
Š T A T Ú T
Cirkevného zboru

Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku PIEŠŤANY

Preambula

My, pokrstení členovia cirkvi Ježiša Krista, odpovedajúc vierou na volanie Ducha svätého v evanjeliu,             
túžiac po tom, aby sme sa zjednotili okolo zvestovaného Slova a prisluhovaných sviatostí a aby sme sa                
spolu zapojili na sprítomňovanie Božieho Kráľovstva na zemi, týmto prijímame tento zborový štatút a             
osvedčujeme sa, že sa budeme riadiť jeho zásadami. Konáme tak v mene Boha - Otca, Syna i Ducha                 
Svätého.

Takto spojení vo viere do spoločenstva cirkevného zboru, ktorý je súčasťou ECAV na Slovensku,             
prijímame za záväzné Písmo sväté, Symbolické knihy našej cirkvi a chceme sa riadiť podľa prijatej              
Ústavy ECAV.

Článok  1.
Organizácia cirkevného zboru

1.1. Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Piešťany má sídlo farského úradu na ulici Štefánikova
6664/2A, 921 01 Piešťany, patrí do Bratislavského seniorátu a Západného dištriktu.

1.2. Cirkevný zbor má charakter zloženého cirkevného zboru a tvoria ho evanjelici, ktorí bývajú
v jeho územnom obvode  - k matkocirkvi patria : Piešťany, Piešťany – časť Kocurice a diaspory :
Banka,  Moravany nad Váhom, Ostrov –časť Malé Orvište, Bašovce, Dolné Voderady, Drahovce,
Ducové, Horná Streda, Hubina, Jalšové, Pobedim, Ratnovce, Sokolovce, Veľké Orvište, dcérocirkev
: Nová Lehota.

1.3. Matkocirkev Piešťany aj dcérocirkev Nová Lehota majú svoje presbyterstvo,
účtovníctvo, konvent a právnu subjektivitu : Piešťany -IČO :34 073 299, Nová Lehota – IČO 34 017
071.

Článok  2.
Vyznanie viery

2.1. Tento cirkevný zbor vyznáva Trojjediného Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého.

2.2. Tento cirkevný zbor vyznáva Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa a uznáva evanjelium za moc              
Božiu na záchranu každého veriaceho.

2.3. Tento cirkevný zbor uznáva kanonické spisy Starej a Novej zmluvy za Božie Slovo, v ktorom              
nachádza základ zvesti evanjelia a záväzný prameň viery a pravidlo života.

2.4. Tento cirkevný zbor prijíma Apoštolské, Nicejské a Athanasiovo vierovyznanie ako pravé          
vyjadrenie viery tohoto zboru.

2.5. Tento cirkevný zbor prijíma nezmenené Augsburské vyznanie ako pravé svedectvo o evanjeliu,           
uznávajúc svoju jednotu vo viere a učení so všetkými cirkvami, ktoré rovnako uznávajú učenie             
nezmeneného Augsburského vyznania.



2.6. Tento cirkevný zbor prijíma vierovyznávacie spisy v Knihe svornosti za autentické vysvetlenie           
Písma svätého.

Článok  3.
Činnosť cirkevného zboru.

3.1. Všetka moc v cirkvi patrí Ježišovi Kristovi, jej Hlave. Celá činnosť cirkevného zboru sa             
vykonáva pod Jeho vládou a autoritou v moci Ducha Svätého.

3.2. Všeobecná cirkev Ježiša Krista sa stáva skutočnosťou v miestnom cirkevnom zbore, ktorý sa
zhromažďuje k službám Božím a kresťanskej službe. Všetky  cirkevné zbory ECAV na našom území
spoločne tvoria Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku, jej základnou organizačnou
jednotkou je cirkevný zbor.

3.3. Cirkevný zbor tvoria členovia bývajúci v jeho územnom obvode a výnimočne aj tí, ktorí sa do              
neho prihlásia. Členstvo v cirkvi sa nadobúda krstom alebo prijatím do cirkvi toho, kto bol pokrstený v                
inej kresťanskej cirkvi.

3.4. Každý člen CZ Piešťany má tieto práva :
● zúčastňovať sa na Službách Božích a prijímať sviatosti
● žiadať duchovnú a materiálnu pomoc v núdzi
● voliť /po dovŕšení plnoletosti / a byť volený /po dovŕšení 21 rokov/ do cirkevných orgánov
● zúčastňovať sa na zasadnutiach zborových konventov,predkladať žiadosti, návrhy a podnety,

             vyjadrovať sa k činnosti presbyterstva

3.5. Príslušnosť k cirkevnému zboru preukazuje každý člen CZ zaplatením cirkevného príspevku.
Je to povinnosť každého člena CZ. Medzi ďalšie povinnosti každého člena CZ Piešťany patrí :

● zúčastňovať sa na Službách Božích a prijímať sviatosti
● žiť príkladným kresťanským životom v rodine i v spoločnosti
● rozširovať a prehlbovať svoje duchovné vedomosti a zúčastňovať sa na duchovných aktivitách

CZ

3.6. Tento cirkevný zbor má zriadený kazateľský úrad. K zvesti slova Božieho, k prisluhovaniu
sviatosti a k rozsiahlej zborovej práci si povoláva ordinovaného kňaza. Ak farár CZ z vážnych
a odôvodnených prípadoch nemôže konať kazateľskú službu, môže ju zveriť po súhlase predsedníctva
CZ :

● na hlavných Službách Božích inému ordinovanému kňazovi alebo kaplánovi
● na večerných alebo popoludňajších SB poverí člena CZ, ktorého schválilo presbyterstvo CZ,

vykonaním čítaných SB, ku ktorým pripraví potrebný materiál podľa platnej agendy.

3.7. V zbore sa budú pravidelne konať Služby Božie a prisluhovať sviatosti podľa platnej Agendy
ECAV na Slovensku.

3.8. Cirkevný zbor Piešťany sa riadi biblickou zásadou všeobecného kňazstva a snaží sa využívať
Bohom zverené dary neordinovaným členom CZ pri misijnej, charitatívnej, katechetickej,
vnútromisijnej a spolkovej činnosti.

3.9. Krst detí sa pokladá za biblicky oprávnený. Krstiť možno aj dospelých, po predchádzajúcej
duchovnej príprave.



3.10. Veriaci  v tomto zbore sú vedení :
● ku konaniu domácich pobožností, pastorálnej a charitatívnej činností,
● k vnútromisijnej práci – vytvárajú sa podmienky pre činnosť zborovej diakonie, spoločenstva,

evanjelickej mládeže, modlitebného spoločenstva a iných vnútromisijných spoločenstiev,
● aby posilňovali vzťahy s inými CZ ECAV na Slovensku a pomáhali pri práci v senioráte,
● aby poskytovali finančnú podporu na celozborové ciele, ale aj na podporu iných zložiek

ECAV,
● aby posilňovali ekumenické kontakty v súlade s rozhodnutím ECAV na Slovensku,
● aby vydávali svedectvo o svojej viere v Boha nielen slovom, ale i svojím životom,
● aby Duch Svätý vládol nielen na cirkevných zhromaždeniach, ale aj v rodinnom a

každodennom živote veriacich.

Článok   4.
Konvent

4.1. Najvyšším orgánom CZ je zborový konvent. Tvoria ho plnoletí členovia cirkevného zboru.

4.2. Zborový konvent rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré sa týkajú cirkevného zboru ako
celku, ako to ukladá CÚ čl.17. Uznesenia zborového konventu sú platné pre celý cirkevný zbor
/matkocirkev , dcérocirkev aj diaspory./.

4.3. O záležitostiach, ktoré sa týkajú matkocirkvi rozhoduje matkocirkevný konvent,
o záležitostiach, ktoré sa týkajú dcérocirkvi rozhoduje dcérocirkevný konvent.

4.4. Konvent zvoláva predsedníctvo CZ.

4.5. Konvent je uznášania schopný bez ohľadu na počet prítomných, ak bol riadne zvolaný
najmenej týždeň vopred na Službách Božích.

4.6. Na každom konvente sa podpisuje prezenčná listina a píše  zápisnica, ktorú podpisuje
zapisovateľ, členovia predsedníctva zboru a dvaja overovatelia.

4.7. Pri voľbách  predstaviteľov do vyšších COJ sa volebný konvent schádza osobitne
v matkocirkvi aj v dcérocirkvi a hlasy sa sčítajú.Volebnému konventu aj pri voľbe predstaviteľov CZ
/okrem voľby farára a dozorcu/ predsedá predsedníctvo CZ.

4.8. Konvent volí zborových predstaviteľov, funkcionárov, presbyterov a delegátov na seniorálny
konvent /Piešťany 4 riadni delegáti a 2 náhradní, Nová Lehota 1 riadny a 1 náhradný delegát/. .

Článok  5.
Presbyterstvo

5.1. Zborové presbyterstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach zboru okrem tých, ktoré patria do
kompetencie zborového konventu. Matkocirkevné presbyterstvo rozhoduje o veciach týkajúcich sa
matkocirkvi, dcérocirkevné presbyterstvo rozhoduje o veciach týkajúcich sa dcérocirkvi.

5.2. Členmi zborového presbyterstva sú : zborový farár /námestný, administrátor –ďalej len zborový
farár/, zborový dozorca, zástupca zborového dozorcu. Zborové presbyterstvo rozhoduje o spoločných



a nerozdeliteľných otázkach CZ/napr.kandidačná porada/, a zasadá spoločne matkocirkevné /25členov/
a dcérocirkevné /7 členov/ presbyterstvo.

5.3. Matkocirkevné presbyterstvo tvorí : zborový farár, zborový dozorca, zástupca zborového
dozorcu , kurátor, zapisovateľ, pokladník, účtovník, predseda hospodárskeho výboru,predseda
stavebného výboru, predseda revíznej komisie, zástupca SEM a volení presbyteri. Počet riadnych
presbyterov je dvadsaťpäť a 5 náhradných.

5.4. Dcérocirkevné presbyterstvo tvorí : zborový farár, zborový dozorca, zástupca zborového
dozorcu,kurátor, pokladník, kostolník a volení presbyteri. Počet riadnych presbyterov je minimálne 7
členov. Jeho zasadnutiam predsedá zborové predsedníctvo.

5.5. Zasadnutia presbyterstva sú neverejné. Predsedníctvo môže povoliť účasť ďalším osobám len
so súhlasom  nadpolovičnej väčšiny prítomných presbyterov.Náhradní presbyteri sa zúčastňujú
zasadania s hlasom poradným. Rozhodujúci hlas majú len v prípade, keď zastupujú konkrétneho
riadneho člena presbyterstva /viď CZ 15/94, par.7,odst.4b/.

5.6. Presbyterstvo je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina riadnych presbyterov.
Ak nie je prítomný riadny presbyter, zastupuje ho na zasadnutí prítomný náhradník a to v poradí
v akom boli zvolení.

Článok  6
Predsedníctvo

6.1. Predsedníctvo zboru plní úlohy podľa čl.19 CÚ a ďalšie, ktoré vyplývajú z cirkevno-právnych
predpisov z rozhodnutí vyšších COJ a ktorými ho poverí konvent, alebo presbyterstvo.

6.2. Predsedníctvo zboru tvoria : zborový farár a zborový dozorca, ktorí zvolávajú konvent aj
zasadania presbyterstva a predsedajú im. Sú štatutárnymi zástupcami zboru.

6.3. Zborového dozorcu zastupuje v neprítomnosti zástupca zborového dozorcu, na druhom mieste
kurátor.

Článok  7
Predstavitelia a funkcionári   cirkevného zboru

7.1. Predstavitelia cirkevného zboru sú : zborový farár, zborový dozorca, zástupca zborového
dozorcu,   presbyteri a delegáti na seniorálny konvent.

7.2. Funkcionármi cirkevného zboru sú všetci členovia presbyterstva, ktorí zastavajú akékoľvek
funkcie, do ktorých ich volí zborový konvent.Funkcie v CZ Piešťany sú : kurátor, kantor, zapisovateľ,
pokladník, účtovník, kostolník, predseda hospodárskeho, stavebného a  revízneho výboru.

7.3. Cirkevný zbor, v zastúpení zborovým predsedníctvom, môže na základe rozhodnutia
zborového presbyterstva uzatvárať pracovnoprávne pomery s pracovníkmi so zaradením na miesta :
kantor, kostolník, správca zborového centra, pokladník, účtovník a správca ubytovacieho zariadenia,
prípadne na iné pracovné miesta podľa aktuálnych potrieb v cirkevnom zbore.



7.4. Dohody o pracovnej činnosti vypracuje predsedníctvo cirkevného zboru podľa platných
ustanovení pracovnoprávnych predpisov, kde budú podrobne uvedené pracovné náplne jednotlivých
pracovníkov.

7.5. Rámcová náplň činnosti funkcionárov CZ je nasledovná :
a) Kurátor – organizuje a zabezpečuje práce spojené s údržbou a prevádzkou cirkevných budov a
ostatného hnuteľného a nehnuteľného majetku, vyberá cirkevný príspevok a milodary, predáva knihy
a cirkevné časopisy.
b) Kantor -  organuje pri všetkých bohoslužobných príležitostiach v chráme i v zborovom centre,
nacvičuje a vedie spevokol.
c) Zapisovateľ – píše zápisnice zo zasadnutí  presbyterstva a zborových konventov, stará sa
o prezenčné listiny.
d) Pokladník -  má na starosti financie CZ, vedie pokladničné záznamy o príjmoch a výdavkoch CZ a
predkladá ich najmenej raz za mesiac na zúčtovanie účtovníkovi. Preberá a kontroluje za pomoci
jedného povereného presbytera oferu po Službách Božích.
e) Účtovník – vedie účtovnú evidenciu v zmysle všeobecne platných predpisov, zostavuje polročné
účtovné výkazy a podklady pre vypracovanie rozpočtu CZ.
f) Kostolník –zvonár -  udržuje kostol a cirkevné budovy, slúžiace na bohoslužobné účely v poriadku,
zodpovedá za ich otváranie, bezpečnosť a zamykanie. Pripravuje kostol ku Službám Božím, stará sa
o oltár a oltárne rúcha, o ozvučenie kostola,udržuje v čistote okolie kostola a kanceláriu farára. Stará sa
o zvonenie v zhode s cirkevnými predpismi. Organizuje brigády na upratovanie vstupných častí
kostola a zborového centra.
g) Predseda hospodárskeho výboru – zvoláva zasadania členov HV,  vyhotovuje stručný zápis zo
zasadnutí, vedie inventárizačné knihy CZ, stará sa o hospodárenie CZ, pripravuje návrh rozpočtu
finančného hospodárenia na nasledujúci a výsledky hospodárenia za uplynulý rok v spolupráci
s dozorcom a účtovníkom.
i) Predseda stavebného výboru – zvoláva zasadania členov SV, odporúča opravy cirkevných objektov,
pri stavbe, alebo oprave dozerá na realizáciu stavebných prác, a predkladá hospodárskemu výboru
rozpočet  na stavebné práce.
j) Predseda revízneho výboru – zvoláva zasadania členov RV, robí s členmi  RV dvakrát do roka
revíziu účtovania a hospodárenia zboru, podáva správu  presbyterstvu a konventu.

7.6. Funkcionári cirkevného zboru sa pri svojej činnosti riadia cirkevno-právnymi predpismi,
rozhodnutiami konventu, presbyterstva a predsedníctva zboru.

Článok 8
Služby Božie, prisluhovanie sviatosti, vnútromisijná činnosť

8.1. Služby Božie sa konajú :
a) V chráme Božom v Piešťanoch

hlavné -  každú nedeľu  a vo všetky cirkevné sviatky o 9.30 hod.
večerné o 17.00 hod.cez zimný čas/ o 18.00 hod.cez letný/ každú druhú nedeľu, tiež na Zelený
štvrtok, 2.slávnosť Svätodušnú, Pamiatku reformácie, Štedrý večer a na Silvestra.
detské -  na Štedrý deň o15.00hod.
mládežnícke – podľa dohovoru 2-krát do roka o15.00 hod.
stredtýždňové večerné – v stredu o17.00 /prípadne 18.00/ hod.

b) V kostole na Novej Lehote,alebo v zborovej sieni sa konajú popoludňajšie Služby Božie o 14.00
hod. každú druhú nedeľu.
c) Pamiatka posvätenia chrámu je v Piešťanoch  5.augusta,alebo 1. nedeľu po 5.auguste. v Novej
Lehote na sviatok Petra a Pavla, alebo 1.nedeľu po 29.6,  poďakovanie za úrody zeme –predposlednú
nedeľu cirkevného roku.



8.2. Krst svätý sa prisluhuje v prítomnosti rodičov a krstných rodičov  a musí byť dopredu
ohlásený.

8.3. Sviatosť Večere Pánovej sa prisluhuje v rámci Služieb Božích v Piešťanoch :
● každú prvú nedeľu v mesiaci
● na 2.slávnosť vianočnú
● na Nový rok
● na Zelený štvrtok
● na Veľký piatok
● na 2.slávnosľ veľkonočnú
● na  10.nedeľu po sv.Trojici
● na 1., a 4. adventnú nedeľu
● na 1.,a 2. pôstnú nedeľu
V dcérocirkvi Nová Lehota sa Večera Pánova prisluhuje 3-krát do roka, a to v čase adventu, pôstu
a na kajúcu nedeľu. V domácnostiach a v nemocnici sa Večera Pánova prisluhuje kedykoľvek na
požiadanie.

8.4. V cirkevnom zbore sa konajú vnútromisijné aktivity väčšinou v Zborovom centre „Betezda“:
● modlitebné týždne – podľa termínov určených VMV cirkvi
● biblické hodiny /okrem letných prázdnin / nepárny utorok o 17.00 hod od septembra do júna
● okrem vianočných sviatkov a januára
● modlitebné spoločenstvo pred Službami Božími v miestnosti Pod vežou a každú sobotu o 17.00
● spoločenstvo evanjelickej mládeže –každý piatok o 18.00 hod
● zborový spevokol – v nedeľu po Službách Božích
● stretnutie seniorov – 2-krát do roka, v období veľkonočnom a vianočnom
● spoločenstvo mladých rodín
● detská besiedka a  dorast evanjelickej mládeže v rámci Služieb Božích

Ostatné vnútromisijné podujatia a akcie sa konajú v termíne, ktorý sa oznámi v nedeľu na Službách
Božích.

8.5. Výučba náboženstva – náboženskú výchovu vyučuje na základných aj stredných školách
v Piešťanoch a v Moravanoch nad Váhom  v zmysle zákona č.395 / 2004 zborový farár alebo
katechéta s kanonickou misiou.

Článok  9
Spoločenstvo evanjelickej mládeže

9.1. Významnou úlohou cirkevného zboru je výchova mladých ľudí v duchu Kristovho evanjelia.
Zabezpečuje to prostredníctvom Spoločenstva evanjelickej mládeže- SEM

9.2. Spoločenstvo evanjelickej mládeže v Piešťanoch je členom SEM ECAV na Slovensku. Vedie           
ho vedúci, ktorého volia ostatní členovia SEM po predchádzajúcom súhlase predsedníctva CZ, je            
členom presbyterstva cirkevného zboru z titulu funkcie a spoluprácuje s duchovným zboru.

9.3. SEM v cirkevnom zbore Piešťany svoju činnosť zameriava :
● na pravidelné stretnutia mladých ľudí raz do týždňa
● na spoluprácu a kontakt s ev. a. v. mládežou so susedných zborov/ Vrbové, Trenčín, Nové              

Mesto n.V./
● na ekumenickú spoluprácu s mládežou iných kresťanských cirkví pod dohľadom farára CZ
● na organizovanie stretnutí detí a mládeže počas školských prázdnin na fare v Novej Lehote, /              



prípadne iných vhodných objektoch / s duchovnou, osvetovou a športovou náplňou.
● na účast mladých ľudí na akciách SEM Slovenska a na pomoc pri ich organizovaní
● na príležitostné organizovanie mládežníckych služieb Božích
● na vystúpenia mládeže vo sviatky a pri iných podujatiach/ stretnutia s dôchodcami a deň             

matiek/

Článok  10
Klub priateľov diakonie

10.1. Klub priateľov diakonie pri CZ v Piešťanoch je súčasťou Evanjelickej diakonie, ktorá ako            
charitatívna organizácia ECAV na Slovensku zabezpečuje duchovnú a materiálnu pomoc pre ľudí,           
ktorí to potrebujú. Riadi ho vedúci a duchovný zboru.

10.2. Klub priateľov diakonie svoju činnosť zameriava na:
● opatrovateľskú službu v domácnostiach telesne postihnutých a starých osamelých ľudí CZ, kde           

pomáha zabezpečovať základné životné potreby týchto ľudí/ nákupy, lieky, upratovanie,         
kontakt so zdravotníckymi a sociálnymi ustanovizňami.

● návštevnú službu v nemocniciach,v Domovoch dôchodcov , v Dome opatrovateľskej služby         
Piešťany, kde poskytuje duchovnú útechu chorým a opusteným ľuďom a sprostredkováva          
kontakt s dianím v cirkevnom zbore

● organizovanie stretnutí s najstaršími členmi zboru spojené s občerstvením, programom a          
odovzdávaním malých darčekov pri životných jubileách v období adventnom a veľkonočnom

● zabezpečenie pohostenia pri rôznych podujatiach v spolupráci s Cirkevným zborom

Článok  11
Hospodárenie

11.1. Pri hospodáreni cirkevného zboru sa dodržujú platné štátne predpisy a hospodársko-právne
normy vydané ústredím cirkvi .Pokladňa a účtovníctvo sa vedie podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov.

11.2. Hospodári sa podľa rozpočtu /matkocirkev aj dcérocirkev majú samostatné rozpočty/, ktorý
schvaľuje konvent /matkocirkevný i dcérocirkevný/ na návrh presbyterstva.

11.3.  Kontrolu hospodárenia vykonáva revízny výbor, ktorý podáva správu a návrhy konventu
a presbyterstvu.

11.4. V rámci hospodárenia sú samostatne vedené peňažné denníky aj účty v peňažnom ústave,
matkocirkvi Piešťany aj dcérocirkvi Nová Lehota.Na odmenu za vedenie účtovníctva prispieva
pomernou časťou i dcérocirkev Nová Lehota.Odmena účtovníkovi je vyplacaná polročne.

11.5. Pokladničný limit pre matkocirkev Piešťany, aj dcérocirkev Nová Lehota stanovuje
presbyterstvo.

11.6. Zborový farár, zborový dozorca, zástupca zborového dozorcu, ani členovia ich rodín nesmú
vykonávať funkciu pokladníka. Kurátor, pokladník, predseda hospod. výboru nesmú vykonávať
funkciu učtovníka.



11.7. Príjmami zboru sú : cirkevný príspevok, ktorého výšku schvaľuje zborový konvent, ofery,
milodary,nájomné, výnosy a poručníctvo.

11.8. Zbor poskytuje zborovému farárovi požitky podľa vokátora, ktorý je súčasťou štatútu zboru,
a patrí mu ofera na prvé tri výročné slávnosti a ofera pri sobášoch a krstoch. Zborovému kantorovi patrí
ofera na druhé tri výročné slávnosti,  kostolníkovi patrí ofera na Kvetnú nedeľu a pri Poďakovaní za
úrody zeme. Zborovému farárovi, kantorovi aj kostolníkovi patrí primeraná odmena pri pohreboch.

11.9. V zbore sa pravidelne konajú ofery na vnútrozborové ciele, ale aj ofery vyhlasované
Generálnym a Dištriktuálnym presbyterstvom ECAV, seniorálnym presbyterstvom Bratislavského
seniorátu ECAV, ofery na celocirkevné ciele a charitu.

Článok  12
Výbory

12.1. Zbor volí nasledovné výbory :
a) hospodársky výbor – má 5 členov, za predsedu sa volí člen presbyterstva
b) revízny – má 3 členov, za predsedu sa volí člen presbyterstva
c) stavebný – má 5 členov, za predsedu sa volí člen presbyterstva
d) vnútromisijný – má 5 členov, predsedá mu zborové predsedníctvo a zabezpečuje činnosť CZ
v oblastiach : školstvo-výučba náboženstva, spevokol, modlitebné spoločenstvo, SEM, detská besiedka

Článok  13
Farský úrad

13.1. Sídlom farského úradu sú Piešťany, Štefánikova ulica 6664/ 2A

13.2. Zborový farár prijíma členov zboru na farskom úrade v ich záležitostiach v každom čase.
Zásadne však dodržiava úradne hodiny oznámené zboru na viditeľnom mieste

Článok  11
Záverečné ustanovenia

Tento zborový štatút bol prijatý na zborovom konvente  dňa 15. 02. 2009 a nadobúda účinnosť dňom
schválenia Seniorálnym presbyterstvom.

   RNDr. Zuzana Šandriková          Mgr. Branislav Dolinský
–––––––––––––––––––––––-                                                       ––––––––––––––––––––––
         zborový dozorca                                                                             zborový  farár

Tento zborový štatút bol schválený Seniorálnym presbyterstvom BS na zasadnutí dňa 11.05. 2009

      Ing. Mária Záhorcová               Mgr. Boris Mišina
–––––––––––––––––––––––––-                                                  ––––––––––––––––––––––
        seniorálny dozorca                                                                                 senior



Poplatky za služby

poskytované v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Piešťany odporúčané
zborovým presbyterstvom

1.Pohreb
● milodar pre zbor na cirkevné ciele
● pre brata kostolníka / a zvonenie /   -  5 euro
● pre brata kantora   -   5 euro
● pre brata farára    - podľa zváženia /odporúčaná suma 15 euro / a tiež prívoz a odvoz na cintorín

2. Krst
● milodar pre zbor – podľa možnosti
● pre brata kostolníka  -  5 euro

3. Svadba
● milodar pre zbor  -podľa možnosti
● pre brata kostolníka  -  3 eura
● pre brata kantora  -  3 eura
● pre brata farára  -  ofera zo sobáša


