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I.
1. Biblický úvod:
Pozdrav: Milosť Vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista! Amen.

Text: „Len nažívajte tak, ako je hodné evanjelia Kristovho, aby či keď prídem a vás uvidím, či keď  
som vzdialený, počul som len to o vás, že stojíte v jednom Duchu a spolu ako jedna duša boju-
jete za vieru v evanjelium. Protivníkom sa ničím nedajte zastrašiť.“

List apoštola Pavla Filipským 1,27–28a
„Milovaní, keďže sa všemožne snažím písať vám o našom spoločnom spasení, nútený  
som vám napísať a vás napomenúť, aby ste bojovali za vieru, odovzdanú raz navždy  
svätým (kresťanom).“

List Júdov 3
„Nech sa vám srdce nestrachuje! Verte v Boha a verte vo mňa!“

Evanjelium Jána 14,1
Blahoslavení sú všetci, ktorí Božie slovo počúvajú a vo svojich srdciach ho aj zachovávajú. Amen.

Milí bratia a milé sestry, Pánu Bohu milý Cirkevný zbor!
Pozorovať spätne poslanie tohto zboru a chcieť to ohodnotiť, aby sa snáď niečoho mohli dopát-

rať aj budúce generácie, znamená najprv poznať poslanie Cirkevného zboru a cirkvi ako takej. Dôležité 
je však poznať a zobraziť aj to, v akej atmosfére žijeme, ako na nás doliehajú naše osobné zápasy živo-
ta, ako vplýva všeobecná klíma v spoločnosti, či národe. Je potrebné aj vidieť, za akými hodnotami sa 
ľudia ponáhľajú, ako sú na jednej strane uštvaní prácou, alebo na druhej strane, ako si zvykli na pohod-
lie ničnerobenia a sociálne dávky. Snáď každý jeden človek by chcel niečo vo svojom živote dosiah-
nuť, niečo dokázať. Je málo takých ľudí, ktorí nič nepotrebujú, ktorým na ničom nezáleží a je im všet-
ko jedno. Túžby ľudí totiž dotvárajú ich osobné konanie. Ak chcú ľudia postúpiť do vyššej súťaže, na 
vyššiu úroveň, snažia sa mnohé veci podriadiť tejto túžbe. Napríklad: Ak chce niekto stráviť dovolen-
ku pri mori, snaží sa na to nasporiť, aby mohol k moru ísť…Ak chce futbalový tím postúpiť z tretej  
ligy do druhej, tak budú o to viac trénovať, budú sa o to viac namáhať, aby si ten postup zaistili...

Akú úlohu však vo všetkom tom ľudskom snažení a túžbach zohráva viera a duchovný život? 
Do akej miery má vplyv posolstvo Kristovho evanjelia, ktoré sa hlása? Majú dnešní ľudia záujem o 
jasné a rozhodné slovo Božie? Táto doba, 20 rokov po zmene politického zriadenia v roku 1989, nás 
voviedla do tvrdej reality duchovného súperenia o dušu človeka. Je dosť ťažko pomenovať život vo 
viere ako veľký zápas a boj, ale skutočnosť ukazuje, že je to naozaj tak, že život vo viere je v dnešnej  
spoločnosti skutočný zápas a boj. Táto skutočnosť zároveň ukazuje, že sme tí, ktorí obhajujeme niečo, 
o čo človek nejaví veľký záujem. Dnešný človek sa totiž nerád podriaďuje niekomu alebo niečomu. 
Dnešný človek si rád vyberá a ak je to možné, tak z čo najväčšej najširšej ponuky, ab si vybral pre seba 
to najlepšie. Služba cirkvi sa takto potom stáva veľkým  a ťažkým zápasom o človeka. Je zápasom o 
to, aby človek ešte chcel počúvať, čo hovorí Pán Boh, ktorého síce nevidel, ale ktorý sa zjavil tým naj-
zvláštnejším spôsobom – obeťou lásky na golgotskom kríži. Je to zápas, je to boj vo viere. Síce bez 
zbraní, bez prechmatov a podvodov, bez úskočnosti, ale je to boj s otvorenosťou a úprimnosťou. Boj 
bez predsudkov a opovrhovania človekom.

Koľko je dnes takých ľudí, ktorí vôbec nemajú záujem o tento zápas, o tento boj viery? Je im 
pohodlnejšie iba tak plynúť a viesť sa v tradičnosti viery. Všímajú si síce mnoho nešvárov okolo seba, 
mnoho zlého, ale nemajú záujem o konfrontáciu s nebezpečenstvom, nemajú záujem o konfrontáciu so 
záludnosťami tejto doby. Koľko je takých ľudí, ktorí ani nevedia, na ktorú stranu sa majú postaviť?  
Nevedia zaujať stanovisko a iba pokrčia plecami nad tým, čo sa okolo nich deje. Zápas vo viere nie je 
možné za žiadnych okolností viesť ako fanúšik z hľadiska. Pre úprimne veriaceho kresťana nie je mož-
né sa len tak z diaľky prizerať, ako to dopadne. Zápasiť vo viere to neznamená zatlieskať nejakej 
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dobrej kázni, či pochváliť dobrú akciu v zbore, alebo vypískať tých, ktorí niečo zbabrali, ktorým sa 
niečo nepodarilo. No žiaľ, skutočnosť je taká, že je až priveľa divákov, ktorí sa len prizerajú a málo je  
tých, ktorí idú do zápasov viery. Musíme si raz a navždy uvedomiť, že Kristova Cirkev nepotrebuje fa-
núšikov, ktorí tlieskajú, ak sa niečo podarí, alebo ktorí kritizujú nezdary. Kristova Cirkev a teda každý 
jeden Cirkevný zbor – teda aj ten náš – potrebuje odhodlaných svedkov vo viere, ktorí navzdory rôz-
nym prekážkam a ťažkostiam s pevnou dôverou kráčajú po úzkej ceste za naším Spasiteľom Pánom 
Ježišom Kristom.

Pred rokom 1989, za socializmu, to bol zápas o to, či sa dokážeme priznať ku viere, k cirkvi aj  
napriek nevýhodám, napriek hrozbám a protivenstvám, ktoré veriacim zo strany štátu hrozili. Po roku 
1989 je to zápas o to, či v ponukách tohto sveta, v zjavnej prevahe širokého spektra vplyvov, dokážeme 
jasne ukázať na význam viery v trojjediného Pána Boha a na dôležitosť evanjelia Ježiša Krista pre kaž-
dého človeka. Vtedy, za čias socializmu, to znamenalo postaviť sa zjavne proti niečomu. Dnes to musí 
byť zjavné a viditeľné obhájenie niečoho – a tým niečím je evanjelium Pána Ježiša Krista. Zostá-
va nám však zásadná otázka: „Máme ešte záujem o toto Kristovo evanjelium? Vieme a dokážeme 
toto Kristovo evanjelium vo svojom živote aj žiť?“ Nikoho totiž nepresvedčíte prázdnymi slovami. 
Presvedčiť  iných  o  pravdivosti  Kristovho  evanjelia  môžeme  len  a  jedine  vlastným životným prí-
kladom. Preto  vnímam naše  poslanie,  poslanie  každého  jedného  z  nás,  a  teda  aj  poslanie  nášho 
Cirkevného zboru ako zápas.

1.Ako zápas pri nás osobne.
Viem, že je veľmi ľahké a z určitého (toho nesprávneho) pohľadu aj dobré, zvaliť zodpoved-

nosť na druhého, na niekoho iného. A radi to robíme nielen v rôznych kolektívoch, v práci, ale mnoho-
krát aj doma – či už je to medzi súrodencami alebo aj medzi manželmi, ale žiaľ robíme to aj v cirkvi, v 
Cirkevnom zbore. Je to najmä vtedy, keď sa nám nechce podieľať na zodpovednosti, keď je to pre nás  
náročné, zaťažujúce a vyčerpávajúce. A v Cirkevných zboroch – náš neobchádzajúc – to potom tak vy-
zerá! Každého zaujíma na prvom mieste hospodárenie a financie, čo je tiež dôležité pre život CZ, ale 
iba malé percento členov zaujíma zvestovanie Božieho slova a z toho vplývajúci duchovný rast CZ.

2.Ako zápas o naše deti.
Deti sú našou budúcnosťou a preto by nám malo v plnej miere záležať aj na ich duchovnom 

smerovaní. Je ťažké hovoriť o chybách pri výchove a vedení našich detí a ešte ťažšie je priznať si chy-
bu v tomto smere. Stanovisko Božieho slova je jasné aj v našom vzťahu k sebe navzájom a aj v našej  
zodpovednosti k deťom. Božie slovo nás na mnohých miestach napomína, aby sme svojim deťom odo-
vzdávali to, čo sme sami prijali. Aj apoštol Júda vyzýva, že máme bojovať za vieru odovzdanú raz  
navždy kresťanom. Tento boj nie je len za vieru dospelých, ale je to boj aj za vieru našich detí, budúc-
nosť nášho zboru.

3.Ako zápas o poznanie tých správnych foriem práce.
Nie vždy je jednoduché a ľahké nájsť tú správnu formu práce či spolupráce v akomkoľvek 

spoločenstve. Niekedy je potrebný dlhší časový úsek na rozpoznanie tej správnej formy práce a mnoho 
dovtedy použitých foriem práce vyjde navnivoč. Apoštol Pavel však nás kresťanov vyzýva, aby sme v 
jednom Duchu, teda spoločne, jednomyseľne stáli a spolu ako jedna duša aj bojovali za vieru v evan-
jelium a tak sa navzájom viedli, povzbudzovali a nachádzali spoločne aj tie správne formy práce a vzá-
jomnej spolupráce.

4.Ako zápas o spolupracovníkov.
Myslím si, že nikto z nás nie je taký nerozumný, aby sa vydal sám do akéhokoľvek boja či 

zápasu. Potrebujeme mať pri sebe iných ľudí, potrebujeme spolupracovníkov, ktorí budú stáť pri nás, 
ktorí budú pre nás tou správnou pomocou. Ak však nebudeme jeden druhému pomocou a budeme rozt-
rieštení na mnohé malé skupinky, tak v tomto boji, v tomto zápase za vieru v evanjelium neobstojíme. 

5.Ako zápas o náš čas a schopnosti.
V neposlednom rade je to čas a schopnosti, ktoré sa snažíme využiť najlepšie ako vieme. Musí-

me sa tu však pýtať, či to naše využitie času a schopností je to najlepšie, či nám Pán Boh neponúka 
oveľa lepšie možnosti využitia nášho času a našich schopností pre dobro a osoh nielen nás samých, ale 
aj našich blížnych, našich bratov a sestier vo viere.
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2. Bohoslužobný život
„Kážte evanjelium každému stvoreniu.“

To je výzva a zároveň aj záväzok nielen pre farára, ktorému to vyplýva z ordinačného sľubu, ale 
je to výzva a záväzok pre každého jedného člena Cirkevného zboru (CZ). To je totiž vždy hlavná náplň 
života v Cirkevnom zbore: zvestovať evanjelium a viesť ku Kristovi. Ako sa nám v našom Cirkevnom 
zbore darilo napĺňať túto výzvu a záväzok v hodnotenom roku 2010, budeme aj keď nie úplne kom-
plexne, ale aspoň trochu vidieť z pohľadu štatistiky a čísel. Pri všetkých tých číselných ukazovateľoch 
si musíme uvedomiť, že čísla nám môžu povedať len o množstve – o kvantite, ale nevypovedia nič o  
kvalite.

Začiatok roka 2010 bol veľmi náročný, nakoľko som administroval CZ Liptovský Peter a aj z 
toho dôvodu sme boli nútení život nášho CZ mierne prispôsobiť daným okolnostiam, aby som mohol 
zvládnuť aspoň tie najnutnejšie povinnosti v administrovanom CZ Liptovský Peter.

Hodnotiť  návštevnosť  stretávaní  sa  pri  Božom  slove  znamená  vyjadriť,  či  návštevnosť  je 
uspokojivá alebo neuspokojivá. Priemerná návštevnosť bohoslužobných stretnutí v uplynulom roku 
niekde mierne stúpla, inde zase mierne klesla, čím sme sa v porovnaní s rokom 2009 na jednej strane 
dostali do plusových čísel, na druhej strane do mínusových čísel. 

Pokles návštevnosti sa prejavil pri večerných službách Božích a pri pôstnych večierňach. Moh-
lo to byť spôsobené aj tým, že zborový spevokol v uplynulom roku viackrát nacvičoval cez týždeň (po 
Biblickej hodine) oproti dovtedajšej zvyklosti nacvičovať po nedeľných večerných službách Božích a 
niektorí členovia zborového spevokolu si nepokladali za potrebné prísť potom v nedeľu na večerné 
služby Božie. Tešiť nás však môže mierny nárast priemernej návštevnosti na dopoludňajších službách 
Božích. Aj vtedy, keď nás teší nárast záujmu o Božie slovo však musíme mať vždy pred očami napo-
menutie apoštola Júdu v súvislosti s naším zápasom, bojom za vieru: „Milovaní, keďže sa všemožne 
snažím písať vám o našom spoločnom spasení, nútený som vám napísať a vás napomenúť, aby ste 
bojovali za vieru, odovzdanú raz navždy svätým (kresťanom).“ (List Júdov 3).
a) Nedele a sviatky

Tu je potrebné si uvedomiť, že počúvať je jedna strana mince, žiť podľa počutého je druhá 
strana. V živote vo viere vždy pôjde o to, aby sa počuté slovo sa stalo aj skutkom v živote človeka, 
ktorý Božie slovo počúva. Iba vtedy bude mať zvesť Božieho slova aj patričnú odozvu v živote celého 
spoločenstva  veriacich.  Mať  zodpovednosť  za  slovo  znamená,  že  to  Božie  slovo  nenechám tu  v 
chráme, alebo na Biblickej hodine, kde ho počúvam, kde sa Božím slovom zaoberám, ale že s tým 
Božím slovom kráčam ďalej cestou svojho života, či mi to je príjemné alebo nie, či to Božie slovo 
tvrdo a radikálne do môjho života zasahuje, alebo je povzbudením a potešením.

Hlavné služby Božie sa konali v chráme Božom každú nedeľu a vo sviatok o 9,00 hodine. 
Obohatením a duchovným povzbudením boli vystúpenia našich detí z DB a Spevokolu pri rôznych 
príležitostiach. Na 1.slávnosť Vianočnú sme s konfirmandmi nacvičili Vianočnú scénku, ktorú konfir-
mandi napriek jej náročnosti, zvládli veľmi dobre. Na prípravu zvesti Božieho slova na hlavné služby 
Božie som používal perikópové texty, ktoré boli určené ústredím našej cirkvi na dané príležitosti. Nie-
kedy som si zvolil iný, priliehavejší text z Biblie. Slávnostné služby Božie sa konali 4–krát (1.slávnosť 
Veľkonočná, 1.slávnosť Svätodušná, Štedrý večer a 1.slávnosť Vianočná) s priemernou účasťou 279 
členov, čo je o 32 viac ako v roku 2009. V nedele a ostatné sviatky sa služby Božie konali 60–krát s  
priemernou účasťou 141 členov, čo je o 11 viac ako v roku 2009.
b) Večerné služby Božie

Večerné služby Božie sa v CZ v roku 2010 konali od pôstneho obdobia zo začiatkom o 17,00 
hodine,  nakoľko začiatkom roka 2010 som ešte administroval CZ Liptovský Peter.  Večerné služby 
Božie sa konali 17x s priemernou účasťou 46 členov, čo je oproti roku 2009 pokles o 4 členov.
c) Pôstne a adventné večierne

Zvláštnymi obdobiam prípravy na slávenie sviatkov Veľkej noci a Vianoc je čas pôstu a adven-
tu, kedy sme v roku 2010 mali večierne a oproti roku 2009 sme zaznamenali mierny pokles v návštev-
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nosti na pôstnych večierňach. Pôstne a adventné večierne sa konali v utorok a vo štvrtok o 17,00 hodi-
ne. Medzi 5.a 6.pôstnou nedeľou sme mali v našom CZ pôstny modlitebný týždeň a medzi 3.a 4.ad-
ventnou nedeľou sme mali zase adventný modlitebný týždeň. Modlitebné týždne budú spomínané na 
inom mieste tejto správy.

Liptovská Kokava
č. Príležitosti Počet priemer %
1. Slávnostné služby 

Božie
4x

(–1)
279

(+32)
34,44

(+5,72)
2. Nedele a sviatky 60x

(+2)
141

(+11)
17,41

(+2,29)
3. Večerné služby 

Božie
17x
(+4)

46
(–4)

5,68
(–0,13)

4. Pôstne
večierne

7x
(–3)

51
(–3)

6,3
(+0,02)

5. Adventné
večierne

4x
(+1)

49
(+1)

2,50
(+0,47)

3. Sviatosti
a) Krst svätý
„Kto verí a je pokrstený, bude spasený...“

Krstíme, lebo sa priznávame k Božej milosti a túto milosť zvestujeme aj pri novom živote. Veľ-
mi záleží na tom, v akom prostredí rodiny vyrastajú deti, ktoré sú pokrstené. Cirkevný zbor je tu nato,  
aby pomáhal rodičom viesť deti k Pánu Bohu. Je preto veľmi dôležité a potrebné, aby si všetci uvedo-
mili, že túto výchovnú úlohu a prácu Cirkevný zbor za rodičov nevykoná. V prvom rade sú zodpovední 
rodičia za svoje deti, za to ako svoje deti vychovávajú, ako svoje deti ku Pánu Bohu vedú. Pri Krste 
svätom sa totiž každý jeden rodič a aj krstný rodič zaväzuje, že bude pokrstené dieťa vychovávať v 
kresťanskej viere, že bude dieťa učiť o Pánu Bohu, o našom Spasiteľovi Pánovi Ježišovi Kristovi od 
útleho detského veku. A tu je neraz kameň úrazu, lebo mnohí rodičia si myslia, že ich ľahostajnosť pri 
výchove dieťaťa napraví 1 vyučovacia hodina týždenne náboženskej výchovy v škole, alebo 1 hodina 
týždenne na Detskej besiedke. Takáto predstava o kresťanskej výchove pokrstených detí je veľmi myl-
nou predstavou a tiež je to aj nedodržanie krstného sľubu, ktorý dali rodičia pri krste svojho dieťaťa. Aj 
v takýchto prípadoch nám však ostáva veľká nádej, že Pán Boh sa prizná ku všetkému, čo sa deje na 
Jeho česť a chválu a zo svojej milosti požehná aj to málo, ktoré môžeme pre naše deti – budúcnosť 
nášho Cirkevného zboru urobiť.

Krst svätý ako cirkevný posväcujúci úkon patrí do spoločenstva veriacich a teda má mať svoje 
pevné miesto v rámci služieb Božích. Krst svätý totiž nie je len rodinná udalosť, ale je to udalosťou 
Cirkevného zboru–spoločenstva veriacich v Pána Ježiša Krista. Ak teda Krstom svätým prijímame do 
nášho Cirkevného zboru, do Cirkvi Kristovej nového človeka, netýka sa to len najbližšej rodiny, ale 
týka  sa  to  celého  kresťanského  spoločenstva.  V uplynulom roku  sme v  našom CZ prislúžili  túto 
sviatosť 4–krát, no ani raz to nebolo v rámci služieb Božích. Vždy to veľmi zabolí, keď rodičia žiada-
jú, ba priam až trvajú na tom, aby bol Krst svätý prislúžený mimo služieb Božích, aby pri Krste neboli  
prítomní ďalší členovia Cirkevného zboru.

Neviem nakoľko vnímajú rodičia a krstní rodičia zmysel tejto sviatosti a nakoľko tam prevláda 
tradícia. To vždy bude a zostane akousi nezodpovedanou otázkou. Krst svätý má význam pri krstenom 
dieťati, lebo je to Boh, ktorý sa priznáva v obeti Pána Ježiša aj k nemu – krstenému dieťaťu. Oveľa 
väčšiu radosť by sme však mali vtedy, keby svedectvo života tých, ktorí prinášajú dieťa ku krstu bolo 
jasné v nasledovaní Krista a v zodpovednom napĺňaní krstného sľubu.
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Na poklese krstov sa odzrkadľuje nielen pokles pôrodnosti v štáte, ale aj migrácia (sťahovanie) 
obyvateľov z vidieka do miest kvôli zamestnaniu. Veľkú úlohu na poklese krstov zohráva aj ľahostaj-
nosť rodičov, ktorí hovoria, že je to osobnou vecou každého človeka, či sa dá pokrstiť, alebo nie. Roz-
hodnutie tak nechávajú na neskorší vek, keď dieťa dospeje a bude sa už rozhodovať samé. Na mieste je 
tu preto napomenutie apoštola Pavla z listu Filipským 1,27: „Len nažívajte tak, ako je hodné evanjelia 
Kristovho, aby ... počul som len to o vás, že stojíte v jednom Duchu a spolu ako jedna duša bojujete za  
vieru v evanjelium.“

Liptovská Kokava

rok 2010 porovnanie
s r.2009

Krsty 4 –1

b) Večera Pánova
„Vezmite a jedzte ...Pite z neho všetci...“

Sviatosť Večere Pánovej bola v uplynulom roku 2010 prislúžená v chráme Božom deväťkrát, čo 
je rovnaký počet ako v roku 2009. V štatistike je však oproti roku 2009 mierny nárast počtu komuni-
kantov, ktorí pristúpili ku Večeri Pánovej (VP). Je však veľmi smutné, že mnohí členovia Cirkevného 
zboru nepociťujú potrebu pristupovať ku stolu milosti. V domácnosti bola VP prislúžená len 22 (–7) 
členom Cirkevného zboru aj napriek tomu, že sú medzi nami aj ťažko chorí členovia, ktorí nemajú 
možnosť prichádzať do spoločenstva veriacich, a predsa by mohli aj v kruhu svojej rodiny pristúpiť ku 
stolu milosti. V tomto počte sú započítaní aj rodinní príslušníci, ktorí prijímali hod Pánov v domácnos-
ti spolu ako rodina.

Ak sa pozrieme do štatistiky, ku spovedi a VP pristúpilo celkom 724 členov zboru a ak by kaž-
dý člen Cirkevného zboru pristúpil ku stolu Pánovmu len raz do roka, tak je ešte 86 členov CZ, ktorí  
ku spovedi a Večeri Pánovej v roku 2010 nepristúpili. Skutočnosť je však ešte hrozivejšia, lebo v CZ 
máme veľa členov, ktorí využijú každú jednu príležitosť pristúpiť ku spovedi a k Večeri Pánovej a tak 
teda počet tých, ktorí vôbec nepristúpili ku spovedi a Večeri Pánovej je oveľa, oveľa vyšší.

Neviem teda, ako mám brať vážne členstvo v cirkvi u takých, ktorí nepotrebujú prijímať 
hod Božej milosti, ktorí nepotrebujú prijať istotu odpustenia hriechov v daroch svätej Večere 
Pánovej.

Liptovská Kokava muži ženy Spolu
Chrám Boží 210 (+16) 492 (+1) 702 (+17)
Domácnosť 8 (–3) 14 (–4) 22 (–7)
Nemocnica – ústavy 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Spolu 218 (+13) 506 (–3) 724 (+10)

4. Konfirmácia
„Buď verný až do smrti ...“

Na konfirmáciu sa v súčasnosti pripravujú deti len v prvom ročníku a konfirmandi sa učia z  
konfirmačnej príručky „Verím a sľubujem“, ktorú zostavil brat farár Miroslav Hvožďara. Po vzájom-
ných rozhovoroch s bratmi farármi sme pristúpili ku zodpovednejšej a prísnejšej výučbe konfirmandov. 
Dohodli sme sa na bezpodmienečnom dodržiavaní Všeobecne záväzných úprav pre cirkevnozborovú 
prax. Vyučovanie konfirmácie má byť 2 hodiny do týždňa. Jedna hodina je venovaná preberaniu kon-
firmačnej látky a druhá hodina je zameraná praktickým smerom teda na vytváranie spoločenstva pri 
Božom slove, modlitbách a mládežníckych piesňach – čo v praxi znamená stretávanie sa dorastu (kon-
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firmačnej mládeže). Mojou túžbou je, aby sa do konfirmačnej prípravy detí zapojili aj rodičia konfir-
mandov.

Najmä: 1.aby sa zaujímali o to, či ich dieťa dobre zvláda učivo; 2.či sa doma pravidelne pripra-
vuje na konfirmačnú prípravu; 3.aby spoločne s konfirmandmi (svojimi deťmi) prichádzali na služby 
Božie,  4.aby si spoločne spievali v domácnosti nábožné piesne, modlili sa, čítali si z Biblie, atď. Z 
konfirmačnej prípravy totiž vyplývajú úlohy aj pre rodičov a rodinu konfirmanda, lebo do konfirmač-
nej slávnosti by mala byť zapojená celá rodina konfirmanda.

Konfirmácia sa v uplynulom roku 2010 konala v 1.nedeľu po Svätej Trojici, 06.júna 2010 a 
konfirmovaných bolo 6 chlapcov a 10 dievčat = 16.

Tohto roku sa ku konfirmácii nepripravuje žiadne dieťa. V prvom ročníku, je 6 detí (katechu-
ménov).

Liptovská Kokava
Deti Dospelí Spolu

Konfirmácia 16
(+16)

0
(0)

16
(+16)

5. Pristúpili do cirkvi/zboru a vystúpili z cirkvi/zboru
Táto kolónka minulého roku nezostala prázdna. Prekontrolovali sme vyberanie cirkevného prís-

pevku (CP – v minulosti „cirkevná daň“) a spolu s tým aj evidenciu členov Cirkevného zboru a zistili  
sme, že oproti skutočnému počtu členov CZ bolo navyše pripočítaných 33 neexistujúcich členov, čo sa 
odrazilo v počte pri odhlásených z nášho Cirkevného zboru.

V uplynulom roku sa do Cirkevného zboru nikto neprihlásil. Za CZ je to o 6 osôb menej ako v 
roku 2009. Z Cirkevného zboru sa odhlásili 2 členovia + 33 neexistujúcich. Za CZ je to o 35 viac ako v 
roku 2009. Do CZ nikto nepristúpil a nikto nevystúpil, čo je rovnaký počet ako v roku 2009.

Liptovská Kokava

rok 2010 Porovnanie
s r.2009

Pristúpili 0 0
Vystúpili 0 0
Prihlásili sa 0 –6
Odhlásili sa 35 +35

6. Bohoslužobné výkony
a) Sobáš
„Čo Boh spojil, človek nerozlučuj!“

Kresťanské manželstvo a následne rodina by mala byť v našom stredobode pozornosti aj preto, 
že sobášov nie je veľa. Ak mladí ľudia nezačnú hneď od začiatku, od svojej mladosti, od svojho det-
ského veku žiť svoj život v dôvere pred Pánom Bohom, ak sa mladomanželia nezačnú hneď na začiat-
ku svojej spoločnej životnej cesty spolu modliť, chodiť do spoločenstva, tak je to potom tá najlepšia 
cesta k tomu ako sa vytratiť z Cirkevného zboru a žiť si svoj vlastný život. Väčšinou to končí odcudze-
nosťou Pánu Bohu a cirkvi. Určite by sme mali viac zamerať svoju pozornosť na problémy a potreby 
mladých rodín.
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V minulom roku 2010 bol na spoločnú cestu životom vyprevadený 1 manželský pár (čo je o tri 
menej ako v roku 2009) a jednému snúbeneckému páru bol udelený súhlas k sobášu v inom Cirkevnom 
zbore. Manželský pár bol čisto evanjelický. Do budúcnosti budem rád, ak tí, ktorí majú záujem uzav-
rieť svoje manželstvo kresťanským spôsobom, aby sa ohlásili najmenej 2 mesiace pred sobášom z dô-
vodu pastorálnej prípravy snúbencov na manželstvo, ktoré pozostáva z niekoľkých stretnutí. Na mojich 
predchádzajúcich pôsobiskách sa mi totiž stalo, že prišli snúbenci požiadať na faru o sobáš dva týždne 
pred stanoveným termínom sobáša s tým, že pozvánky už sú rozoslané, všetko je pripravené, ale za-
budli na vybavenie potrebných náležitostí na štátnej matrike a na farskom úrade, bez ktorých nie je 
možné snúbencov zosobášiť.

Inou kapitolou je sobáš rozvedených, kedy je nutné žiadať dišpenz (povolenie k sobášu) pre 
rozvedeného (rozvedených) od brata biskupa a bez tohto dišpenzu nie je možné cirkevný sobáš vy-
konať.

Liptovská Kokava

rok 2010 porovnanie
s r.2009

Sobáše 1 –3

b) Pohreby
„Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď by umrel, a nik neumrie naveky.“

Toto povzbudzujúce slovo Pána Ježiša bolo aktuálne v 19–tich prípadoch rozlúčky (čo je o 5 
viac ako v roku 2009). K tomu sme v našom CZ mali aj jedno uloženie rakvy do hrobu, keď pohrebná 
rozlúčka bola vykonaná v CZ Spišská Nová Ves. V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa v na-
šom CZ v uplynulom roku rozlúčili s 12 mužmi a 7 ženami. Chvíle lúčenia budú vždy smutné, ale ne-
musia byť beznádejné. Sám Pán Ježiš nám vo svojom slove dáva napomenutie, povzbudenie aj nádej, 
keď nám jasne hovorí, aby sme sa nestrachovali, ale verili. Jeho slovo z Evanjelia podľa Jána 14,1 nás  
malo sprevádzať celým uplynulým rokom: „Nech sa vám srdce nestrachuje! Verte v Boha a verte 
vo mňa!“. Pri rozlúčkach s našimi blízkymi si však môžeme oveľa intenzívnejšie uvedomovať, že toto 
slovo Pána Ježiša nás sprevádzalo nielen uplynulým rokom 2010, ale toto slovo napomenutia, povzbu-
denia a nádeje nás sprevádza v každom jednom dni nášho časného života a tiež pri každej jednej roz-
lúčke s našimi drahými blízkymi.

Myslím,  že  dobre  rozumieme  zmyslu  kresťanskej  rozlúčky s  našimi  zosnulými.  Na  jednej 
strane je to účasť na smútku zarmútenej rodiny, a na druhej strane je to hlavne svedectvo našej viery,  
ktorá je vo vzkriesenom Pánovi Ježišovi Kristovi. Pre náš život s Kristom je dobré každé jedno za-
stavenie v našej mysli, keď sa zamýšľame nad svojim životom a aj nad odchodom z tejto časnosti.

Liptovská Kokava

rok 2010 porovnanie
s r.2009

Pohreby 19 +5
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7. Biblická a vnútornomisijná práca v zbore
a) Biblické hodiny dospelých

Na Biblických hodinách pre dospelých sme sa stretávali pri Božom slove pravidelne do mesiaca 
máj a potom od mesiaca október okrem pôstneho a adventného obdobia (v pôste a v advente sme 
mávali večierne) a tak isto okrem času zimných, jarných a letných prázdnin.  V minulom roku sme na 
Biblických hodinách začali preberať knihu proroka Daniela – kapitoly 1–4. Biblických hodín sa zúčast-
ňovalo priemerne 11 členov nášho CZ.

Liptovská Kokava
počet priemer %

Biblické 
hodiny

16x
(+5)

11
(–2)

1,36
(–0,15)

b) Modlitebné stretania
Pravidelne organizované modlitebné stretávania v našom CZ nie sú, čo je len a len na škodu 

nielen jednotlivých veriacich, ale aj celého Cirkevného zboru. Doposiaľ sa mi nepodarilo zistiť či je 
niekto z nášho CZ zapojený do Modlitebného spoločenstva (MoS). V uplynulom roku sme sa v našom 
CZ zapojili do dvoch modlitebných týždňov, ktoré sú pravidelne organizované v pôste a v advente. V 
týždni medzi 5.a 6.pôstnou nedeľou sme mali v našom CZ pôstny modlitebný týždeň s priemernou 
účasťou 49 členov. Tento modlitebný týždeň bol však len počas večierní v utorok a vo štvrtok. V týždni 
medzi 3.a 4.adventnou nedeľou sme mali zase adventný modlitebný týždeň s priemernou účasťou 20 
členov, ktorý bol počas celého týždňa (od pondelka do piatku). Je smutné, že v tomto adventnom mod-
litebnom týždni okrem utorka a štvrtku, kedy sme zvyknutí a naučení na adventné alebo pôstne večier-
ne konané v chráme Božom, sa modlitebného týždňa v pondelok, v stredu a v piatok zúčastnili v kaž-
dom z týchto dní len 4 členovia CZ, čo spôsobuje nielen smútok, ale aj veľkú bolesť.

Liptovská Kokava

č. Príležitosti Počet dní Priemerná 
účasť %

1. Pôstny modlitebný týždeň 2 49
(+–?)

6,05
(+–?)

2. Adventný modlitebný týždeň 5 20
(+–?)

2,47
(+–?)

c) Stretnutia mládeže
Práca s mládežou v našom cirkevnom zbore by mala byť rozdelená do takých troch základných 

úrovní – dorast, mladšia mládež, staršia mládež. Mladšia a staršia mládež sa v našom CZ nestretáva. Je 
smutné, že mladí ľudia si nájdu dostatok času na to, aby išli na diskotéku, na zábavu, do baru, na fut-
bal, či hokej, ale nenájdu si ani trošku času na spoločenstvo pri Božom slove, piesňach a modlitbách. 
Najväčší problém vidím v tom, že mladí ľudia nemajú duchovné vzory vo svojich rodičoch, ktorí by 
aktívne žili a zapájali sa do práce v CZ. Na tom sa žiaľ veľmi hlboko podpísalo obdobie ateizácie  
spoločnosti za socializmu, keď boli v duchu socializmu vychovávaní rodičia dnešnej mladej generácie.

Dorast sa od nového školského roka stretával pravidelne v piatok po vyučovaní konfirmácie a 
zúčastňovali sa týchto stretnutí všetci konfirmandi. Vedenie dorastu zostalo na pleciach brata farára.

Na našich stretnutiach pri študovaní Božieho slova, na spoločných modlitbách a rozhovoroch 
rozmýšľame o živote, o Pánu Bohu, o sebe. Snažíme sa hľadať odpovede na aktuálne problémy a otáz-
ky, ktoré máme, či už ako kresťania, ale hlavne ako mladí, obyčajní ľudia, ktorým nie je ľahostajný 
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svet, obec, zbor, či rodina, v ktorej žijeme, ale túžime po tom, aby všetko bolo stále lepšie a krajšie, 
aby náš život mal zmysel, aby sme mali prečo žiť. Zároveň sa vzájomne vedieme a učíme nasledovať a 
plniť vôľu Pána Ježiša Krista.

d) Práca žien (SEŽ)
SEŽ ako také v Cirkevnom zbore je organizované a malo svoje štyri stretnutia, na ktorých po-

slúžil prednáškou o zdravej výžive brat Duriš, prednáškami Veľkej noci a o sestrách Royových domáci 
brat farár, zúčastnili sme sa výstavy v Galérii Rumanských v Liptovskom Mikuláši. Naplánovanú sme 
mali aj návštevu Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku v advente, ale pre veľmi nepriaznivé po-
časie sme boli nútení toto odrieknuť. Ženy sa zapojili aj do prípravy rôznych akcií v CZ (Inštalácia 
zborového farára a úvod zborového dozorcu,...)

e) Rodiny – RoS
Organizované nie je, ale radi by sme v tomto roku začali prácu aj v tejto oblasti.

f) Mládežnícka hudobná skupina
V CZ nie je žiadne hudobné teleso.

g) Spevokol
Nacvičenými piesňami sme obohacovali služby Božie pri rôznych sviatkoch a slávnostiach, zú-

častnili sme sa na Koncerte spevokolov Liptova v Liptovskom Jáne, vystúpili sme v Brezovej pod 
Bradlom na zborovom zájazde, a pozdravili sme nášho rodáka brata seniora Romana Porubäna pri jeho 
inštalácii za seniora Tatranského seniorátu.

Poďakovanie za všetku prácu a námahu patrí sestre dirigentke PaedDr. Jaroslave Oravcovej, 
ktorá sa zodpovedne venuje nácvikom spevokolu, aby krásna harmónia hudby znela na Božiu oslavu, 
česť a chválu.

8. Výchovná práca
a) Detské služby Božie – detská besiedka (DB)

Detskú besiedku aj v uplynulom roku 2010 viedla sestra Iveta Tarageľová, ktorej patrí moje 
veľké poďakovanie, že na svojich pleciach nesie takúto veľkú zodpovednosť.

Detskú besiedku navštevovali deti v školskom roku 2008/2009 vo veku 5–12 rokov v celkovom 
počte 20 detí, ale v priemere sa Detskej besiedky zúčastňuje približne 12 detí. Témy zo Starej a Novej 
zmluvy, ktoré boli preberané na DB, neboli všetkým deťom známe a práve na DB nájdu svetielko 
Božieho slova.  Spoločným rozprávaním, modlitbami,  piesňami sa tak približujeme k náručiu Pána 
Boha, ktorému vďačíme za to, že sme sa mohli v spomínanom období stretnúť 35–krát.

Počas roka sme sa predstavili  na viacerých službách Božích svojím vystúpením, ktoré bolo 
vždy pripravované z lásky k Pánu Bohu a s radosťou v detských očiach. Naším programom sme pris-
peli na Štedrý večer, na Veľkú noc, na Deň matiek a na koniec školského roka. Stretli sme sa aj pri  
oslave dňa detí a spoločne sme absolvovali letný biblický tábor v Malatinách.

Touto cestou ďakujeme všetkých bratom a sestrám, ktorí svojou štedrosťou obdarili deti na DB 
svojimi milodarmi. Ďakujeme aj všetkým rodičom, ktorým záleží na duchovnom raste ich detí a privá-
dzajú alebo aspoň posielajú svoje ratolesti na DB.

b) Školská náboženská výučba
V uplynulom roku  2010 (školské  roky 2009/2010  a  2010/2011)  som vyučoval  evanjelické 

náboženstvo na tunajšej ZŠ v Liptovskej Kokave. V školskom roku 2009/2010 som vyučoval jednu 
hodinu týždenne v počte 18 žiakov – jednotlivé ročníky: 1. (4), 2. (5), 3. (3), 4. (6) a v školskom roku 
2010/2011 vyučujem dve hodiny týždenne, kde v jednej skupine sú ročník 1.a 2. v počte 12 žiakov (od 
februára 2011 – 13 žiakov) a v druhej skupine sú ročníky 3.a 4 v počte 7 žiakov. 
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Od druhého stupňa žiaci dochádzajú najmä do Liptovského Hrádku, ale tiež aj do Liptovského 
Mikuláša. Náboženstvo som v prvom polroku minulého roka 2010 (školský rok 2009/2010) vyučoval s 
bratom farárom Mgr. Jánom Mojzsisom zo Smrečian. Od septembra sa situácia vo vyučovaní nábožen-
stva v Liptovskom Hrádku radikálne zmenila a náboženstvo v Liptovskom Hrádku už nevyučujem.

Z môjho pohľadu, ako učiteľa evanjelického náboženstva, bolo potešujúce zistenie, že na budú-
ci školský rok 2011/2012 sú na tunajšej Základnej škole na evanjelické náboženstvo prihlásení okrem 
dvoch, všetci žiaci.

9. Činnosť Presbyterstva
Presbyterstvo CZ zasadalo v minulom roku 6x. Riešilo problémy duchovného a hospodárskeho 

života  v  zbore,  tak  ako  mu  to  vyplýva  z  cirkevnej  ústavy.  Okrem  týchto  povinností  sme  jedno 
mimoriadne zasadnutie presbyterstva venovali príprave inštalácie zborového farára a úvodu zborového 
dozorcu. Presbyterstvo má aj s predsedníctvom CZ 14 riadnych členov.

Presbyterom som vďačný za ich pomoc pri prácach v celom Cirkevnom zbore akéhokoľvek 
druhu. Stále však chýba väčšia duchovná iniciatíva ako aj vlastné duchovné vzdelávanie presbyterov. O 
tom svedčí aj apoštol Pavel v texte z listu Filipským 1,27 z úvodu tejto správy: „Len nažívajte tak, ako 
je hodné evanjelia Kristovho, aby ... počul som len to o vás, že stojíte v jednom Duchu a spolu ako 
jedna duša bojujete za vieru v evanjelium.“ O tento boj za vieru v evanjelium má ísť každému jednému 
členovi CZ, v prvom rade však presbyterom a preto je na mieste aj požiadavka na všetkých presbyte-
rov, aby sa zúčastňovali nielen nedeľných služieb Božích, ale aj Biblických hodín, večierní, a ďalších 
aktivít v Cirkevnom zbore.

10. Diakonická práca
V našom CZ diakonická práca organizovaná nie je. Do tejto oblasti však spadá aj návštevná 

služba, ktorú sporadicky vykonávajú niektorí členovia CZ (sestra kostolníčka,...).

11. Mimoriadne príležitosti v zbore
Tu spomeniem aspoň niektoré významné udalosti v CZ v roku 2010.

Jún 2010 – slávnosť „Zlatej konfirmácie“
Júl 2010 – Slávnosť Inštalácie zborového farára a úvod zborového dozorcu
August 2010 – Zborový zájazd do Brezovej pod Bradlom spojený s výstupom na Bradlo
November 2010 – Inštalácia nášho rodáka brata seniora Romana Porubäna za seniora Tatranského seni-

orátu v Kežmarku

12. Nebezpečné vplyvy
V uplynulom roku sme nezaznamenali nebezpečné vplyvy v našom CZ, v našej obci zo strany 

žiadnych iných cirkví, náboženských spoločností alebo siekt. Na členov CZ však vplývajú mnohé veci, 
či udalosti, ktoré zažívajú vo svojom živote, alebo sa s nimi stretávajú na televíznych obrazovkách, v 
rozhlasových reláciách, na stránkach cirkevných alebo aj svetských novín a časopisov, a podobne. Na 
nejednej Biblickej hodine sme sa v diskusii ku preberanému textu v spojitosti s udalosťami v dnešnej 
spoločnosti zaoberali aj témami, ktoré rezonovali napríklad v EPsT.

13. Pastorálna činnosť
Za pastorálnu činnosť považujeme návštevy bratov a sestier v domácnostiach, v nemocniciach, 

či v iných sociálnych zariadeniach a v plnej miere aj každý rozhovor, ktorý vznikne pri rozličných 
príležitostiach a situáciách.

Tu vás chcem bratia a sestry povzbudiť k tomu, aby ste mi pomáhali pri tejto činnosti a to 
predovšetkým prvotným kontaktom s ľuďmi, ktorí čakajú na túto duchovnú pomoc a službu. Aj keď 
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sme sa spolu s mojou rodinkou prisťahovali do tohto CZ pred rokom, uvedomujem si a aj vy to určite 
pochopíte, že za jeden rok nie je možné spoznať všetkých členov CZ. V tomto vás preto prosím o veľ-
kú pomoc a tiež aj o trpezlivosť.

V minulom roku som vykonal 11 pastorálnych návštev, niektoré spolu so sestrou kostolníčkou, 
alebo inými členmi nášho CZ. Na štyroch návštevách som prislúžil sviatosť Večere Pánovej.

14. Mimozborová činnosť farára
Pravidelne sa zúčastňujem Seniorátnych pastorálnych konferencií a tiež iných stretnutí organi-

zovaných seniorátom, dištriktom, či ústredím ECAV. Na prelome rokov 2009 a 2010, teda v mesiacoch 
december a január som administroval CZ Liptovský Peter a s tým boli spojené aj moje ďalšie povin-
nosti mimo nášho CZ.

15. Evanjelická tlač
Čo sa týka periodík, ponuka zostala nezmenená a čo sa týka obsahu, to asi najlepšie posúdite 

vy, ktorí čítate tlačené slovo. V cirkvi vychádza týždenník „Evanjelický posol spod Tatier“ (EPsT), 
mesačník  „Cestou svetla“  pre vnútornomisijné  účely,  mesačník  „Cirkevné listy“.  Okrem toho deti 
môžu čítať veľmi kvalitný mesačník „Dúha“, ktorú v spolupráci vydáva viacero cirkví. Na FÚ odobe-
ráme aj časopis „Rozmer“ (o sektách) a „Anténa“ (o kresťanskom vysielaní). Nemám však prehľad, čo 
sa týka počtu odoberaných výtlačkov jednotlivých periodík. Začiatkom roka 2010 začal BÚ VD vydá-
vať obnovený časopis „Evanjelický východ“. Verím a dúfam, že aj tento časopis sa dostane postupne 
do rodín a stanete sa pravidelnými čitateľmi tohto časopisu.

16. Zborový archív a knižnica
Zborový archív sa nachádza v suteréne farskej budovy. Zborová knižnica je zoradená podľa 

čísel a zapísaná na listine v Knižnici. Prosíme však tých členov CZ, ktorí majú nejaké knihy vypožiča-
né zo zborovej knižnice, aby ich vrátili do farskej knižnice.

17. Kronika CZ
Napriek tomu, že brat farár Mgr. Martin Vargovčák sa pri svojom odchode z nášho CZ v júli 

roku 2009 zaviazal Kroniku CZ dopísať a doručiť ju na FÚ najprv do konca októbra 2009, potom po 
urgenciách predĺžil termín do konca roka 2009, no stalo sa tak až pri inštalácii nového brata zborového 
farára. Kronika CZ sa teda od júla 2010 nachádza na FÚ a s odstupom času môžeme do Kroniky za-
chytiť udalosti, ktoré CZ prežíval v druhej polovici roka 2009 a potom aj v uplynulom roku 2010.

18. Počet členov v zbore
Počet členov sa oproti roku 2009 zmenil. Prirodzený prírastok/úbytok členov zboru za uplynulý 

rok (pripočítanie pokrstených, prihlásených a pristúpivších a odpočítanie zosnulých, odhlásených a vy-
stúpivších) je –17, ale v bode „Pristúpili do cirkvi/zboru a vystúpili z cirkvi/zboru“ tejto správy som 
spomenul nezrovnalosť medzi skutočným počtom členov CZ a vykazovaným počtom členov CZ. V 
tomto roku je preto vykázaný väčší úbytok (o 33 neexistujúcich členov) ako bola skutočnosť, aby sme 
sa počtom členov dostali na reálny stav prihlásených a zapísaných členov v evidencii nášho CZ. V 
minuloročnej výročnej správe som pre počet členov v našom CZ použil ako východiskové údaje tie, 
ktoré uvádzal brat farár Martin Vargovčák – bývalý zborový farár, a ktoré boli nahlásené aj na BÚ VD 
v Prešove.
Celkový počet duší v Cirkevnom zbore Liptovská Kokava k 31.12.2010: 810 (–50 oproti roku 2009)
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II.
A. Hospodársky život zboru (osobitný referát)

1. Revízna správa za rok 2010
Pri pohľade na hospodárenie za rok 2010 zistíme, že veľmi potešujúco pôsobí pohľad na milo-

dary,  kde výška milodarov pri  počte  členov 810 presiahla  9.500,00 €,  čo na jedného člena činí  v 
priemere viac ako 11,50 € za rok, čo je nárast o viac ako 3,50 € na osobu za rok. Pri oferách sa stále  
odzrkadľuje prechod na novú menu – Euro, lebo aj po dvoch rokoch používania tejto novej meny – 
Euro, všetko stále prepočítavame na bývalé slovenské koruny (SKK). Ofery v uplynulom roku boli vo 
výške viac ako 4.500,00 €, čo na jedného člena činí v priemere viac ako 5,50 € za rok a aj tu zazname-
nali pekný nárast v obetavosti o viac ako 3 € na osobu za rok. Pri cirkevnom príspevku môžeme pozo-
rovať, že nájdu sa aj takí členovia CZ (je ich 12), ktorí si nesplnili ani túto najzákladnejšiu povinnosť – 
uhradiť si cirkevný príspevok za príslušný kalendárny rok.

2. Rozpočet na rok 2011
Pri tvorbe rozpočtu sme vychádzali z predchádzajúcich období a do výdavkov sme zahrnuli len 

tie najnutnejšie opravy a renovácie, ktoré sa už viac rokov len presúvajú z jedného roka do ďalšieho.  
Vážne sa však musíme zamýšľať nad kúrením v chráme Božom, najmä nad účinnosťou starých aku-
mulačných pecí, ktoré majú malú efektívnosť využitia spotrebovanej elektrickej energie.

B. Stav majetku

C. Vykonané práce
Činnosť v CZ v roku 2010
V uplynulom roku sa v našom CZ konali  brigády pri  úprave farskej  záhrady, opravili  sme 

ozvučenie v chráme Božom, opravili sme bleskozvod na chráme Božom, ktorý bol krátko na to aj od-
skúšaný úderom blesku, rozšírili sme príjazdové koľaje ku garáži, urobili sme nové prístupové koľaje 
ku humnu, dali sme opraviť bleskom poškodené elektronické ovládanie zvonov,...

D. Plánované práce a akcie
Informácie na rok 2011

Okrem iných prác na rok 2011 s Božou pomocou plánujeme opraviť komíny na fare, ktoré sú v 
havarijnom stave a v uplynulom roku nám na jednej strane nezvýšilo síl a chuti sa pustiť do tejto  
opravy a na druhej strane nám neprialo počasie, chceli by sme odkopať zosunutú zem od garáže a 
opraviť omietku na garáži, chceli by sme tiež zrekonštruovať kúpeľňu na fare.

V tomto roku 2011 plánujeme tiež zborový zájazd do Cirkevného zboru Mníšek nad Hnilcom, v 
ktorom náš brat farár začínal, spojený s návštevou baníckeho múzea v Gelnici.

V tomto roku 2011, je na Slovensku po prvýkrát organizovaný „Národný týždeň manželstva“ a 
v našom Cirkevnom zbore sme v spolupráci s obecným úradom v rámci tohto Národného týždňa man-
želstva zorganizovali stretnutie manželov ale aj snúbencov z nášho Cirkevného zboru, z našej obce za-
merané na dôležitosť, zmysel, význam a upevnenie manželstva, ktoré je spojené aj s premietnutím 
kresťanského filmu o záchrane jedného manželstva. Stretnutie sa uskutoční dnes, v deň konania tohto 
výročného konventu, 13.februrára 2011 o 17,00 hodine v sále Kultúrneho domu.

Veríme, že s Božou pomocou sa nám podarí naplánované úlohy a akcie zvládnuť.
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III.
19. Záver

Ďakujem všetkým vám, ktorí ste v tejto zodpovednosti:
1.mysleli na modlitbách na prácu a službu v zbore;
2.prispeli svojou účasťou a ochotou duchovne aj hospodársky;
3.vo svojich funkciách slúžili a pracovali podľa svojich možností s ochotou a s láskou;
4.nebojíte pýtať;
5. prichádzate do spoločenstiev kvôli slovu Božiemu;
6.svojou službou vo viere napomáhali neseniu Božieho slova – zvlášť ďakujem spolupra-

covníkom na DB, spevokole a tým, ktorí ste svojimi darmi poslúžili na ktorýchkoľ-
vek zborových stretnutiach;

7.otvárali svoje peňaženky a boli ste štedrými darcami pri rôznych príležitostiach.
Aká je naša úloha na rok 2011?
Je to úloha nielen pre rok 2011, ale je to úloha do celého nášho života. Tá úloha znie: Nechať sa 

naším nebeským Pánom nielen povzbudiť do ďalších dní, ale aj napomenúť.
Na začiatku tejto správy som citoval tri texty z Písma svätého, ktoré majú upriamiť našu pozor-

nosť na to, čo je dôležité a podstatné v našom každodennom živote. Žiť navzájom tak, ako je hodné 
evanjelia Kristovho. Stáť v jednom Duchu a spolu ako jedna duša bojovať za vieru v evanjelium, ktorá 
bola raz a navždy odovzdaná nám kresťanom. Nemáme sa strachovať a báť toho, čo príde, ale máme 
veriť v nášho živého Boha a v Jeho Syna Ježiša Krista a len v Ňom skladať svoju nádej.

Mgr. Mario Činčurák
zborový farár
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IV.
20. Prílohy

Tabuľka – „Štatistické dáta“
Tabuľka – „Vyučovanie náboženstva“
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