
ŠTATÚT 
Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Lučenec  

z dňa 15.2.2015 s dodatkom zo dňa 30.10.2016 
úplné znenie 

 
P r e a m b u l a  
 
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 sprítomňovaní 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. 

 
Čl. 1 – Organizácia cirkevného zboru 
 
1.1 Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Lučenec so sídlom farského úradu Lučenec, Komenského č. 16 

patrí do   Novohradského seniorátu v Západnom dištrikte.  
1.2 Cirkevný zbor tvoria členovia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v matkocirkvi Lučenec 

(Lučenec - Opatová pri Lučenci,  Lučenec-Malá Ves, Lučenec-Horná Fabianka), vo filiálke Fiľakovo a 
v diaspore: Belina, Biskupice, Boľkovce, Bulhary, Buzitka, Buzitka-Krásna, Buzitka-Nový Sad, 
Čakanovce, Čamovce, Fabianka, Fiľakovské Kľačany, Fiľakovské Kováče, Fiľakovské Kováče-Kurtáň, 
Hajnáčka, Holiša, Jelšovec, Kalonda, Lipovany, Mikušovce, Mučín,  Nitra nad Ipľom, Panické Dravce, 
Pleš, Prša, Radzovce, Rapovce, Rátka, Šávoľ, Šiatorská Bukovinka, Šíd, Šurice, Tachty, Trebeľovce, 
Trebeľovce-Láza, Trebeľovce-Muľka, Trenč, Veľká Nad Ipľom, Veľké Dravce. 

1.3 Cirkevný zbor patrí do  okresu Lučenec. 
 
Čl. 2 – Vyznanie viery 
 
2.1 Tento zbor vyznáva Trojjediného Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého. 
2.2 Tento zbor vyznáva Ježiša Krista ako Božieho Syna, svojho Pána i Spasiteľa a uznáva evanjelium 

za moc Božiu na záchranu každého veriaceho. 
2.3 Tento 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 zbor prijíma Apoštolské, Nicejské a Athanásiovo vierovyznanie ako pravé vyjadrenie viery 

tohto zboru. 
2.5 Tento 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 zbor prijíma vierovyznávacie spisy v Knihe Svornosti za autentické vysvetlenie Písma 
Svätého.  

  
Čl. 3 – Charakteristické črty cirkvi 
 
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 ev. a.v. cirkevné zbory na našom území 
spoločne tvoria Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku. Základnou organizačnou 
jednotkou ev. a v. cirkvi je cirkevný zbor. 

3.3 Cirkevný zbor má riadne zriadený kazateľský úrad. K zvesti Slova Božieho, k prisluhovaniu sviatosti 
a k vykonávaniu rozsiahlej zborovej práce v zmysle Cirkevnej ústavy, cirkevných zákonov a nariadení si 
povoláva ordinovaného kňaza. Tento môže zveriť službu Slova počas svojej neprítomnosti z vážnych 
dôvodov po súhlase zborového presbyterstva diakonovi, kantorovi či inému neordinovanému členovi 
zboru. 
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3.4 Tento cirkevný zbor sa riadi biblickou zásadou všeobecného kňazstva a snaží sa o využitie Bohom 
zverených darov neordinovaným pri charitatívnej, katechetickej, administratívnej, vnútromisijnej 
a pastorálnej činnosti. 

3.5 Tento cirkevný zbor pokladá krst dietok za bliblicky oprávnený a uskutočňuje ho v prípade, že 
rodičia sľubujú cirkevnému zboru zastúpeného kňazom pri krstnom rozhovore a krstní rodičia spolu 
s rodičmi pri krste samotnom spoluprácu pri výchove pokrsteného v kresťanskej viere. Tento cirkevný zbor 
krstí aj dospelých po príprave podobnej konfirmačnej výučbe, ak neboli pokrstení ako deti.  

3.6 Tento cirkevný zbor prijíma k Hodu (Večere Pánovej) Pánovmu evanjelikov a.v., ktorí potvrdili 
svoju krstnú zmluvu konfirmáciou a tiež kresťanov iných kresťanských cirkví ako hostí.  

 
Čl. 4 – Cieľ činnosti zboru 
 
4.1 Ako súčasť cirkvi tento zbor bude  
 
a) v súlade s Božím poverením prijímať Božiu milosť vierou zo zvesti Slova a prisluhovania sviatostí 

a na ňu odpovedať vďačnosťou, oslavou Boha, mravným životom, bratsko-sesterskou láskou, kresťanskou 
službou a svedomitým konaním každodenných povinností v manželstve, rodine i v povolaní, 

b) zodpovedne vykonávať Božie misijné poverenie, prinášať evanjelium všetkým ľuďom, privádzať 
ich k viere v Ježiša Krista, 

c) ako odpoveď na Božiu lásku slúžiť ľuďom v ich potrebách, mať zmysel pre chorých, nevládnych 
a starcov, brániť česť a právo všetkých ľudí, viesť ich k pokoju, vzájomnému porozumeniu, zmiereniu, 
prekonávať rasové, národné, triedne predsudky a ujímať sa chudobných, bezbranných a nespravodlivo 
prenasledovaných, 

d) viesť svojich členov k poznaniu Božieho Slova, aby rástli vo viere, láske a nádeji, aby považovali 
dar života za príležitosť k praktizovaniu kresťanskej viery, 

e) predstavovať jednotu danú Bohom Jeho ľudu tým , že budú žiť v láske Kristovej a tým, že sa spoja 
s ostatnými kresťanmi v modlitbách a v živote, aby vyjadrili jednotu, ktorú dáva Duch Svätý. 

 
4.2 Aby zbor splnil hore uvedený cieľ, bude 
 
a) vykonávať Služby Božie, na ktorých sa zvestuje Slovo Božie a prisluhujú sviatosti, 
b) pestovať domáce pobožnosti, 
c) organizovať vnútromisijné stretnutia a modlitebné týždne, 
d) poskytovať pastorálnu starostlivosť a pomáhať svojim členom, aby sa v tejto službe aktívne 

zúčastňovali, 
e) vydávať svedectvo druhým o svojej viere v Trojjediného Boha slovom i životom, 
f) podporovať všetkých svojich členov tak, aby svoje kresťanské povolanie vykonávali vo všedných 

dňoch v súkromí, práci i v cirkevnom zbore, 
g) učiť Slovo Božie deti, mladých i dospelých, 
h) odpovedať na ľudské potreby, pracovať pre spravodlivosť a mier, starať sa o chorých, trpiacich, 

nezamestnaných a zúčastňovať sa zodpovedne na živote spoločnosti, 
i) motivovať svojich členov, aby poskytovali finančnú podporu na cirkevno-zborové ciele a ciele 

iných zložiek evanjelickej cirkvi, 
j) pestovať a posilňovať styky s inými cirkevnými zbormi evanjelickej a.v. cirkvi, napomáhať práci 

seniorátu, dištriktu, generálnej cirkvi ako aj iných cirkevných orgánov, 
k) pestovať a posilňovať ekumenické kontakty v súlade s rozhodnutím cirkvi. 
 
Čl. 5 – Zborový konvent  
 
5.1 Zborový konvent je najvyšším orgánom zboru a tvoria ho všetci plnoletí členovia cirkevného zboru. 
5.2 Konvent rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré mu ukladá č. 17 CÚZ č. 1/1993 a o tých, kde si 

to sám vyhradil. 
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5.3 Konvent je uznášaniaschopný bez ohľadu na počet prítomných, ak bol riadne zvolaný najmenej 
týždeň vopred na hlavných Službách Božích v každom chráme v zbore, kde sa tieto konali v posledných 
dvadsiatich dňoch.  

5.4 Volí podľa osobitných predpisov zborových predstaviteľov a funkcionárov uvedených v čl. 8 tohto 
štatútu a členov výborov. 

5.5 Na konvente musí byť podpísaná prezenčná listina a spísaná zápisnica, ktorú podpíše zapisovateľ, 
členovia predsedníctva zboru a dvaja overovatelia. 

5.6 Zborový konvent rozhoduje o záležitostiach, ktoré sa týkajú zboru ako celku. 
 
Čl. 6 – Zborové presbyterstvo 
 
6.1 Zborové presbyterstvo plní úlohy podľa čl. 18 CÚZ č. 1/1993, prípadne ďalšie, ktorými ho poverí 

zborový konvent. 
6.2 Členmi zborového presbyterstva sú volení presbyteri a z titulu funkcie farár pôsobiaci v cirkevnom 

zbore a zborový dozorca.   
6.2a Počet volených presbyterov je 21. 
6.3 Rokovania presbyterstiev sú neverejné. Predsedníctvo môže povoliť účasť ďalším osobám so 

súhlasom prítomných 
6.4 Presbyterstvo je uznášaniaschopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina riadne zvolených 

presbyterov 
 
 
Čl. 7 – Predsedníctvo zboru 
 
7.1  Predsedníctvo zboru plní úlohy podľa čl. 19 CÚZ č. 1/1993 a ďalšie, ktorými ho poverí konvent 

alebo presbyterstvo. 
7.2   Zborové predsedníctvo tvoria zborový farár a zborový dozorca 
7.3 Zborového dozorcu zastupuje zástupca zborového dozorcu a na druhom mieste zborový kurátor. 
 
Čl. 8 – Predstavitelia a funkcionári cirkevného zboru 
 
8.1  Zboroví predstavitelia sú zborový farár, zborový dozorca, zboroví presbyteri a delegáti na seniorálny 

konvent. Zboroví funkcionári sú zástupca zborového dozorcu, zborový kurátor, zborový kantor, zborový 
pokladník, zborový účtovník, kostolník 

8.2  Povinnosti jednotlivých funkcionárov sú stanovené podľa dohody  
 
Čl. 9 – Služby Božie, prisluhovanie sviatostí a vnútromisijná činnosť 
 
9.1  Služby Božie sa konajú 
a/ v zborovom chráme každú nedeľu   
b/ vo sviatky a slávnosti: Štedrý večer, Prvá slávnosť vianočná, Druhá slávnosť vianočná, Starý rok, 

Nový rok, Zjavenie Krista Pána mudrcom, Zelený štvrtok, Veľký piatok, Veľkonočný pondelok, 
Svätodušný pondelok, Pamiatka reformácie, Pamiatka zosnulých 

c/ adventné a pôstne Služby Božie 
 
O nekonaní hlavných Služieb Božích rozhodne v prípadoch osobitného zreteľa zborové predsedníctvo. 

V každom prípade sa musí takéto rozhodnutie zdôvodniť.  
 
9.2 Prisluhovanie sviatostí 
a/ Krst Svätý sa prisluhuje v prítomnosti rodičov a krstných rodičov v rámci Služieb Božích. 

V odôvodnených prípadoch sa krst uskutoční mimo Služieb Božích. 
b/ Večera Pánova sa prisluhuje v zborovom chráme v rámci Služieb Božích vždy prvú nedeľu v mesiaci. 

Na Zelený štvrtok a Veľký Piatok, druhú a tretiu adventnú nedeľu sa Večera Pánova prisluhuje mimo 
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Služieb Božích. Večera Pánova sa taktiež prisluhuje v domácnostiach, nemocnici a v domovoch dôchodcov 
a sociálnych služieb.  

9.3 V cirkevnom zbore sa konajú vnútromisijné, kultúrne a vzdelávacie akcie.  
 
Čl. 10 – Hospodárenie 
 
10.1 Zborové hospodárstvo sa vedie pri zachovaní štátnych predpisov a ústredne vydaných cirkevných 

hospodársko-právnych noriem. Hospodári sa podľa rozpočtu, ktorý schvaľuje zborový konvent. Návrh 
rozpočtu vypracúva a presbyterstvu predkladá hospodársky výbor. Pre vedenie pokladne a účtovníctva 
platia všeobecne záväzné právne predpisy. Zborový farár, zborový dozorca, ani členovia ich rodín nesmú 
konať funkciu účtovníka a pokladníka. 

10.2 Kontrolu hospodárenia vykonáva revízny orgán, ktorý podáva správy a návrhy konventu 
a presbyterstvu. 

10.3 V zbore sa pravidelne konajú ofery na vnútrozborové ciele 
      
Čl. 11 – Výbory 
 
11.1 Zbor volí nasledovné výbory: 
a) vnútromisijný v počte 5 členov, ktorému predsedá zborové predsedníctvo, 
b) hospodársky v počte 5 členov, za predsedu sa volí člen presbyterstva, 
c) stavebný v počte 5 členov, za predsedu sa volí člen presbyterstva. 
   
Čl. 12 – Farský úrad 
 
12.1 Zborový farár prijíma členov cirkevného zboru na farskom úrade v ich záležitostiach v každom 

čase. 
12.2 Tento zborový štatút bol prijatý na zborovom konvente  dňa 15.2.2015 v Lučenci a nadobúda 

účinnosť dňom schválenia seniorálnym presbyterstvom. 
 
 

    Mgr. Ľudovít Hroboň                     Stanislav Karman 
zborový farár                                                        zborový dozorca 

 
 Tento zborový štatút bol schválený seniorálnym presbyterstvom na zasadnutí dňa 3.3.2015 v Lučenci  
 
 

 
Mgr. Ivan Mucha          Ing. Ján Dobšinský 

senior                                                                      seniorálny dozorca 
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DODATOK k ŠTATÚTU 
Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Lučenec  
  schválený  dňa 30.10.2016 na mimoriadnom zborovom konvente CZ ECAV Lučenec  

 
 
 
Mení sa  Článok 1 – Organizácia cirkevného zboru   1.2 , ktorý znie: 
 

1.2 Cirkevný zbor tvoria členova Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v matkocirkvi 
Lučenec (Lučenec - Opatová pri Lučenci,  Lučenec-Malá Ves, Lučenec-Horná Fabianka), vo filiálke 
Fiľakovo a v diaspore: Belina, Biskupice, Boľkovce, Bulhary, Buzitka, Buzitka-Krásna, Buzitka-Nový 
Sad, Čakanovce, Čamovce, Fabianka, Fiľakovské Kľačany, Fiľakovské Kováče, Fiľakovské Kováče-
Kurtáň, Hajnáčka, Holiša, Jelšovec, Kalonda, Lipovany, Mikušovce, Mučín,  Nitra nad Ipľom, Panické 
Dravce, Pleš, Prša, Radzovce, Rapovce, Rátka, Šávoľ, Šiatorská Bukovinka, Šíd, Šurice, Tachty, 
Trebeľovce, Trebeľovce-Láza, Trebeľovce-Muľka, Trenč, Veľká Nad Ipľom, Veľké Dravce. 

 
 
Mení sa Článok 6 – Zborové presbyterstvo,  6.2, ktorý znie: 
 

 
6.2 Členmi zborového presbyterstva sú volení presbyteri a z titulu funkcie farár pôsobiaci v cirkevnom 

zbore a zborový dozorca.   
6.2a Počet volených presbyterov je 21. 
 
 
V ostatnom zborový štatút zostáva bez zmien. 
 
 
 
Tento Dodatok k Štatútu CZ ECAV Lučenec  bol schválený na mimoriadnom zborovom konvente  dňa 

30.10.2016 v Lučenci a nadobúda účinnosť dňom schválenia seniorálnym presbyterstvom. 
 
 
 
 

   Mgr. Ľudovít Hroboň            Stanislav Karman 
zborový farár                                                        zborový dozorca 

 
 
 
 Tento Dodatok k Zborovému štatútu bol schválený seniorálnym presbyterstvom                                                        

na zasadnutí dňa 5.12.2016 v Lučenci uznesením č. 17/2016 . 
 
 
 
 

Mgr. Ivan Mucha                      Ing. Ján Dobšinský 
senior                                                                      seniorálny dozorca 

 
 
 


