívali sme vďačnosť za to, čo sme predtým brali ako samozrejmé. 

Zistili sme, že k životu nepotrebujeme tak veľa vecí, že nám stačí 

i menej a skromnejšie. Naučili sme sa vážiť si svojich najbližších, ktorí 

nám rokmi možno zovšedneli, ale teraz sú jediní, o ktorých sa môžeme 

oprieť a na ktorých sa môžeme spoľahnúť. 

Rok 2020 bol zvláštny. Určite zanechá na našom myslení a konaní 

stopu, ktorá nás urobí ľudskejšími, láskavejšími, pokornejšími, 

vďačnejšími, všímavejšími, empatickejšími, premýšľavejšími 

a ochotnejšími ku pomoci a obetavosti pre druhých. 

Pán Boh nás ani počas ťažkých časov neopustil, ale bol s nami, 

prebúdzal nás každé ráno do nového dňa, posilňoval v nádeji, 

povzbudzoval ku skutkom lásky a milosrdenstva, dával nám odvahu, 

aby sme sa nevzdávali sa a nezúfali si, ale v sile viery kráčali vústrety 

budúcnosti. Prichádzal k nám v ľuďoch, ktorí sa obetovali v práci pre 

spoločné dobro, spravodlivosť a pokoj. Prebúdzal v nás lásku a daroval 

radosť aj  z drobných a všedných vecí. Vďaka Mu za to. 

 

B. DUCHOVNÝ ŽIVOT ZBORU 

1. Bohoslužobný život 

Bohoslužobný život v roku 2020 bol poznamenaný pandemickou 

sitáciou v našej spoločnosti. V dôsledku celoštátnej karantény a 

núdzového stavu sme najprv obmedzili počet účastníkov na službách 

Božích podľa nariadení štátnych orgánov. V dňoch 4. a 11. októbra 

sme pripravili služby Božie pre seniorov v čase od 9.30 - 10.30 a po 

nich nasledovali Služby Božie pre mladšiu vekovú kategóriu. 

Všeobecná atmosféra neistoty a strachu poznačila aj naše Služby Božie 

a neskôr sme boli nútení úplne uzavrieť kostol pre verejnosť. Služby 

Božie sa však konali každú nedeľu i vo sviatky. V období od 20. marca 

do 15. mája a od 18. októbra do 31. decembra. sme služby Božie 

vysielali zo záznamu v spoluprácu s televíziou TV Dúbravka, ktorá 

Služby Božie z nášho kostola vysielala v nedeľu i počas týždňa 

a sviatkov v lokálnej TV Dúbravka. Tieto záznamy zo Služieb Božích 

boli sprístupnené na internetovej a facebookovej stránke nášho 

cirkevného zboru. Na tieto záznamy bola priaznivá odozva nielen od 

členov nášho cirkevného zboru, ale aj od ľudí mimo nášho cirkevného 



4 
 

zboru a obyvateľov Dúbravky, ako napríklad os slovenských komunít 

v Maďarsku a Kanade.  

V roku 2020 boli uskutočnené dva priame prenosy Služieb Božích 

RTVS. 23. mája Služby Božie, na ktorých bol kazateľom zborový farár 

a 24. mája Služby Božie, na ktorých bol kazateľom biskup ZD Ján 

Hroboň. 

V čase, keď nebolo obmedzenie ani zákaz bohoslužieb sme sa 

stretávali v kostole na Službách Božích, strednotýždňových biblických 

hodinách, na adventných večerných službách Božích, na detských 

besiedkach a stretnutiach mládeže. 

Hlavné služby Božie sme v kostole mávali v nedele a vo sviatky. 

Priemerná účasť na službách Božích sa pohybovala priemerne 105 ľudí 

z dôvodu pandémie. Na Službách Božích prevláda radostná atmosféra 

a priateľské vzťahov.  

Služby Božie spestrili v priebehu roka svojím programom: deti 

z detskej besiedky a hudobná skupina dievčat, sólové spevy a hudobné 

skladby na klavíri. 

Veľmi dobrú službu robia sestry a bratia pri vchode, ktorí vítajú 

návštevníkov Služieb Božích a rozdávajú bulletin. Do tejto služby sa 

zapojili aj naši dorastenci a dorastenky. Družnú atmosféra vnímame aj 

po Službách Božích, keď ľudia neodchádzajú hneď preč, ale zostávajú 

v malých skupinkách vo vzájomných rozhovoroch.  

 

Každú štvrtú nedeľu v mesiaci bola prisluhovaná Večera Pánova. 

Vďaka pomoci bratov - Ivana Lukáča, Juraja Krišku, Petra Kleina, 

Lukáša Králika a sestry Evy Guldanovej pri distribúcii Večere Pánovej, 

sa prisluhovanie Večere Pánovej skrátilo na nevyhnutný čas. 

Čítanie epištoly na Službách Božích zabezpečovala sestra Dušana 

Dokupilová a čítali ju ochotní laickí spolupracovníci. Sme radi, že aj 

mládež z radov konfirmandov je ochotná poslúžiť čítaním epištoly na 

Službách Božích.  

 

Hrou na organe doprevádzala sestra Marta Bednárová. Zastupovala ju 

Anna Mišunová a Filip Blaškovič. Sestra Anna Mišunová slúžila 
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príležitostne hrou na organ a klavír aj zvonkohrou spolu s deťmi 

z besiedky a z radov konfirmandov a konfirmandiek.  

 

Program Služieb Božích, ich téma, kázňový text, milodary aj oznamy 

boli uvedené v bulletine, ktorý dostáva každý návštevník služieb 

Božích pri vstupe do kostola. Počas Služieb Božích bol tento program, 

vrátane liturgických textov a piesní, premietaný aj na projekčné plátno. 

Bulletin aj prezentáciu zostavovala počas celého roka sestra Marta 

Bednárová a brat kaplán Ivan Lukáč. O projekciu textov na plátno sa 

staral brat Patrik Kevický. V prípade jeho neprítomnosti ho zastupovali 

manželia Ivan a Lucia Lukáčových a brat Ján Magdoško. Ozvučenie na 

Službách Božích zabezpečoval počas roka brat Ján Hroboň ml., 

vypomáhali bratia Martin Vannay a Ján Magdoško. 

 

Okrem domáceho brata farára a brata kaplána zvesťou Božieho slova 

poslúžili  hostia – generálny biskup Ivan Eľko, biskup Západného 

dištriktu Ján Hroboň a zborový farár zo Sarvaša Pál Záhorec. 

 

Ekuména. V rámci Aliančného modlitebného týždňa sme sa 

zúčastňovali na stretnutiach v jednotlivých cirkvách združených 

v Aliancii.  

 

2. Sviatosti 

Krst svätý. Pokrstení boli štyria chlapci, šesť dievčat a jeden dospelý, 

spolu 11 ľudí.   

Večera Pánova bola prisluhovaná každú štvrtú nedeľu v mesiaci počas 

služieb Božích, ak to bolo možné. Prisluhovali sme z kalíškov každému 

komunikantovi jednotlivo a dodržiavaním všetkých hygienických 

predpisov. Spolu pristúpilo 320 komunikantov. Ku Večeri Pánovej 

pristupujú takmer všetci prítomní bratia a sestry, čo je dôležitým 

znakom toho, že berieme náš vzťah k Bohu vážne a chceme to vyjadriť 

aj veľmi konkrétnym spôsobom. 

Večeru Pánovu pravidelne prisluhujeme aj v Domovoch sociálnych 

služieb a v Zariadeniach pre seniorov (v Stupave, v Dúbravke na ulici 

Pri Kríži a na Hanulovej ulici, v Evanjelickom dome starostlivosti na 

Partizánskej ulici), podľa potreby aj v nemocniciach a v 

domácnostiach. V čase karantény sa Služby Božie prézentnou formou 
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nekonali, ale posielali sme napísané kázne vedeniu Domovu sociálnych 

služieb a oni zabezpečili vo vlastnej réžii prečítanie kázne svojim 

klientom.  

 

3. Konfirmácia          

Konfirmácia v roku 2020 v dôsledku pandemickej situácie v našom 

cirkevnom zbore nebola. Rodičia konfirmandov sa dohodli, že slávnosť 

konfirmácie vykonáme po skončení pandémie. Vyučovanie, kým bolo 

možné stretávať sa, sa konalo na farskom úrade.  

Prvý ročník sme v tomto roku kvôli pandemickej situácii neotvárali 

a v druhom ročníku máme sedem konfirmandov (dve dievčatá a päť 

chlapcov). Počas núdzového stavu konfirmandi pokračovali 

samoštúdiom z konfirmačnej príručky Verím a sľubujem. 

S konfirmandami vypomáhal aj brat Tomáš Sklárš, najmä osobným 

pozvaním na aktivity a mládežnícke pobyty ako sú prespávačky 

v kostole, víkendovky a mládežnícke tábory. Teší nás, že niektorí 

konfirmandi si našli cestu do dorastového spoločenstva a pravidelne sa 

zúčastňujú jeho stretnutí. 

                                                         

4. Vnútornomisijné podujatia 

Dňa 9.2.2020 sa po Službách Božích, na ktorých bol kazateľom brat 

biskup ZD Ján Hroboň a po spoločnom občerstvení sa konal zborový 

deň. Témou služieb Božích bola Obnova vzťahu s Bohom. Na Služby 

Božie nadväzovala prednáška s workshopom na tému obnova vzťahov 

v rodine, ktorú predniesla i moderovala sestra Eva Černičková.  

V rámci Služieb Božích 27.9.202 sestra Eva Guldanová pripravila 

v spolupráci so Spoločenstvom svätého Egídia modlitby za mier. 

 

4.1. Detská besiedka 

Besiedka v cirkevnom zbore ECAV v Dúbravke pracovala 

i v ťažkom roku 2020. Stretávali sme sa do marca v dvoch skupinách. 

Jednu tvorili deti predškolského veku. Schádzalo sa ich v priemere 

sedem. Je to mierny pokles oproti minulým rokom, ale v súčasnej dobe 

deti tohto veku veľmi v našom zbore nemáme. Tie, ktoré v tomto veku 

boli, prešli do staršej besiedky. Avšak máme viacero malých detí, ktoré 
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nám onedlho dorastú do veku predškolskej besiedky, a tak sa na ne 

veľmi tešíme. O rok - dva by sme tak mohli mať opäť početnejšiu 

skupinu predškolákov. 

Na skupinu školákov chodievali deti vo veku od 8 do 12 rokov. 

Týchto detí bolo v priemere dvanásť. Okrem preberania biblických tém 

sme sa vždy tešili i na čas ich otázok, kedy sme s nimi smeli diskutovať 

o rôznych otázkach viery. 

Opatrenia proti koronavírusu zasiahli i do fungovania našej 

besiedky. Keďže sme sa v marci, apríli a máji nemohli stretávať, snažili 

sme sa položiť dôraz na prípravu letných táborov – denného 

a pobytového – pri ktorých sme dúfali, že budú. V júni sme sa s deťmi 

na besiedke mohli opäť stretnúť, hoci len vo veľmi obmedzenom počte. 

Letné tábory sa však konať mohli a sme Pánu Bohu vďační, že bola 

naplnená ich kapacita. Pekný a povzbudivý čas sme prežili na dennom 

tábore v Dúbravke, na ktorom bolo asi 17 detí z cirkevného zboru a 19 

detí bolo mimozborových – spolužiaci a kamaráti našich zborových 

detí a tiež deti, ktorých rodičia zareagovali na plagáty rozvešané po 

školách a obchodoch v Dúbravke. Začiatkom augusta sa niekoľko detí 

a vedúcich z nášho zboru zúčastnilo tábora Detskej misie v Častej. 

S nádejou sme začínali stretávania besiedky opäť v septembri, ale po 

krátkom čase prišli obmedzenia a tie opäť nepríjemne zasiahli do 

našich besiedkarskych aktivít a zastavili ich. 

Pri ohliadnutí sa za uplynulým rokom sme vďační Pánu Bohu za tých 

niekoľko mesiacov, cez ktoré sme mohli mávať besiedky s našimi 

deťmi a prežiť s nimi pekný čas pri Božom slove. Sme radi aj za 

intenzívny čas s našimi besiedkármi na letných táboroch. Modlíme sa, 

aby sme sa čoskoro mohli s našimi deťmi opäť stretávať v našich 

zborových besiedkarskych priestoroch. 

Ďakujem bratovi Michalovi Fraňovi za správu o činnosti Detskej 

besiedky, za prácu s deťmi aj celému skvelému kolektívu jeho 

spolupracovníčok. 

 

4.2. Dorast 

Rok 2020 bol veľmi iný, než sme si pôvodne naplánovali, 

nakoľko koronavírus značne obmedzil možnosti, ktoré sme mali. Čo sa 

týka aktivít, zúčastnili sme sa INSIDE Klubu v Sládkovičove a 
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pripravili prespávačku v prvých mesiacoch roka, neskôr sme v lete 

zorganizovali grilovačku a boli sme aj na INSIDE Tábore.  

Okrem pravidelných piatkových stretnutí, ktoré sme v časoch 

karantén a zákazov stretávania presunuli do online priestoru, sme sa 

spolu stretávali aj na 4 (+1) menších biblických skupinkách - tiež 

väčšinu roka online. Účasť na fyzických DDorastoch sa šplhala cez 20, 

účasť na online stretnutiach je menšia, okolo 12 ľudí. 

Hlavnú zodpovednosť za vedenie DDorastov prebrala v priebehu 

jesene Suzie Skláršová, v tíme sa do príprav aktívne zapájali Lucka 

Černičková, Ľubka Dekanová, Veronika Ličková, Lenka Vallová a 

Tomáš Sklárš. 

V roku 2021 plánujeme pokračovať v online stretnutiach, kým sa 

nebude dať inak, a potom sa opäť pustiť do našej vízie, ktorá vyžaduje 

vychádzať von- „Zasahovať konfirmandov a kamažiakov a viesť ich do 

vzťahu s Kristom naplno.“ 

Ďakujem za správu o činnnosti dorastu bratovi Tomášovi Skláršovi 

a za jeho prácu s dorastom a deťmi v našom cirkevnom zbore. 

 

4.3. Od-mlad 

Od-mlad sa v roku 2020 stretával pravidelne takmer každý štvrtok aj 

v priebehu leta o 18,30 hodine.   

Naše stretnutia nemajú žiaden program, ktorého by sme sa držali, 

sme otvorení vedeniu Ducha Svätého a počas každého stretnutia sme 

mohli prežívať Božiu blízkosť a prijať veľké požehnanie. 

Spievali sme chvály, zdieľali sme sa, hovorili sme si svedectvá, 

modlili sme sa navzájom za naše potreby ako i za aktuálne potreby a 

dianie v našom zbore, v ECAV ako i za cirkev na Slovensku, za našu 

krajinu, vládu, za náš národ atď.Modlitebných potrieb je vždy veľa. 

Sme spoločenstvo, ktoré je otvorené pre každého človeka, ktorý príde 

medzi nás, sme pripravení vypočuť, slúžiť modlitbami a pomôcť 

nakoľko je to možné. 

Každé stretnutie je pre nás veľmi vzácne. Nie je podstatné, koľkí sme, 

pretože vieme, že nie sú dôležité počty ale postoj srdca. 

Veríme Slovu: „Neboj sa, malé stádočko, lebo zaľúbilo sa 

vášmu Otcovi dať vám kráľovstvo“ (Lukáš 12:32) a „zase vám 

hovorím: Ak sa dvaja z vás dohodnú na niečom na zemi, že budú prosiť 

o to, dostane sa im toho od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Lebo kde 
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sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi.“ 

(Matúš 18:19-20) 

Ďakujem sestre Helene Holečkovej Ploczekovej za správu o činnosti 

Od-mladu a vedenie tejto skupinky spolu so sestrou Adrianou Pálovou. 

 

4.4. Biblické hodiny 

Na biblických hodinách sme sa stretávali od 21. januára do 3. marca 

a od 22. septembra do 6. októbra. Prebrali sa na nich 1. list Jánov 

a začali sme vykladať Vieru všeobecnú kresťanskú. Priemerná 

návštevnosť na biblických hodinách počas roka sa pohybovala medzi 

10-20 ľudí. 

 

4.5. Spevokol 

Jiří Tranovský: „ Dvakrát se modlí, kdo zpívá, když radostné srdce           

při tom bývá. 

Po veľmi aktívnom živote spevokolu v roku 2019 sme v rovnakom 

nasadení začali v januári nacvičovať nové piesne. Pripravovali sme sa 

na Svetový deň modlitieb, na pôstne a Veľkonočné obdobie.  

Po zborovom dni (9.2.), na ktorom hudobne poslúžila kapela a deti, 

sme ešte stihli zaspievať prvú pôstnu nedeľu tri piesne. Potom nás 

zastihla zo dňa na deň pandémia, následkom ktorej sme museli prerušiť  

činnosť spevokolu až do konca roka. Podarilo sa nám však pred  

Vianocami zorganizovať dva nácviky v užšom kruhu a natočiť ich do 

vysielania v TV Dúbravka počas Vianočných sviatkov. 

Hneď na začiatku prvej vlny pandémie v marci nám ponúkla TV 

Dúbravka natáčanie a prenos nedeľných a sviatočných Služieb Božích 

priamo v regionálnej televízii, ktoré sme ďalej publikovali 

prostredníctvom zborového Youtube kanálu ECAV Dúbravka 

a sociálnych sietí - Facebook a Instagram. Začali sme zasielať 

pravidelný informačný mail s oznamami a odkazmi na sledovanie 

Služieb Božích. Tak sme aj naďalej mohli slúžiť Božím Slovom 

a hudbou a piesňami.  
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Počas prvej vlny pandémie a úplného lock downu – od 20. marca do 

15. mája, teda aj počas Veľkonočných sviatkov nám výraznou mierou 

pomohla spevom sestra Tánička Bartošiová. Počas Veľkonočných 

sviatkov aj manželia Ewald a Dagmar Danelovi, hrou na husle, klavír 

a organ. Podarilo sa nám aj vďaka bratovi kaplánovi Ivanovi Lukáčovi 

s manželkou Luciou a jeho technickým zručnostiam nahrať aj Pašie 

v netradičnej úprave. Na Kvetnú nedeľu sme ich doplnili 

mládežníckymi piesňami a počas Veľkého piatku hrou na husle 

a novými sólovými piesňami.  

V dňoch 23. a 24. mája boli Služby Božie vysielané v Slovenskej 

televízii v priamom prenose, na ktorých nám poslúžil hrou na organ 

brat Ewald Danel, dievčenská hudobná skupina, ktorá je 

viacgeneračná.   

V júni sme privítali návštevu zo Sliezska, bratia Tadeáš a Ewald 

Danelovi nám zahrali aj na klarinet a klavír.  

Namiesto spevokolu nám spevom a hudbou v celom tomto období 

výrazne pomáha „dievčenská skupina“, ktorá ostala aktívna aj počas 

ďalších období lock downu. Ďakujeme za obetavosť rodine 

Mišunovcov- Aničke, Eme, Lucii a Matejovi, ktorí nám spievali, hrali 

na klavír či zvončeky. 

Hrou na organ a spevom nám príležitostne slúži aj brat Filip 

Blaškovič.  

V ďalšej vlne lockdownu (v októbri) sa do natáčania Služieb Božích 

pre TV Dúbravka zapojila aj rodina Fraňová, (Michal, Zuzka, Lenka a 

Ľudmilka), ktorým ďakujeme za program pre deti aj detské piesne.   

Počas adventu a Vianoc v úvodnej časti SB nám slúžili deti čítanými 

zamysleniami a hrou na klavír. (Ema a Lucia Mišunové, Alexander 

Pomšár). 

Tesne pred sviatkami od 20. decembra prišiel ďalší lock down 

a kostoly ostali zatvorené aj počas Vianoc, čo sme si nevedeli ani 

predstaviť. 

Napriek tomu sa náš hudobný tím rozrástol o ďalšiu rodinu - Máriu 

a Alexandra Pomšárovcov, za čo im srdečne ďakujeme. 
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Tak sa nám podarilo ostať aj v tejto náročnej a zložitej dobe cirkvou 

spievajúcou a radujúcou sa. Priniesli sme do domácností veľké 

množstvo nových piesní, ktoré veríme, ostanú súčasťou nášho 

zborového spoločenstva aj naďalej. Radi by sme niektoré nápady 

a inšpirácie priniesli aj v ďalšom roku, ktorý, veríme, budeme prežívať 

viac už aj v spoločenstve.  

Sestra Tánička Bartošiová má nielen nádherný hlas, ktorý je 

balzamom na naše uši a duše, ale je aj autorkou hudby a textov 

mnohých vlastných piesní, za čo sme Pánu Bohu nesmierne vďační, že 

sme v nej dostali pre náš zbor veľký dar. 

Vieme, že aj mnohí ďalší by boli ochotní zapojiť sa spevom 

a  hudbou v tomto roku, avšak pre obmedzenie počtu účastníkov, ktorý 

je častokrát na úplnom minime šesť osôb, toto nie je možné.  

Aj keď nevieme, čo nám ďalší rok prinesie, veríme, že vždy budú 

možnosti oslavovať Pána Boha hudbou a piesňou aj v roku 2021.  

Ďakujem sestre Marte Bednárovej za vypracovanie správy o činnosti 

spevokolu a za jej prácu dirigentky a organistky. 

 

4.6. Modlitebné spoločenstvo 

Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje a kto mňa 

miluje, toho bude milovať môj Otec, aj ja ho budem milovať a vyjavím 

mu seba samého. J 14,21 

V roku 2020 vzhľadom na udalosti pandémie koronavírusu sa naša 

modlitebná skupinka schádzala iba v dvoch dekádach od januára do 

začiatku marca v počtoch od troch do päť. Predmetom našich 

rozhovorov s nebeským Otcom ako vždy boli vďaky a chvály Pánovi, 

príhovory za chorých, za potreby nášho cirkevného zboru a záchrana  

životov našich blízkych pre večný život. Prijatie Pána Ježiša za svojho 

osobného Spasiteľa, Pána srdca je ten najúžasnejší cieľ života vedúci 

do večnej radosti, pokoja a zmysluplného  života tu v časnosti. Pretože 

pandémia postupne rástla a opatrenia sa v podstate okrem letného 

obdobia rozrástli, je nám smutno, že sme sa do konca roka už takmer 

nestretli. Modlili sme sa doma každý tam, kde sme sa nachádzali.  
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Počas adventu sme sa zapojili do modlitebnej výzvy, ktorú iniciovalo 

Modlitebné spoločenstvo ECAV. Nabádame bratov a sestry, aby sa 

intenzívne modlili nielen za svojich milovaných, ale aj za celé naše 

Slovensko a celý svet, aby Pán milostivo pohliadol na utrpenie a bolesť 

blížnych, aby pandémia bola na ústupe, aby sme sa radosťou mohli 

stretávať a rozdávať lásku milovaným, bratom a sestrám v Kristu. 

Ďakujem sestre Daniele Verčimákovej za vypracovanie správy 

o činnosti Modlitebného spoločenstva.  

 

5. Vyučovanie náboženstva 

Vyučovanie náboženstva prebieha na piatich základných školách 

sedem hodín týždenne (ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave, ZŠ Hargašova 

v Záhorskej Bystrici, ZŠ Beňovského v Dúbravke, ZŠ A. Dubčeka na 

Majerníkovej v Karlovej Vsi a ZŠ na Tilgnerovej v Karlovej Vsi). Na 

prvom stupni je prihlásených 53 detí, na druhom stupni 16 detí, spolu 

53 detí. Náboženstvo vyučujú sestra Alena Korimová a brat kaplán 

Ivan Lukáč. Na škole v Devínskej Novej vsi brat Michal Fraňo vedie 

biblický záujmový krúžok. 

Záujem rodičov je však malý. Evanjelické náboženstvo pre nízky 

počet detí môže prebiehať len v popoludňajších hodinách, kedy deti 

navštevujú rôzne krúžky. Z tohto dôvodu doporučujeme rodičom, aby 

využili možnosť vodiť svoje deti na Detskú besiedku počas Služieb 

Božích, kde je radostná atmosféra a program pripravený pre ich vekovú 

skupinu. 

 

6. Pastorálna starostlivosť a diakonia 

Služby Božie pre seniorov sa konali podľa možností vzhľadom na 

prísne opatrenia ohľadom seniorov v DSS v Stupave, DSS Pri kríži 

a Diakonickom zariadení ECAV na Partizánskej ulici. V Stupave nám 

pri zabezpečovaní Služieb Božích pomáha brat Jozef Kulačík a v DDS 

Pri kríži sestra Čatlošová, za čo im patrí úprimné poďakovanie. Večera 

Pánova v roku 2020 z dôvodu pandémie nebola prisluhovaná vo 

všetkých zariadeniach. V Domovoch dôchodcov v našom obvode 

bývajú aj pastorálne rozhovory a návštevy chorých.  
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Pastoračné návštevy – zborový farár ich vykonal vzhľadom ku 

pandemickej situácii v štyroch prípadoch. Plánované i neplánované 

pastorálne rozhovory prebiehajú v kancelárii farského úradu, najmä pri 

stretnutiach ohľadom krstu a pohrebov, pri platení cirkevného 

príspevku alebo pri prinášaní milodarov. 

V službe seniorov bol aktívny aj zborový kaplán Ivan Lukáč, ktorý 

v priebehu roka vykonával pre seniorov Služby Božie, prisluhoval 

sviatosti a pastorálne zaopatroval našich seniorov a seniorky. Túto 

prácu vykonával svedomite a s radosťou, za čo mu patrí naša vďaka. 

 

7. Plány pre budúci rok v duchovnej činnosti  

Situácia počas pandémie ukázala, že by bolo vhodnou pomocou pre 

našich seniorov a seniorky, keby vznikla v cirkevnom zbore skupinka 

diakonie, ktorá by sa zamerala na službu starším sestrám a bratom. 

V situácii pandémie sme sa snažili získať telefonický a mailový 

kontakt na členov cirkevného zboru ako aj na návštevníkov našich 

Služieb Božích, aby sme ich mohli informovať o tom, čo sa 

v cirkevnom zbore pripravuje, poskytovať im aktuálne informácie 

a preposielať im link na záznam zo Služieb Božích. Nie všetci však 

majú internet a chýba nám iný spôsob informovanosti. 

Keď to situácia dovolí, plánujeme intenzívnejšie pracovať s našimi 

konfirmandmi aj v exteriéri, tráviť viac času spolu, aby sa mohli 

vytvoriť prirodzené priateľské väzby medzi rovesníkmi.  

Chceli by sme zapojiť Službách Božích, všetky vekové kategórie, 

aby sme sa povzbudili svedectvami zo života viery mládeže, dospelých 

i seniorov.  

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

C. INÉ DÔLEŽITÉ UDALOSTI 

Na systematizované miesto zborového kaplána nastúpil 1.9.2020 brat 

kaplán Ivan Lukáč, ktorý od 1.9.2019 do 30.9.2020 bol zamestnaný ako 

katechéta cirkevného zboru.  

 

1. Personálne zmeny v cirkevnom zbore  

K 31. 12. 2019 sme evidovali 1167 členov nášho zboru.  

Farský úrad. Administratívu farského úradu, tvorbu 

bulletinu, starostlivosť o internetovú a facebookovú stránku, 

prezentácie na služby Božie vykonávala sestra Marta Bednárová a brat 

kaplán Ivan Lukáč. Zabezpečovali tiež nahrávanie kázní a ich 

umiestnenie na internetovú a facebookovú stránku. Každý mesiac 

zasielame blahoželania k narodeninám všetkým naším členom, na čo je 

veľmi priaznivá odozva.  

Predsedníctvo zboru spolu s bratom Milanom Chorváthom sú členmi 

Grémia, ktoré je obdobou dozornej rady Spoločnej Hospodárskej 

Správy.  

V súvislosti s SHS je potrebné riešiť veľké množstvo odborných úloh 

aj  administratívy. Veľkou pomocou pre celú hospodársku správu je 

v tejto oblasti brat Milan Chorváth. Dôsledne kontroluje účtovníctvo, 

upozorňuje na nedostatky a navrhuje viaceré opatrenia, ktoré korigujú 

a zefektívňujú prácu SHS, za čo mu patrí osobitné poďakovanie. 

O činnosti SHS je osobitná podrobná správa.  

Pokladňu  vzorne vedie sestra Daniela Verčimáková. Podvojné 

účtovníctvo, vykonáva externá účtovníčka. Kostolnícke práce 

zabezpečovala sestra presbyterka Alena Korimová. Brat kurátor Ján 

Kupčo sa príkladne stará o technické práce súvisiace s prevádzkou 

zborového domu, pravidelne vypomáha aj pri starostlivosti o nájomné 

byty. Upratovanie zborového domu zabezpečoval brat František 

Bajczy, ktorý okrem upratovania a vykonáva aj bežnú údržbu a malé 

opravy kostola a priľahlých priestorov.  

Veľmi dobrá bola aj spolupráca s Mestskou časťou Dúbravka, pánom 

starostom Martinom Zaťovičom. Ďakujeme mu za jeho ústretovosť pri 

vybavovaní administratívnych záležitostí na Miestnom úrade. Dobrá 
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spolupráca bola aj s TV Dúbravka, ktorá nám ochotne zabezpečovala 

nahrávanie Služieb Božích počas doby zavretia kostola. 

Všetkým spolupracovníkom patrí veľká vďaka za ich ochotu a čas 

a námahu. Bez nich by toto dielo nebolo možné. 

 

2. Návštevy cirkevných predstaviteľov 

Ďalej nás navštívili: generálny biskup Ivan Eľko, biskup ZD Ján 

Hroboň, zborový farár zo Sarvaša Pál Záhorec. 

 

3. Iné návštevy 

Navštívil nás pán starosta Dúbravky Martin Zaťovič a zaželal nám 

veľa úspechov v našej práci. Požiadali sme ho o vypílenie suchého 

stromu pri vchode do kostola a o odstránenie lavičiek pri kostole, na 

ktorých sa stretávali mládežníci z okolia a pravidelne, z týždňa na 

týždeň zanechávali okolo lavičiek a kostola neporiadok v podobe 

prázdnych pivových plechoviek, plastových fliaš, odpadkov po jedle 

a odpadkov z cigariet a iné. Pán starosta vyhovel naším požiadavkám 

a priestor pred kostolom je teraz kultúrnejší. 

 

4. Mimoriadne udalosti v cirkevnom zbore 

14.1. Aliančný modlitebný týždeň u nás. Prihovoril sa brat biskup ZD 

Ján Hroboň. 

9.2. Zborový deň. Téma: obnova vzťahu s Bohom a obnova vzťahov 

v rodine. Kazateľ: biskup ZD Ján Hroboň. Zabezpečenie spoločného 

obeda: Lukáš Králik. Prednáška s workshopom: sestra Eva Černičková.  

16.2. Výročný účtovný konvent. 

6.-8.3. Predsedníctvo cirkevného zboru navštívilo slovenský 

evanjelický cirkevný zbor na Sarvaši pri príležitosti ich zborového dňa. 

15.3.-3.5. Nahrávanie Služieb Božích v spolupráci s TV Dúbravka 

a ich následné odvysielanie v lokálnej televízii. 

10.5. Prvé služby Božie po otvorení kostolov počas pandémie. Deň 

matiek. 
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23.5. Priamy prenos zo Služieb Božích na STV 3. Kazateľ: zborový 

farár. 

24.5. Priamy prenos zo Služieb Božích na STV 2. Kazateľ: Ján Hroboň, 

biskup ZD ECAV. 

21.6. Návšteva Tadeusza Danela (klarinet) a Ewalda Danela 

(umeleckého vedúceho Slovenského komorného orchestra, klavír ) na 

Službách Božích, na ktorých prispeli hudobným programom.  

28.6. Delegáti cirkevného zboru sa zúčastnili na seniorálnom konvente 

vo Veľkom Grobe. 

19.7. Návšteva brata farára Pála Záhorca zo slovenského evanjelického 

cirkevného zboru v Sarvaši (Maďarsko). 

16.8. Kajúce služby Božie s prislúžením sviatosti Večere Pánovej. 

9.7. Brat katechéta cirkevného zboru Ivan Lukáč úspešne absolvoval 

kaplánske skúšky. 

27.9. V rámci Služieb Božích sestra Eva Guldanová v spolupráci 

s komunitou svätého Egídia pripravila a moderovala modlitby za mier. 

4.10. poďakovanie za úrody zeme. Na Službách Božích sa prihovoril 

biskup ZD Ján Hroboň. 

18.10.-31.12. Nahrávanie Služieb Božích v spolupráci s TV Dúbravka. 

22.11. Nedeľa večnosti so spomienkou na všetkých, s ktorými sme sa 

počas cirkevného roka rozlúčili v nádeji vzkriesenia. 

25.12. Príhovor pre TV Dúbravka a kázeň na 1. slávnosť vianočnú mal 

brat generálny biskup Ivan Eľko.  
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D. HOSPODÁRENIE CIRKEVNÉHO ZBORU 

 

1. Zasadnutia presbyterstva a konventy 

Presbyterstvo sa prézentne stretlo raz pri príprave výročného 

účtovného konventu a dvakrát formou emailovej komunikácie.  

Realizovali sme úpravu podlahy kotolne a zriadenie príručnej 

dielne. Inštalovali sme trojcestný filter na vodovodné potrubie 

v budove kostola. Preleštili sme mramorové podlahy na chodbách 

a v kostole po rekonštrukčných prácach (oprava omietok, výmena 

stropu, svietidiel, eletroinštalácie, maľovanie). Zakúpili sme stroj na 

údržbu mramorových podláh. Opravili sme schody pri vstupe do 

budovy a doplnili odlomený travertínový obklad pred vchodom do 

budovy kostola. 

Ďakujem bratovi dozorcovi, sestrám presbyterkám a bratom 

presbyterom za ich obetavú prácu pre náš cirkevný zbor. Ďakujem 

všetkým bratom a sestrám, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali 

na budovaní a zveľaďovaní nášho cirkevného zboru. Ďakujem všetkým 

návštevníkom Služieb Božích za lásku, ktorú prinášajú do zborového 

spoločenstva. Je to úžasná Božia milosť, ktorej sme účastní. Bohu 

vďaka. 

Ďakujem všetkým bratom, sestrám a sympatizantom nášho 

cirkevného zboru, ktorí podporili naše aktivity a údržbu kostola 

milodarmi. Ďakujem aj tým bratom a sestrám, ktorí si zriadili trvalý 

príkaz na svojom účte s cieľom pravidelne podporovať cirkevný zbor 

Bratislava Dúbravka, čo je najmä v období pandémie pre nás veľkou 

pomocou. Božie slovo hovorí: „Kto skúpo rozsieva, skúpo bude aj žať; 

kto však hojne rozsieva, hojne bude aj žať. Každý (nech dá) ako si 

umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného 

darcu miluje Boh. A Boh má moc vo všetkom rozhojniť pri vás svoju 

milosť, aby ste vo všetkom mali vždy dostatok všetkého (pre seba), aj 

nadbytok pre každý skutok.“ (2K 9,6-8) 
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2. Záverečný účet a činnosti 

 

Účtovná závierka za rok 2020 

 

Celkové výnosy    429 006,48 

Celkové náklady    520 649,94 

Hospodársky výsledok   - 91 643,46 

Odpisy dlhodobého hmotného majetku 166 058,83 

Hospodársky výsledok bez odpisov    74 415,37 

 

Účtovanie výnosov a nákladov sa sleduje na strediskách 

1. Hlavná nezdaňovaná činnosť 

2. Daňové stredisko v réžii Dúbravky 

3. Daňové stredisko spoločná hospodárska správa (SHS v ½)  

 

Z hľadiska daňového:    Výnosy Náklady Hospodársky 

výsledok (+/-) 

Nezdaňovaná činnosť    70 301,91   87 695,05  -  

17 393,14 

Zdaňovaná činnosť Dúbravky   23 218,72   24 952,89   -   

1 734,17 

Zdaňovaná činnosť SHS 335 485,85 408 002,00  -  

72 516,15 

Spolu    429 006,47 520 649,94  -  

91 643,46 

 

Účtovná závierka Cirkevného zboru Dúbravka bola schválená 

presbyterstvom v marci 2021 na návrh hospodárskeho a revízneho 

výboru cirkevného zboru. Hospodársky výsledok zdaňovanej činnosti 

Spoločná hospodárska správa vstupuje do účtovníctva cirkevného 

zboru v podiele    50%, nakoľko ide o spoluvlastníctvo s CZ 

Legionárska. Za hodnotené obdobie nevznikne cirkevnému zboru 

povinnosť platiť daň z príjmu. 
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Podrobnejšie členenie výnosov (príjmov) a nákladov (výdavkov) 

cirkevného zboru vyplýva z tabuľky „Tvorby príjmov a čerpania 

výdavkov rozpočtu cirkevného zboru za rok 2020 a návrhu rozpočtu na 

rok 2021“. Za pozitívum pri hodnotení roka 2020 možno označiť 

splatenie úveru v mesiaci júl prostredníctvom Spoločnej hospodárskej 

správy bez dopadu na hospodársky výsledok. Dosiahnutý schodok 

v rozpočtovom hospodárení za rok 2020 značne ovplyvnilo utlmenie 

činnosti pre pandémiu. Schodok bol plne krytý prebytkami z minulých 

období. 

Ďakujem bratovi Milanovi Chorváthovi, predsedovi Hospodárskeho 

výboru za vypracovanie správy o hospodárení nášho cirkevného zboru. 

Ďakujem sestrám - Blanke Lônčíkovej, Gabriele Zacharovej, Zuzane 

Letkovej a bratovi Andrejovi Verčimákovi, členom revízneho výboru 

za kontrolu účtovníctva. 

 

3.Správa za o. z. Magdala 1517 

 

Pri CZ ECAV Dúbravka bolo zriadené Občianske združenie 

MAGDALA 1517 (ďalej len Magdala), ktoré je určené pre 

zabezpečenie:   

- denných táborov pre deti 1. a 2. stupňa ZŠ  

- spolupracovať s vedením Detskej misie a podieľať sa na účasti 

a spolufinancovaní, organizovaní a zabezpečení detí vo veku 13 

– 18 rokov, 

- pripraviť a organizovať styk s chovancami Diakonie v rámci 

našho DSS na Partizánskej ul., pripraviť pre nich darčeky 

k Vianočným sviatkom, prípadne k životným jubileám, 

- pripraviť a organizovať nákup, spracovanie a distribúciu 

spomienkových predmetov, pochutín,... do balíčkov pri 

príležitosti Vianočných sviatkov,   

- financovať nákup cirkevnej literatúry, obdarovať s ňou 

zaslúžilých dobrovoľníkov pracovníkov cirkevného zboru, 

jubilantov, návštevníkov z iných cirkevných zborov, 

- iné  aktivity vedúce k šíreniu Božieho slova,  

- podpora misie kresťanského života a jeho hodnôt. 
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Magdala má zriadené tieto orgány: 

- predseda združenia:  Mgr. Libor Bednár, PhD. 

- podpredseda združenia: Ing. Stanislav Páťal 

- tajomník združenia:  Mgr. Daniel Mišina 

- hospodár združenia:  Ing. Andrej Verčimák 

Členovia Dozornej rady:  Ing. Milan Chorvát, Ing. Dušana 

Dokupilová a                        Ing. Michal 

Fraňo, PhD. 

Zdroj financovania je orientovaný na príjem z 2%, resp. 3% daňových 

priznaní členov, prípadne priateľov cirkevného zboru. K tomuto účelu 

bol zriadený účet v Tatrabanke, a.s. a k štartu bola prevedená čiastka 

300,- € z účtu CZ na zriadenie účtu a poplatky za vedenie účtu do 

príjmu prvých kreditov na účte. 

Za minulý rok k 31.1.2020 boli stavy:  

- príspevky z daňových priznaní  vo výške 1380,31 

- z toho dotácia z cirkevného zboru  300,00 

- výdaj na činnosť Magaly 950,50 

- poplatky 94,00 

- zostatok na účte 335,50 

- v pokladni 300,00 

Ďakujem bratovi zborovému dozorcovi Stanislavovi Páťalovi za 

vypracovanie správy za o. z. Magdala 1517. 

 

E. PREDPOKLAD VÝVOJA CIRKEVNÉHO ZBORU 

Cirkevný zbor má rastúcu perspektívu. Služby Božie navštevujú aj 

mladé rodiny s deťmi. Snažíme sa o to, aby sme im vytvorili prostredie, 

do ktorého sa budú radi vracať; kde budú cítiť, že toto môj duchovný 

domov a našli tu kvalitný duchovný pokrm pre seba i svoje deti. 

 

Vypracoval v spolupráci s vedúcimi jednotlivých činnosti v cirkevnom 

zbore: 

Libor Bednár, zborový farár 


