Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Rožňavské Bystré

Výročná kňazská správa
za rok 2017
podaná na zborovom konvente 25. 2. 2018

Správu vypracovala: ThDr. Zuzana Poláková, administrátor CZ

I. Bohoslužobný život
Bohoslužobný život plynul v oboch kostoloch, modlitebni a zborovej miestnosti CZ
obvyklým spôsobom. V roku 2017 sme nezaznamenali výraznejšie odchýlky v počte
účastníkov hlavných SB.
Napriek tomu, musíme aj tento rok opätovne skonštatovať, že medzi nami je veľká
skupina členov zboru, ktorí sa pravidelných stretnutí nezúčastňujú. Chorých a starších bratov
a sestry, ktorí už nevládzu sami prísť do spoločenstva, často porúčame do Božej milosti a
snažíme sa ich počas roka aj osobne navštíviť a vyjadriť im tak náš záujem a podporu. Vieme,
že mnohí z nich by veľmi radi strávili čas v kostole alebo na iných spoločných stretnutiach
organizovaných cirkevným zborom, žiaľ ich zdravotný stav im to nedovoľuje. Súčasťou
cirkevného zboru sú však aj zdraví, dospelí, mladí, ktorí by chodiť mohli, avšak napriek tomu,
do spoločenstva bratov a sestier neprichádzajú. Všetci by sme si tak mali položiť otázky
skúmajúce náš duchovný rast: Prichádzam na služby Božie pravidelne (ak nie som chorý)? Ak
tomu tak nie je, aké dôvody mi bránia prísť? Čím som prispel/a ku priebehu služieb Božích?
Čítaním slova Božieho, čítaním pašií, vysvetlením poriadku niekomu, kto mu nerozumel?
Povzbudzujem všetkých k tomu, aby hľadali každú príležitosť na radostné stretanie
sa v kostole, v spoločenstve bratov a sestier.
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Počas kalendárneho roka 2017 bolo spolu vykonaných 118 služieb Božích
s priemernou účasťou 14 ľudí. Na hlavných a slávnostných službách Božích sme sa stretli 61x
v Rožňavskom Bystrom s priemernou účasťou 19 (-1) ľudí a 57x v Rakovnici s priemernou
účasťou 10 (0) ľudí na SB. Okrem hlavných služieb Božích, ktoré sa konali v roku 2017
každú nedeľu v čase o 8:30 hod. v Rakovnici a o 10:00 hod. v Rožňavskom Bystrom, sme

Božiu blízkosť a Jeho požehnanie mali možnosť zažívať aj na adventných (5x) a pôstnych
večierňach (8x).
Priemerná účasť na adventných večierňach bola v Rožňavskom Bystrom 5 (-1) a
rovnako v Rakovnici 5 (+1) ľudí. Celková priemerná účasť na adventných večierňach bola 5
(0) ľudí. V pôstnom období sa konali pôstne večierne (8x) v matkocirkvi i vo filiálke
s celkovou priemernou účasťou 9 (+3) ľudí. V Rožňavskom Bystrom predstavuje priemerná
účasť na týchto večierňach 13 (nárast oproti roku 2016 v priemere o +7 ľudí) ľudí
a v Rakovnici 5 (0) ľudí.
Zo zvláštnych bohoslužobných príležitostí v roku 2017 môžeme spomenúť nasledovné:
18. 5. - sme v Rožňavskom Bystrom zorganizovali premietanie záznamu
z evanjelizačného stretnutia PRE TEBA v sále kultúrneho domu. Do programu sa spevom
duchovných piesní aktívne zapojili: rómska skupina zo Slavošoviec, mužská vokálna skupina
4G z Rožňavy a spevácky zbor (členky miestnej folklórnej skupiny Bystränky).
8. 6. - premietanie záznamu z evanjelizačného stretnutia PRE TEBA v sále
Kultúrneho domu v Rakovnici. Do programu sa aktívne zapojila mužská vokálna skupina 4G
z Rožňavy a spevácky zbor z Rakovnice
11. 6. – Svätá Trojica, v Rakovnici sme sa so 16 jubilantmi stretli pri príležitosti
ich jubilejnej konfirmácie (zlatá a diamantová konfirmácia), kde slávnostným kazateľom bol
brat administrátor seniora ThDr. Jerguš Olejár, PhD.
9. 7. - sa konal Dištriktuálny deň VD v Prešove, ktorého sme sa ako cirkevný zbor
zúčastnili.
1. 10. - sme si zároveň pripomenuli 179. výročie posvätenia chrámu Božieho
v Rakovnici.
7. 10. – sme si pripomenuli 173. výročie posvätenia chrámu Božieho v
Rožňavskom Bystrom
16. 10. - sa konali služby Božie pri príležitosti Poďakovania za úrody zeme
1. 11. - sme sa stretli pri kríži na cintoríne v Rožňavskom Bystrom na pobožnosti pri
príležitosti Pamiatky zosnulých
Počas roka – blahoželania bratom a sestrám počas SB pri príležitosti životného jubilea
Slúžiaci na SB
Na službách Božích v cirkevnom zbore slúžili duchovní: ThDr. Zuzana Poláková –
zborová kaplánka (od 1. novembra 2017 ustanovená za námestnú farárku – do 31.12.2017),

Mgr. Ján Gdovin – administrátor CZ (do 1. novembra 2017), farár v CZ Betliar a ThDr.
Jerguš Olejár, PhD. – administrátor seniora. Čítanými službami Božími poslúžili počas
krátkodobej neprítomnosti farárov neordinovaní: sestra Zuzana Čapová, sestra Božena
Ďuranová a sestra Margita Kučerová.
Neordinovaní majú svoje nezastupiteľné miesto pri čítaní pašií, pobožnostiach pred
pohrebmi, pri čítaní slova Božieho na službách Božích.
Kantorskú službu v cirkevnom zbore konala sestra farárka Zuzana Poláková.
Príležitostne kantorovaním vypomohli: Ján Gdovin ml., Radka Kučerová (Rožňavské
Bystré), Katarína Strojná (Rakovnica). S vedením spevu pri pohrebných rozlúčkach chodí
dlhodobo vypomáhať brat kantor Ján Andrašovský z CZ Rožňava. Úprimná vďaka všetkým
za ochotu a službu Božiemu ľudu.

Sviatosti
a) Krst svätý
V roku 2017 sme v cirkevnom zbore pokrstili 2 chlapcov, 3 dievčatá a dvoch
dospelých (2 ženy); spolu: 7 krstov. Je to o 3 krsty viac, ako v kalendárnom roku 2016.
Žiadatelia o krst v našom cirkevnom zbore majú povinnosť absolvovať prípravné
stretnutie ku krstu, čím sa snažíme dať krstu väčšiu vážnosť a tiež lepšie poznanie skutočného
významu krstu.
b) Večera Pánova
Sviatosť Večere Pánovej bola počas roku 2017 prisluhovaná 15x. Z toho v kostoloch 13x
a v domácnostiach 2x. V priemere k Večeri Pánovej v kostoloch pristúpilo počas roka 14 žien
a 2 muži.
V roku 2017 sme zaznamenali mierny pokles účastníkov stola Pánovho. Je preto potrebné,
aby si členovia cirkevného zboru nanovo uvedomili, že pravidelné prijímanie sviatosti je
neoddeliteľnou súčasťou evanjelickej zbožnosti, lebo od samého začiatku reformácie bola v
našej cirkvi zdôrazňovaná myšlienka Písma svätého, že cirkev je tam, kde je zvestované
Božie slovo a sú prisluhované sviatosti.
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Večera Pánova sa v cirkevnom zbore podľa štatútu prisluhuje v tieto sviatky
a nedele: 1. slávnosť vianočná; 1. slávnosť veľkonočná; 1. slávnosť svätodušná; pri slávnosti
konfirmácie;10. nedeľa po Sv. Trojici (Kajúca nedeľa) a na Pamiatku posvätenia chrámu. Je
potrebné nezabúdať na to, že Večera Pánova je autenticky žitá, ak sa sviatostné spoločenstvo
realizuje v každodennom stretávaní a službe blížnym.
Konfirmácia
Slávnosť konfirmácie v roku 2017 absolvovali 4 dospelí (2 muži a 2 ženy). Dňa 11.
júna 2017 na slávnosť Svätej Trojice si v kostole v Rakovnici - 50. a 60. výročie konfirmácie
pripomenuli 16 prítomní konfirmandi konfirmačného ročníka 1967 a 1957. V súčasnosti sú na
konfirmačnú prípravu v prvom ročníku zapísaní 3 katechuméni.

II. Bohoslužobné výkony
a) Sobáše
Po dlhých rokoch bez konania sobášov v našom cirkevnom zbore, evidujeme
v matrike cirkevného zboru v roku 2017 aj 1 sobáš. I napriek tomu, sme stále svedkami
pretrvávajúcich obáv mladých ľudí uzatvárať manželstvá, a tak vytvárať záväzné a
zodpovedné vzťahy.

b) Pohreby
Pochovali sme 3 mužov (+1) a 5 žien (-1), spolu 8 pohrebov členov nášho zboru, čo
je rovnaký počet ako v roku 2016.
Najstaršia spomedzi pochovaných bola Mária Lőrinczová z Rakovnice vo veku 94
rokov; najmladším spomedzi pochovaných bol Ondrej Leng z Rožňavského Bystrého vo veku
77 rokov. Priemerný vek zomrelých: 80 rokov (-5 rokov); muži 80 rokov; ženy 80 rokov.
Úpravy pre cirkevno-zborovú prax hovoria, že ak niekto neplatí cirkevný príspevok,
v prípade záujmu o cirkevný pohreb je potrebné tento cirkevný príspevok vyrovnať za
posledných 5 rokov života nebohého, ak si dotyčný cirkevný príspevok neplatil.

III. Biblická a vnútromisijná práca
a) Biblické hodiny

Biblické hodiny v jarnom čase pokračovali v téme z minulého kalendárneho roka:
rozoberaním učenia svetových náboženstiev, náboženských spoločností a siekt. Záujmom aj
o túto oblasť chceme lepšie porozumieť svojím postojom ako aj spôsobu myslenia
a duchovného života veriacich v iných cirkvách. Počas roku 2017 sme sa na biblických
hodinách stretli v Rožňavskom Bystrom a vo filiálke Rakovnica dohromady 24x (-2),
s priemernou účasťou 6 (+1) ľudí.
Biblické hodiny sa konali v čase: v Rakovnici v stredu o 15.00 hod. a v Rožňavskom
Bystrom vo štvrtok o 17.00 hod., pod vedením námestnej farárky.
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b) Detská besiedka
Detská besiedka sa v zbore vyučovala vždy v nedeľu v poobedňajších hodinách.
Priemerný počet detí na týchto stretnutiach, kde sa im podávalo evanjelium prijateľnou
formou ich veku, bol v roku 2017, 4 (-1) deti. V novom šk. roku sa deti na detskej besiedke
stretli len 2x a nebadám z ich strany o ďalšie stretávania záujem, nakoľko viaceré deti, ktoré
na besiedku chodievali sú už v dorasteneckom veku, resp. dôležitú úlohu zohráva i ten fakt, že
ide o deti prevažne z problémových rodín. Bez ochotných spolupracovníkov a väčšej
angažovanosti rodičov v tejto oblasti tak bude ďalšie fungovanie detskej besiedky ohrozené.
c) Dorast a mládež
Práca s dorastom a mládežou v zbore chýba. Aj na základe kňazskej správy z roku
2016 musíme skonštatovať, že mladí ľudia sa po slávnosti konfirmácie nezapájajú do
ďalšieho života zboru. V cirkevnom zbore teda z roka na rok badáme nedostatok mladých
ľudí, ktorí by chceli v Božom slove nachádzať odpovede na svoje otázky.
d) Spoločenstvo evanjelických žien (SEŽ)
Skupinka žien sa v uplynulom roku stretla v priestoroch zborovej miestnosti fary 2x
na zborovej úrovni a zároveň sa CZ podieľal v roku 2017 aj na organizácii seniorátneho

stretnutia žien, ktoré sa odohralo na pôde cirkevného zboru. Hosťom podujatia bola sestra
farárka Mgr. Anna Polcková, predsedajúca farárka CZ Bratislava – Staré Mesto. Na zborovej
úrovni sa prvé stretnutie žien odohralo 10.3.2017 – : „Tvorivé dielne“ s hosťom Elenou
Takáčovou. Druhý krát sa ženy stretli 30.12.2017. Stretnutie bolo organizované pod názvom:
„Skôr ako som Ťa spoznala“. Krátku úvahu na túto tému si pripravila sestra farárka ThDr.
Zuzana Poláková, stretnutie bolo spojené s premietaním filmu s rovnomenným názvom.
Priemerná účasť na týchto stretnutiach bola 10 žien.

IV. Výchovná práca
a) Vyučovanie náboženstva
Vo vyučovaní náboženstva nedošlo v roku 2017 k zásadným zmenám. Náboženstvo
sa vyučovalo v materskej škole v Rožňavskom Bystrom v skupine s počtom detí 10. V novom
šk. roku je na náboženstvo v materskej škole prihlásených 11 detí. Ide o skupinu detí rôzneho
vierovyznania, ktoré pochádzajú aj z Rakovnice, nakoľko v tejto obci sa materská škola
nenachádza. Vyučovanie prebieha v pondelky o 15.00 hod. pod vedením farárky.

V. Činnosť presbyterstva a konventy
Presbyterstvo sa zišlo v roku 2017 na štyroch zasadnutiach. Program zasadnutí riešil
najmä nasledovné otázky:
P 1 (výročné, riadne): Príprava materiálov k výročnému zborového konventu (3. 2. 2017)
P 2 (riadne): Prerokovanie neodkladných prác, týkajúcich sa interiéru kostola v Rožňavskom
Bystrom (11. 7. 2017)
P 3 (riadne): prerokovanie kúpy nových kostolných lavíc do interiéru kostola v Rožňavskom
Bystrom; ďalšie financovanie prác súvisiacich s rekonštrukciou kostola; dotazník k ďalšiemu
zabezpečovaniu hmotného zaopatrenia svojho duchovného pastiera (16. 10. 2017)
P 4 (mimoriadne): prerokovanie žiadosti o odpredaji pozemku; majetkové vysporiadanie
pozemkov (26. 11. 2017)
Konventy:
12. 2. 2017 – výročný zborový konvent
19. 11. 2017 – mimoriadny zborový konvent – prerokovanie kúpy nových kostolných lavíc
do interiéru kostola v Rožňavskom Bystrom; ďalšie financovanie prác súvisiacich s
rekonštrukciou kostola, úprava zborového štatútu v bode: 10.6 Príjmy CZ, odstavec a,
cirkevný príspevok

2. 4. 2017 – seniorálny konvent v Štítniku

VI. Pastorálna činnosť
V CZ bolo vykonaných počas roku 2017, 18 pastorálnych návštev. Pozornosť je
venovaná hlavne starším a nemocným členom zboru, s ktorými riešime aj viaceré ťažké
situácie v medziľudských vzťahoch.

VII. Iné
a, Zborové podujatia
18. 5. a 8. 6. – premietanie záznamu „PRE TEBA“ – za účasti skupiny 4G, skupiny zo
Slavošoviec, folklórnej skupiny Bystränky a spevokolu z Rakovnice
9. 7. – účasť na Dištriktuálnom dni v Prešove
29. 10. – Reformačné podujatie SOLUS DEUS v sále kultúrneho domu – výstava kníh,
prednáška z dejín reformácie, divadelné predstavenie „Martin Luther“
19. 11. – stretnutie dozorcov a presbyterov GES v Joviciach
24. 12. – vystúpenie detí na Štedrý večer
b, Mimozborová činnosť duchovných
Zuzana Poláková
24. 1. ukončenie rigorózneho konania na EBF UK
16. 4. mládežnícke SB v Slavošovciach (kázeň sl. Božieho)
8. – 12. 5. vzdelávanie kaplánov vo Svätom Jure
12. 5. účasť na inauguračnej prednáške doc. F. Ábela, PhD. na EBF UK
22. 5. všeobecná pastorálna konferencia vo Zvolene
12. – 15. 9. účasť na sympóziu 500 rokov reformácie na EBF UK
11. 10. farárska skúška na GBÚ v Bratislave
18. – 20. 10. teologická konferencia v Bardejove
27.11. – dištriktuálna pastorálna konferencia VD ECAV v Spišskej Belej
2. 12. – mládežnícke stretnutie ROMA v Slavošovciach
14. 12. – príhovor na adventnom koncerte v ev. kostole v Rožňave
c, Cirkevná tlač

Cirkevná tlač a knihy boli členom cirkevného zboru sprostredkované podľa ich záujmu
a potrieb. Cirkevný zbor objednával Cestou svetla, Evanjelický posol spod Tatier, Evanjelický
východ, Tranovského kalendáre, stolové a nástenné kalendáre.
d, Webová stránka
Stránka cirkevného zboru ( http://ecav-roznavskebystre.sk/ ) je priebežne dopĺňaná
o najnovšie udalosti zo života zboru. Štatistika návštevnosti stránky ukazuje, že táto forma
služby si rýchlo našla medzi veriacimi odozvu. Tešíme sa z toho, že ako jeden z mála
cirkevných zborov v Gemerskom senioráte smieme aj prostredníctvom najnovších technológií
komunikovať s veriacimi a priaznivcami nášho cirkevného zboru.
e, Počet členov
Počet členov k 31.12.2017 je 164 členov. V súčasnosti sa dokončuje evidencia
členov cirkevného zboru.

VIII. Hospodársky život zboru
Hospodárenie cirkevného zboru sa deje v súlade s platnými cirkevnoprávnymi a štátnymi
predpismi. O všetkých dôležitých okolnostiach rozhodujú príslušné orgány, presbyterstvo
a konvent.
a, Rožňavské Bystré
Kostol
V júli 2017 boli na základe reklamácie cirkevného zboru zrealizované práce na odvodnení
kostola – uloženie nopovej fólie, prehlbovanie vetrajúcich rýh a následné obsypávanie štrkom.
Práce vykonávala firma J-ARTOM zo Sabinova. Počas septembra – decembra 2017 sa
v kostole v Rožňavskom Bystrom pokračovalo v rekonštrukčných prácach, osekávaním
omietok a betónovej dlažby v interiéri, odstránením terazolových kociek z celého kostola
a vykopaním vlhkej zeminy pod lavicami na ľavej strane. Následne bol do kostola navozený
štrk a liapor. Steny boli najskôr omietnuté hrubou omietkou a neskôr aj sanačnou omietkou.
Práce vykonávala firma Ing. Miroslava Urbana z Rožňavského Bystrého za pomoci brata R.
Lajčáka.
Z kostola boli demontované a vynesené lavice. S týmito prácami vypomáhali: R. Lajčák, J.
Tomko, O. Ujházi, D. Kučera, J. Gonos, M. Gonos, P. Urban, H. Šoltésová, M. Tomková, M.

Ďurská, M. Lajčáková. Upratovanie kostola zabezpečovali sestry: M. Ďurská, M. Tomková,
H. Šoltésová, M. Lajčáková.
Na rekonštrukciu kostola nebola v roku 2017 schválená dotácia z Ministerstva kultúry
(„Obnovme si svoj dom“). Značnú časť finančných prostriedkov na túto rekonštrukciu
cirkevný zbor získal z milodarov iných cirkevných zborov a finančných zbierok
prebiehajúcich v cirkevnom zbore. Rekonštrukčné práce na kostole dosiahli na konci roka
2017 sumu: 8 110,70€. Cirkevný zbor zároveň v závere kalendárneho roka vyúčtoval v rámci
projektu zo zahraničia partnerskej cirkvi vo Wṻrtenbersku náklady spojené s rekonštrukciou
kostola v celkovej výške 12 747,39€. Z Nemecka bola ešte v roku 2016 priznaná Cirkevnému
zboru Rožňavské Bystré dotácia vo výške 1/3 požadovaných nákladov, čo predstavovalo
sumu 4000€.
Počas roka 2017 boli na oltári vykonané reštaurátorské práce v II. etape. Na reštaurovanie
oltára v II. etape bola z Ministerstva kultúry poskytnutá dotácia vo výške: 10 000€. Cirkevný
zbor v rámci 5% spoluúčasti poskytol na reštaurovanie oltára sumu 592€.

Fara
Do budovy fary bol v auguste 2017 zakúpený nový darling s príslušenstvom vo výške
118,75€. V septembri sa následne zakúpilo aj nové čerpadlo na vodu spolu s príslušenstvom
vo výške 159,90€. Cirkevnému zboru Rožňava bola doplatená splátka pôžičky na strechu fary
vo výške 200€.
Farská záhrada
Za kosenie dvora okolo fary, chodníkov a okolia kostola CZ ďakuje: Štefanovi
Polákovi a Ing. Štefanovi Polákovi ml. O kosenie farskej záhrady počas roka sa staral: Ing.
Miroslav Urban (2x – v sume 80€). O odpratávanie a pálenie konárov vo farskej záhrade sa
postarali: sestry Z. Urbanová, H. Šoltésová, M. Molnárová, M. Lajčáková, Z. Poláková a brat
P. Čapó.
Všetka brigádnická činnosť sa vykonávala dobrovoľne a bezodplatne.

IX. Záver
Záverom chceme vyjadriť srdečné poďakovanie všetkým bratom a sestrám, ktorí
v cirkevnom zbore konali svoju službu. Ďakujeme sestre dozorkyni Marte Lajčákovej za
neutíchajúcu aktivitu pri organizovaní prác v presbyterstve i na brigádach, i bratom a sestrám
vo všetkých funkciách, bez ktorých by chod zboru nebol možný. Menovite by som tak rada

poďakovala aj sestre Helene Šoltésovej, ktorá má na starosti zborovú pokladňu, čo si
vyžaduje značnú zodpovednosť a sestre Zuzane Hencelovej, ktorá prevzala pokladňu vo
filiálke Rakovnica. V tejto súvislosti mi dovoľte poďakovať sa aj sestre kurátorke Margite
Kučerovej za obetavú prácu vo filiálke Rakovnica. Ďakujeme presbyterkám za celoročné
upratovanie kostola, i za výzdobu kostola a oltára. A všetkým bratom a sestrám, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom pričinili k chodu CZ. Veľké poďakovanie tiež patrí všetkým hercom,
a organizátorom podujatia Solus Deus. Vďaka za každú vzácnu skúsenosť ochotnej služby
a pripravenosti byť k dispozícii. Pán Boh nech vynahradí vašu prácu, každému tým, čo
potrebuje.
Správu vypracovala a na zborovom konvente prečítala:
ThDr. Zuzana Poláková, administrátor CZ
Dňa: 25.2.2018, V Rožňavskom Bystrom

