
Konfirmácia, 1969 

Rozlúčka so zosnulým z evanjelického kostola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70. ROKOV EVANJELICKÉHO A.V. CIRKEVNÉHO ZBORU V SENCI 
Michal Kožuch, 2017 

 
Život v seneckom evanjelickom cirkevnom zbore a.v. sa od svojho vzniku v roku 1947 nezastavil. V priebehu 70. rokov zaznamenal množstvo zmien. Samotný kostol prešiel mnohými rekonštrukciami: výmena strešnej krytiny, okien, nové lustre, opravy zvonov, 
opravy organu, nová elektroinštalácia, nové rúcha na oltár, lakovanie drevených obkladov, lavíc a dvier, nové maľovky, inštalácia nových vežových hodín, stabilizácia veže, nákup nových kobercov a podsedákov, nová kuchynská linka v kostole a mnohé interiérové 
a extereriérové stavebné zásahy. Rovako i budova evanjelickej fary prešla komplexnou rekonštrukciou. V blízkej budúcnosti čaká evanjelický chrám rekonštrukcia spojená s novou fasádou a novým farebným stvárnením celého chrámu. V priebehu 70. rokov sa 
priebežne menilo i zloženie cirkevného zboru. Menili sa aj jeho predstavitelia. Privítali sme mnohých vzácnych hostí, odslúžilo sa množstvo Bohoslužieb, slávností, krstov, konfirmácií, svadieb i lúčení so zomretými. S mnohými, ktorí pomáhali budovať evanjelický 
kostol a zbor sme sa už rozlúčili, ale prichádzali i nové tváre.  V období rokov 1947 – 2016 bolo pokrstených – 1854, konfirmovaných – 1263, sobášených  - 448 párov a zomretých – 1362 ľudí. Zorganizovalo sa množstvo výletov pre dospelých členov zboru i tých 
najmladších. Život v cirkevnom zbore sa v priebehu 70. rokov nesústredil len na služby Božie ale i na množstvo sprievodných kultúrnych a spoločenských akcií zboru. Za posledných 10 rokoch bolo zorganizovaných množstvo podujatí pod patronátom evanjelického 
a.v. zboru v Senci. Veľká vďaka patrí všetkým tým, ktorí pomáhali pri vzniku a rozvoji cirkevného zboru za posledných 70 rokov.  
 

Konfirmácia 26.5. 1950, farár Július Janko 

Stretnutie dorastu 

Denný tábor detí 

Odhalenie pamätnej tabule v kostole v roku 2002 

Inštalácia farára Tibora Jančíka v roku 2011 

Konfirmácia 18.5.2014, farár Tibor Jančík 

Konfirmácia 18.4.2004, farár Ján Sabanoš 

Konfirmácia 28.5.1995, farár Dušan Ondrejovič 

Konfirmácia 8.5.1966, farár Dušan Ondrejovič 

Svadba Krst Stretnutie konfirmandov z rokov 1948 -1970, 10.9.2000  

Výlet cirkevného zboru v 90. rokoch 20. storočia Stretnutie zlatých konfirmandov v roku 2012 Presbyterstvo seneckého zboru v roku 2012 

Veľkonočné stretnutie pre deti 

Zborový deň v Hurbanovej Vsi 

Rozlúčka so zosnulým z kostola 


