
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovská Kokava

Seniorát: Liptovsko–oravský


o živote a hospodárení

Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovská Kokava
za rok 2011

Vypracoval: Mgr. Mario Činčurák, zborový farár
Prečítaná: 12.februára 2012, v Nedeľu po Deviatniku, na výročnom konvente Cirkevného zboru  

ECAV na  Slovensku  Liptovská  Kokava,  konanom  v  chráme  Božom  v  Liptovskej  
Kokave počas nedeľných služieb Božích



Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovská Kokava Kňazská správa za rok Pánov 2011
Vypracoval a dňa 12.februára 2012 na výročnom konvente CZ Liptovská Kokava predložil:                                              Mgr. Mario Činčurák, zborový farár  

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

Text: „13Vy ste soľ zeme. Ak však soľ stratí chuť, čím bude osolená? Na nič nie je už súca, len je vy-
hodiť, aby ju ľudia pošliapali.  14Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť  
skryté. 15Ani sviecu nezažíhajú a nestavajú pod nádobu ale na svietnik a svieti všetkým v dome.  
16Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je  
v nebesiach.“

Evanjelium Matúša 5,13–16
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!
V živote človeka sú chvíle, keď sa pýtame po zmysle, keď sa pýtame po význame toho, čo robí-

me, čo sa okolo nás deje. Nie je to nikdy povzbudivé, ak sa nachádzame v takýchto myšlienkach a zis-
ťujeme, že mnoho vynaloženej energie, mnoho vynaloženého úsilia vyšlo nazmar. Nie je to nič príjem-
né, keď naše namáhanie sa vychádza navnivoč. To môže spôsobiť depresie. Každá úprimná snaha, 
ktorá neprinesie náležitú odozvu, na nás pôsobí deprimujúco – úzkostlivo a pýtame sa: „Malo to vôbec 
význam? Čo tu má ešte zmysel robiť?“ A tieto otázky sú vhodné aj pre naše dnešné hodnotenia, zamýš-
ľania sa nad stavom Cirkevného zboru. Tieto otázky sú taktiež vhodné, keď sa pýtame: „Ako ďalej? 
Aký je v nás záujem o budovanie nášho Cirkevného zboru? Má to všetko vôbec zmysel?“.

Táto správa je treťou výročnou správou, ktorú podávam na konvente v tomto Cirkevnom zbore. 
Minulý  rok  som  mohol  byť  spokojný  so  záujmom  o  život  s  Pánom  Ježišom  Kristom  v  tomto 
Cirkevnom zbore,  keď počty priemernej  účasti  na jednotlivých aktivitách stúpali,  alebo len veľmi 
máličko poklesli. Dnes však musím konštatovať, že záujem o Božie slovo v minulom roku, v roku 
2011, opadol vo všetkých sledovaných oblastiach. Vytráca sa vari zmysel toho všetkého? Ak áno, tak je 
to veľmi nebezpečné!

V prvom rade si musíme uvedomiť, že v spojení s prečítaným biblickým textom z Matúšovho 
evanjelia, odpovede na otázky položené o pár riadkov vyššie, dostávajú iný význam. Pán Ježiš Kristus 
nám dáva v prečítanom texte niekoľko odpovedí na tieto naše otázky.

Vaše svetlo svieť pred ľuďmi!
V náväznosti  na krásne blahoslavenstvá Pán Ježiš  Kristus  rozpráva dve podobenstvá o soli 

zeme a svetle sveta. Aj týmito podobenstvami chcel Pán Ježiš Kristus ukázať, akú funkciu a službu 
majú vo svete tí, ktorých si On vyvolil a ustanovil, aby šli a prinášali ovocie (J 15,16). Nejedná sa len o 
dodržiavanie mravných zásad alebo šľachetných ideálov. Nejde ani o silnú vôľu nevzdať sa, nezutekať, 
nezradiť a neodpadnúť. Ide o pochopenie zvláštneho duchovného stavu, do ktorého sme sa dostali. Na-
priek rôznosti veku, každý z nás sa niečím stal. Pán Ježiš Kristus hovorí: „Vy ste svetlo sveta!“   neho  -  
vorí nám, že máme byť svetlo, alebo usilujte sa byť svetlom,   On nám jasne hovorí: „Vy ste svetlo   
sveta!“. Nie je to pre nás veľké znamenie od nášho nebeského Pána? Sme svetlo sveta, lebo už dnes 
máme podiel na novom bytí, na všetkom tom, čo nám náš nebeský Pán prepožičiava a dáva. Vy ste 
svetlo sveta. Svetlo všetko odkrýva. Odkrýva tŕnie, ale odkrýva aj ruže, odkrýva to, čo je skryté – od-
krýva teda všetko – aj to, čo má podľa nás ostať utajené. A to je úloha učeníkov – nasledovníkov Pána 
Ježiša Krista. Prinášať svetlo do temnoty tohto sveta. Pri svetle je vždy potrebný základný element, zá-
kladný prvok, bez ktorého by sme sa svetla nikdy nedočkali. Týmto základným elementom, prvkom je 
Pán Ježiš Kristus. Len s Ním sa dočkáme svetla a len s Ním bude aj to naše svetlo svietiť pred ľuďmi.
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Pán Boh nás chráni aj pred bludmi!
Svetlo je potrebné najmä tam, kde je okolo nás tma. A svet okolo nás je skutočne veľkým tem-

ným priestorom. V takejto tme trpí telo, ale aj duša. V takejto tme je dosť beznádejnosti, je dosť blu-
dov a úzkosti. Preto sa so svetlom nedá ľubovoľne narábať a manipulovať. Svieca, ktorú zapálime, ne-
môže ostať pod nádobou, ale musí byť upevnená na svietniku, aby všetkým v dome svietila. Mesto,  
ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. Tak, ako úlohou svetla je svietiť, tak aj najsvätejšou povinnos-
ťou učeníkov – nasledovníkov Pána Ježiša Krista je ukázať lásku a pravé obcovanie. Práve učeníci 
musia seba, ale aj iných chrániť pred bludmi tmy. Nesmú za každú cenu ukazovať svoje náboženské 
sebavedomie a tak sa vyvyšovať nad ostatnými, alebo sa od nich v každodennom živote úplne oddeliť 
a izolovať. Musia do praktického, spoločenského života prinášať svedectvo viery. V tom je rozdiel 
medzi pôsobením „zbožného JA“ a medzi pôsobením Božím. Božie pôsobenie nám prikazuje, aby sme 
velebili nášho Otca, ktorý je v nebesiach. Kristov učeník necháva Svetlu s veľkým „S“ voľný priebeh, 
voľný pohyb. V ničom Mu nechce prekážať. Sám sa presvedčí o tom, ako ho Pán Boh chráni aj pred 
bludmi.

Soľ svoju chuť nesmie stratiť!
Pán Ježiš Kristus v prečítanom Biblickom texte povedal: „Vy ste svetlo sveta...“, ale aj „…vy 

ste soľ zeme.“. Soľ aj v dobe Pána Ježiša mala svoj veľký význam. Je známe, že voda v Mŕtvom mori  
je veľmi slaná a preto na jeho brehu soľ zbierajú. Spomínam si na dokumentárny film o Mŕtvom mori, 
v ktorom sa zaoberali nielen liečivou silou vody z Mŕtveho mora, ale aj tým, že v Mŕtvom mori sa dá 
bez akýchkoľvek problémov ľahko plávať, či ležať na hladine mora. Ľudia, ktorí vyšli z vody von, 
mali na sebe vrstvu soli aj so všelijakými zvyškami morských rastlín. A keďže táto soľ z mora alebo aj  
z jazier v Sýrskej púšti býva pomiešaná so zvyškami morských rastlín, rýchlo môže stratiť svoju slanú 
chuť. Takúto soľ teda nemohli dlho skladovať, ale čo najrýchlejšie zúžitkovať. Soľ svoju chuť nesmie 
stratiť, aby ostala soľou. Je veľmi zaujímavé, že Pán Ježiš v týchto slovách zem prirovnáva k pokrmu. 
Tým len naznačil, že kresťan je povolaný k tomu, aby svojmu okoliu tak pomáhal a slúžil, ako slúži 
soľ pokrmu. Byť soľou, to je skutočne veľmi vážne povolanie. Čo kresťan prijíma zo slova a modlitby, 
to si nemôže nechať pre seba, ale to musí odovzdať ďalej. Nielen vonkajšie budovanie cirkvi, ktoré nie 
je možné podceniť, nielen správna organizačná štruktúra, ktorá je veľmi potrebná, ale správna, premys-
lená vnútromisijná zborová práca, to je soľ, ktorá Cirkevný zbor chráni. Dnes je to položené na nás 
všetkých, aby sme sa zúčastňovali takejto vnútromisijnej práce. Sám Pán Ježiš Kristus hovorí: „Nie 
každý, kto mi hovorí Pane, Pane, vojde do kráľovstva nebeského.“ Žiaľ, v našom každodennom živote 
veľmi často, „Pane, Pane“, alebo aj také povzdychnutie si „Pane Bože“, sú len prázdne slová, ktoré sú 
soľou bez chuti. Soľ však svoju chuť nesmie stratiť.

Pán Boh nám dosť dal, máme vrátiť, čo sme dostali!
To, že sa už stávame soľou zeme a svetlom sveta, to je skutočne veľký dar. Je to dar, ktorý nás 

zaväzuje. Nikdy nebudeme môcť vrátiť Pánovi takú lásku, akú On dal nám. Keby sme aj všetko urobi-
li, čo sme boli povinní, aj tak musíme len povedať: „Neužitoční služobníci sme! Čo sme boli povinní 
vykonať, vykonali sme“. Pán Ježiš pripisoval veľký význam nielen slovám, ale aj skutkom. Vždy Mu 
záležalo na tom, aby Jeho učeníci vernosťou k slovu a zodpovednými skutkami presvedčili okolitý 
svet. Každý Cirkevný zbor aj ten malý dedinský, ale aj ten veľký mestský je podobný mestu na hore o 
akom hovorí Pán Ježiš. Kto prechádzal vedľa Jeruzalema, ten sa vždy musel zahľadieť aj na vrchy 
okolo neho. Tak je to aj s našimi Cirkevnými zbormi a konkrétne aj s týmto naším. Sme mestom na 
hore, ktoré nikto nemôže prehliadnuť a tak nikto nemôže ignorovať existenciu Cirkevného zboru, nikto 
nemôže ignorovať existenciu Božích detí, nikto nemôže ignorovať nás, členov Cirkevného zboru. Aj 
my sme boli v Kristovi Ježišovi stvorení na dobré skutky, v ktorých chodiť nás Pán Boh už prv uspôso-
bil (Ef 2,10). A keďže sme od Pána Boha mnoho prijali, máme aj veľa toho vo svojom živote Pánu 
Bohu splácať.
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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 2011, môžeme vidieť z pohľadu štatisti-
ky 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.

Hodnotiť  návštevnosť  stretávaní  sa  pri  Božom  slove  znamená  vyjadriť,  či  návštevnosť  je 
uspokojivá alebo neuspokojivá. Priemerná návštevnosť bohoslužobných stretnutí v uplynulom roku vo 
všetkých sledovaných hodnotách klesla, čím sme sa v porovnaní s rokom 2010 dostali do mínusových 
čísel. Pokles návštevnosti sa prejavil ako pri adventných a pôstnych večierňach, tak aj pri slávnostných 
a  večerných službách Božích.  Najväčší  pokles  sme však zaznamenali  pri  dopoludňajších službách 
Božích. Ak som v minuloročnej kňazskej správe písal, že je veľmi potrebné mať vždy pred očami na-
pomenutie apoštola Júdu:  „...aby sme bojovali za vieru, odovzdanú raz navždy svätým (kresťa-
nom)“, tak pri pohľade na štatistiku sme tento cieľ nesplnili a napomenutie apoštola Júdu sme spred 
očí stratili. Tieto stretania sa pri Božom slove vždy budú zrkadlom toho, ako si kto váži nedeľu – deň 
sviatočného odpočinku.  Pre koho je  nedeľa naozaj  sviatočným dňom odpočinku zasväteným Pánu 
Bohu a spoločenstvu s Ním, a zase naopak, pre koho je to deň ako každý iný (naplnený prácou, ktorú 
sme počas týždňa nestihli vykonať), alebo aj nutný deň voľna po pracovnom týždni – určený teda na 
akýsi „oddych“ či „vyžitie“ a na svoje koníčky a záujmy.
a) Nedele a sviatky

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 a 1.slávnosť Veľkonočnú sme s konfirmandmi nacvičili scén-
ky, ktoré konfirmandi napriek ich 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. Niekedy som však 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 278 členov, čo je o 1 menej ako v roku 
2010. V nedele a ostatné sviatky sa služby Božie konali 59–krát s priemernou účasťou 132 členov, čo 
je o 9 menej ako v roku 2010. Myslím, že veľkým potešením a povzbudením pre celý Cirkevný zbor 
bolo nahrávanie a následné vysielanie služieb Božích v Slovenskom rozhlase v 3.pôstnu nedeľu. Aj ta-
kýmto spôsobom znelo slovo Božie, piesne a modlitby z nášho Cirkevného zboru nielen do celého 
Slovenska,  ale  aj  všade tam, kde si  mohli  poslucháči  prostredníctvom internetu naladiť  vysielanie 
Slovenského rozhlasu.
b) Večerné služby Božie

Večerné služby Božie sa v CZ v roku 2011 konali v priebehu celého roka zo začiatkom o 17,00 
hodine, ak sa neprekrývali s inými zborovými aktivitami, alebo podujatiami v senioráte alebo v cirkvi. 
Večerné služby Božie sa konali 22x s priemernou účasťou 45 členov, čo je oproti roku 2010 pokles o 1  
člena.
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 2011 mali večierne a oproti roku 2010 sme aj tu zaznamenali mierny pokles v náv-
števnosti na pôstnych a trochu väčší pokles na adventných večierňach. Pôstne a adventné večierne sa 
konali v utorok a vo štvrtok o 17,00 hodine. Medzi 5.a 6.pôstnou nedeľou sme mali v našom CZ pôst-
ny modlitebný týždeň a medzi 3.a 4.adventnou nedeľou sme mali zase adventný modlitebný týždeň. 
Modlitebné týždne budú spomínané na inom mieste tejto správy.
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Liptovská Kokava
č. Príležitosti Počet priemer %
1. Slávnostné služby 

Božie
4x
(0)

278
(–1)

34,32
(–0,12)

2. Nedele a sviatky 59x
(–1)

132
(–9)

16,30
(–1,11)

3. Večerné služby 
Božie

22x
(+5)

45
(–1)

5,56
(–0,12)

4. Pôstne
večierne

6x
(–1)

49
(–2)

6,05
(–0,25)

5. Adventné
večierne

4x
(0)

45
(–4)

5,56
(–0,49)

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 uda-
losťou Cirkevného zboru–spoločenstva veriacich v Pána Ježiša Krista. Ak teda Krstom svätým prijí-
mame 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 pri-
slúžili túto sviatosť 9–krát, no len jedenkrát to bolo v rámci služieb Božích.  Vždy to veľmi zabolí, 
keď rodičia žiadajú, ba priam až trvajú na tom, aby bol Krst svätý prislúžený mimo služieb Božích, aby 
pri Krste neboli okrem rodiny prítomní ďalší členovia Cirkevného zboru.

Po dlhom čase nám počet krstov neklesol, ale stúpol a dostali sme sa tak v štatistike do pluso-
vých čísel v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Napriek tomu však stále v našom Cirkevnom zbore 
pretrváva pokles počtu narodených detí, na čom sa podpísala najmä migrácia (sťahovanie) obyvateľov 
z vidieka do miest kvôli zamestnaniu.

Liptovská Kokava

rok 2011 porovnanie
s r.2010

Krsty 9 5
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b) Večera Pánova

„Vezmite a jedzte ...Pite z neho všetci...“
Sviatosť Večere Pánovej bola v uplynulom roku 2011 prislúžená v chráme Božom deväťkrát, čo 

je rovnaký počet ako v roku 2010. V štatistike je oproti roku 2010 výrazný pokles počtu komunikantov 
(–139), ktorí pristúpili ku Večeri Pánovej (VP). Je to spôsobené aj tým, že v roku 2010 nebola v našom 
Cirkevnom zbore konfirmácia, kedy je tiež prisluhovaná Večera Pánova. Je veľmi smutné, že mnohí 
členovia Cirkevného zboru nepociťujú potrebu pristupovať ku stolu milosti. V domácnosti bola VP pri-
slúžená len  13 (–9)  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 prijí -
mali hod Pánov v domácnosti spolu ako rodina.

Ak sa pozrieme do štatistiky, ku spovedi a VP pristúpilo celkom 585 členov zboru a ak by kaž-
dý člen Cirkevného zboru pristúpil ku stolu Pánovmu len raz do roka, tak je ešte 225 členov CZ, ktorí 
ku spovedi a Večeri Pánovej v roku 2011 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. U 
mnohých ľudí, členov Cirkevného zboru z toho nevynímajúc, totiž prevláda názor, že nikomu nič zlé 
neurobili a preto nepotrebujú žiadne odpustenie. Ak patríme do takejto skupiny ľudí a myslíme si, že 
sme nikomu neublížili, a preto nepotrebujeme odpustenie našich hriechov, tak sa veľmi mýlime a sme 
tí najúbohejší ľudia pod slnkom.

Liptovská Kokava muži ženy Spolu
Chrám Boží 145 (–65) 427 (–65) 572 (–130)
Domácnosť 4 (–4) 9 (–5) 13 (–9)
Nemocnica – ústavy 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Spolu 149 (–69) 436 (–70) 585 (–139)

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

Na konfirmáciu sa v súčasnosti pripravujú deti len v druhom ročníku a konfirmandi sa učia z 
konfirmačnej príručky „Verím a sľubujem“, ktorú zostavil brat farár Miroslav Hvožďara. Vyučovanie 
konfirmácie je 2 hodiny do týždňa. Jedna hodina je venovaná preberaniu konfirmačnej 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 (konfirmačnej mládeže). Mojou 
túžbou je, aby sa do konfirmačnej prípravy detí zapojili aj rodičia konfirmandov.

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 2011 nekonala.  V priebehu roka však boli  konfirmovaní 
dvaja dospelí (ženích a svedok) pred sobášom.

Tohto roku sa ku konfirmácii pripravuje 5 detí. Jeden konfirmand na začiatku školského roka 
prestal chodiť a rodičia sa v rozhovore vyjadrili, že svoje dieťa nebudú do ničoho nasilu nútiť. Musím 
sa tu však zároveň pýtať, aká je tu zodpovednosť rodičov za výchovu detí v takýchto prípadoch? Nie je 
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predsa možné, aby 13 či 14–ročné dieťa rozhodovalo o tom, čo je pre neho dobré a správne a čo zase 
nie. Osobne si myslím, že svoje tu zohrávajú najmä kamaráti, ktorí sa neraz z konfirmačnej prípravy 
vysmievajú. Aj preto sme vďační za každého jedného konfirmanda. V prvom ročníku, je 0 detí (kate-
chuménov).

Liptovská Kokava
Deti Dospelí Spolu

Konfirmácia 0
(–16)

2
(+2)

2
(–14)

5. Pristúpili do cirkvi/zboru a vystúpili z cirkvi/zboru
Táto kolónka minulého roku nezostala prázdna.
V uplynulom roku sa do Cirkevného zboru prihlásilo 6 nových členov. Za CZ je to o 6 osôb 

viac ako v roku 2010. Z Cirkevného zboru sa odhlásilo 5 členov. Za CZ je to o 30 menej ako v roku 
2010. Do CZ nikto nepristúpil a nikto nevystúpil, čo je rovnaký počet ako v roku 2010.

Liptovská Kokava

rok 2011 Porovnanie
s r.2010

Pristúpili 0 0
Vystúpili 0 0
Prihlásili sa 6 6
Odhlásili sa 5 –30

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.

V minulom roku 2011 bol na spoločnú cestu životom vyprevadený 1 manželský pár (čo je rov-
naký počet ako v roku 2010) 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 uzavrieť svoje manželstvo kresťanským spôsobom, aby sa ohlásili najmenej 2 mesiace pred so-
bášom z dôvodu pastorálnej prípravy snúbencov na manželstvo, ktoré pozostáva z niekoľkých stretnu-
tí. Na mojich predchádzajúcich pôsobiskách sa mi totiž stalo, že prišli snúbenci požiadať na faru o so-
báš dva týždne pred stanoveným termínom sobáša s tým, že pozvánky už sú rozoslané, všetko je pri-
pravené, ale zabudli 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-
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konať. Podľa Cirkenoprávnych predpisov je lehota na vybavenie dišpenzu 30 dní od podania žiadosti 
na Biskupskom úrade Východného dištriktu v Prešove cestou tunajšieho farského úradu.

Liptovská Kokava

rok 2011 porovnanie
s r.2010

Sobáše 1 0

b) Pohreby

„Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď by umrel, a nik neumrie naveky.“
Toto povzbudzujúce slovo Pána Ježiša bolo aktuálne v 10–tich prípadoch rozlúčky (čo je o 9 

menej ako v roku 2010). V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa v našom CZ v uplynulom roku 
rozlúčili s 2 mužmi (–10) a 8 ženami (+1). Chvíle lúčenia budú vždy smutné, ale nemusia byť bez-
nádejné. Pán Ježiš Kristus nám vo svojom slove dáva napomenutie, povzbudenie a zároveň aj nádej, 
keď nám jasne hovorí, aby sme sa nestrachovali, ale verili. Jeho slovo z Evanjelia podľa Jána 14,1.(2–
6), s ktorým sme vstupovali do roku 2011, 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 uplynu-
lým rokom 2011, ale toto slovo napomenutia, povzbudenia a nádeje nás sprevádza v každom jednom 
dni nášho časného života a tiež pri každej jednej rozlúčke 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 2011 porovnanie
s r.2010

Pohreby 10 –9

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 konca 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 pokračovali  v preberaní knihy proroka Daniela – kapitoly 5–7. Biblických 
hodín sa zúčastňovalo priemerne 11 členov nášho CZ.

Liptovská Kokava
počet priemer %

Biblické 
hodiny

10x
(–6)

11
(0)

1,36
(0)
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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  troch  modlitebných  týždňov,  ktoré  sú 
pravidelne organizované na začiatku kalendárneho roka, v pôste a v advente. Poučení situáciou z pred-
chádzajúceho roka sme modlitebné týždne usporiadali v rámci večierní alebo Biblickej hodiny. Aj z 
tohto dôvodu sme zaznamenali nárast v priemernej účasti počas Adventného modlitebného týždňa.

Na začiatku roka 2011 sme mali v našom CZ Aliančný modlitebný týždeň s priemernou účas-
ťou  36 členov. Tento týždeň bol počas večierní v nedeľu (na začiatku a konci modlitebného týždňa a v  
stredu na Biblickej hodine.

V týždni  medzi  5.a  6.pôstnou nedeľou sme mali  v  našom CZ pôstny modlitebný týždeň s 
priemernou účasťou 42 členov. Tento modlitebný týždeň bol počas večierní v utorok, v stredu a vo 
štvrtok.

V týždni medzi 3.a 4.adventnou nedeľou sme mali zase adventný modlitebný týždeň s priemer-
nou účasťou 38 členov, ktorý bol počas večierní v stredu, v piatok a v nedeľu.

Liptovská Kokava

č. Príležitosti Počet dní Priemerná 
účasť %

1. Aliančný modlitebný týždeň 3 36
(+–?)

4,44
(+–?)

2. Pôstny modlitebný týždeň 3 42
(–7)

5,19
(–0,86)

3. Adventný modlitebný týždeň 3 38
(+18)

4,69
(+2,22)

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 stretával pravidelne počas školského roka v piatok po vyučovaní konfirmácie a zú-
častňovali 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, a tiež sa spoločne zahráme rôzne hry. Je však smutné, že 
mladých ľudí treba do všetkého tlačiť. V poslednom čase by najradšej nevystrčili ani nos z domu a 
sedeli pre televízorom alebo pred počítačom a žili svoj virtuálny svet na „facebooku“ alebo na inej in-
ternetovej sociálnej sieti. Je hrozné čo i len pomyslieť na to, že mladý človek radšej žije v akomsi ume-
lom svete namiesto toho, aby sa osobne stretol so svojimi priateľmi, porozprával sa s nimi, venovali sa 
spoločným záujmom, či záľubám. Uvedomujeme si, že tento boj je asi bojom s veternými mlynmi, 
ktoré v súčasnej dobe hýbu týmto svetom.

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

slúžil dvoma prednáškami na tému „Paschálna večera“ a „Izrael“ domáci brat farár a zúčastnili sme sa 
výstavy o Jurajovi Tranovskom v Múzeu Čierny orol v Liptovskom Mikuláši. Ženy sa zapojili aj do 
prípravy rôznych akcií v CZ (príprava občerstvenia na nahrávanie služieb Božích, spoločné posedenie 
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spevokolu, presbyterov a funkcionárov v lete vo farskej záhrade a po Vianočných sviatkoch v zborovej 
miestnosti, slávnosť 90–tého výročia osamostatnenia Cirkevného zboru, ...)

e) Rodiny – RoS
Organizované nie je, ale v uplynulom roku sa nám podarila jedna „malá lastovička“. Pre man-

želov,  snúbencov  ale  aj  zamilovaných  sme  v  spolupráci  s  OcÚ  zorganizovali  stretnutie  v  rámci 
Národného týždňa manželstva. Tí, ktorí si našli na toto stretnutie čas, si mohli pozrieť film o záchrane 
rozpadávajúceho sa manželstva a nájsť inšpiráciu pre svoje manželstvo, pre svoj vzťah. Aj v roku 2012 
sa plánujeme zapojiť do Národného týždňa manželstva a ak Pán Boh dá, tak v nasledujúcu nedeľu, 
19.februára 2012 by sme chceli zorganizovať podobné stretnutie v zborovej miestnosti.

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

g) Spevokol
Nacvičenými piesňami sme obohacovali  služby Božie pri  rôznych sviatkoch a slávnostiach. 

Spevokol zaspieval pieseň „Hľa, Boží Baránok“ na službách Božích vysielaných v Slovenskom roz-
hlase, vystúpil na slávnosti Zlatej konfirmácie, zúčastnili sme sa na Koncerte spevokolov Liptova v 
Liptovskom Jáne, vystúpili sme na slávnosti pamiatky posvätenia chrámu Božieho v Mníšku nad Hnil-
com na zborovom zájazde a poslúžil tiež na jednom pohrebe.

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 2011 viedla sestra Iveta Tarageľová, ktorej patrí moje 
veľké poďakovanie, že na svojich pleciach nesie takúto veľkú zodpovednosť.

Detskú besiedku navštevovali deti v roku 2011 vo veku 5–12 rokov v celkovom počte 22 detí,  
ale v priemere sa Detskej besiedky zúčastňuje približne 17 detí. Pokračovali sme v preberaní základ-
ných biblických príbehov zo Starej a Novej zmluvy. Spoločným rozprávaním, modlitbami, piesňami sa 
tak približujeme k náručiu Pána Boha, ktorému vďačíme za to, že sme sa mohli v spomínanom období 
stretnúť 36–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 aj v roku 2011 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  2011  (školské  roky 2010/2011  a  2011/2012)  som vyučoval  evanjelické 

náboženstvo na tunajšej ZŠ v Liptovskej Kokave. V školskom roku 2010/2011 som vyučoval dve hodi-
ny týždenne, kde v jednej skupine boli ročník 1.a 2. v počte 12 žiakov (od februára 2011 – 13 žiakov) a 
v druhej skupine boli ročníky 3.a 4. v počte 7 žiakov. V školskom roku 2011/2012 vyučujem taktiež 
dve hodiny týždenne, kde v jednej skupine sú ročník 1.a 2. v počte 11 žiakov a v druhej skupine sú roč-
níky 3.a 4. v počte 9 žiakov.

Od druhého stupňa žiaci dochádzajú najmä do Liptovského Hrádku, ale tiež aj do Liptovského 
Mikuláša, kde už žiaľ na žiakov z nášho Cirkevného zboru nemám dosah.
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9. Činnosť Presbyterstva
Presbyterstvo CZ zasadalo v minulom roku 5x. 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 nahrávania služieb Božích  do Slovenského 
rozhlasu. Presbyterstvo malo doteraz aj s predsedníctvom CZ 14 riadnych členov. Aké bude zloženie 
presbyterstva uvidíme na záver tohto konventu, ktorý je zároveň aj volebným konventom pre zboro-
vých presbyterov a funkcionárov.

Presbyterom som vďačný za ich pomoc pri prácach v celom Cirkevnom zbore akéhokoľvek 
druhu. Stále však musím rok čo rok opakovať, že chýba väčšia duchovná iniciatíva ako aj vlastné 
duchovné vzdelávanie presbyterov. Preto je na mieste aj požiadavka na všetkých presbyterov, ktorí 
budú dnes zvolení, aby sa zúčastňovali nielen nedeľných služieb Božích, ale aj Biblických hodín, ve-
čierní, a ďalších aktivít v Cirkevnom zbore a takýmto spôsobom ukázali tan správny príklad a vzor aj  
pre ostatných členov nášho Cirkevného zboru.

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,...). Tu by sme však moh-
li počítať aj službu v SOS ČK Liptovský Hrádok, kde sa s bratmi farármi a sestrami farárkami z okolia 
striedame na stredtýždňových službách Božích. Každá jedna návšteva nieje len o odslúžení služieb 
Božích, ale aj o návšteve farára v tomto zariadení a spoločných rozhovoroch. V minulosti boli niektorí  
starší členovia nášho CZ umiestnení v SOS ČK Liptovský Hrádok, ale v súčastnosti tam nemáme ani  
jedného nášho člena.

11. Mimoriadne príležitosti v zbore
Tu spomeniem aspoň niektoré významné udalosti a príležitosti v CZ v roku 2011.

Február 2011 – stretnutie manželov, snúbencov i zaľúbených v rámci Národného týždňa manželstva 
spojené s premietnutím kresťanského filmu o záchrane jedného rozpadávajúceho sa manžels-
tva;

Marec 2011 – nahrávanie a odvysielanie služieb Božích z nášho Cirkevného zboru v Slovenskom roz-
hlase;

Máj 2011 – SPK – porada farárov Liptovsko–oravského seniorátu v našom Cirkevnom zbore;
Jún 2011 – slávnosť „Zlatej konfirmácie“;
Jún 2011 – zborový spevokol sa zúčastnil Koncertu spevokolov Liptova v Liptovskom Jáne;
Júl 2011 – spoločné posedenie spevokolu, presbyterov a funkcionárov Cirkevného zboru vo farskej 

záhrade;
Október 2011 – slávnosť 90–tého výročia osamostatnenia Cirkevného zboru;
Október 2011 – zborový zájazd do Mníška nad Hnilcom na slávnosť pamiatky posvätenia chrámu 

Božieho spojený s návštevou Baníckeho múzea v Gelnici;
December 2011 – spoločné koncoročné posedenie spevokolu, presbyterov a funkcionárov Cirkevného 

zboru.

12. Nebezpečné vplyvy
V uplynulom roku sme zaznamenali nebezpečné vplyvy v našom CZ zo strany Svedkov Jeho-

vových, ktorí pozývali aj našich veriacich na svoje stretnutia do Dovalova. Na členov CZ však vplýva-
jú aj 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.
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Na nejednej Biblickej hodine sme sa v diskusii ku preberanému textu v spojitosti s udalosťami 
v dnešnej spoločnosti zaoberali aj témami, ktoré sa nás bytostne dotýkali.

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. Môže to byť návšteva alebo rozhovor pri rôznych rodinných udalostiach 
ako sú krst dieťaťa, sobáš, narodeniny, alebo aj pohreb.

Tu chcem všetkých členov Cirkevného zboru povzbudiť k tomu, aby mi pomáhali pri tejto čin-
nosti a to predovšetkým prvotným kontaktom s ľuďmi, ktorí čakajú na túto duchovnú pomoc a službu.  
Aj keď sme sa spolu s mojou rodinkou prisťahovali do tohto CZ pred dvoma rokmi, uvedomujem si a 
aj  vy to určite pochopíte,  že človek potrebuje viac času ako dva či  tri  roky, aby postupne spoznal 
jednotlivých členov CZ. V tomto vás preto prosím o veľkú pomoc a tiež aj o trpezlivosť. Pomaličky sa 
tieto prosby začínajú napĺňať, keď sme boli spolu s manželkou na niektoré návštevy pozvaní.

V minulom roku som vykonal 13 pastorálnych návštev, niektoré spolu so sestrou kostolníčkou, 
alebo inými členmi nášho CZ. Na dvoch 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.
Zapojený som spolu s ostatnými bratmi farármi a sestrami farárkami do pomoci pre CZ Liptov-

ská Porúbka so stredtýždňovými službami Božími v SOS ČK Liptovský Hrádok.

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. V roku 2010 začal BÚ VD vydávať ob-
novený časopis „Evanjelický východ“ a v našom CZ sme v roku 2011 prostredníctvom farského úradu 
odoberali pre našich členov 7 kusov.

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
Kronika CZ sa nachádza na FÚ a s odstupom času môžeme do Kroniky zachytávať udalosti, 

ktoré CZ prežíval v uplynulom čase.

18. Počet členov v zbore
Počet členov sa oproti roku 2010 nezmenil. Prirodzený prírastok/úbytok členov zboru za uply-

nulý rok (pripočítanie pokrstených, prihlásených a pristúpivších a odpočítanie zosnulých, odhlásených 
a vystúpivších) je 0 (nula).

Celkový počet duší v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Liptovská Kokava k 31.12.2011: 
810 (0 oproti roku 2010).
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II.
A. Hospodársky život zboru (osobitný referát)

1. Revízna správa za rok 2011
Pri pohľade na hospodárenie za rok 2011 zistíme, že Cirkevný zbor hospodáril so schodkom 

takmer 4.000,00 €. Oproti roku 2010 dosť výrazne poklesli ofery a milodary. Pri oferách je to o viac 
ako 1.300,00 € a pri milodaroch o viac ako 2.500,00 €. Na nepriaznivom hospodárskom stave sa určite  
podpísal aj menší počet pohrebov ako v roku 2010. Na jednej strane je to pre nás potešujúce, lebo v 
prirodzenom náraste/úbytku členov sme ostali na úrovni roku 2010 s počtom členov 810, na druhej 
strane sa to však odrazilo v milodaroch a oferách, ktoré sú prinesené pri poslednej rozlúčke s našimi 
zosnulými. Vo výdavkovej časti boli prekročené zálohové platby za energie, ktoré je na začiatku roka 
veľmi ťažké naplánovať, keď vyúčtovanie za energie prebieha v mesiacoch marec až máj. Ostatné vý-
davky boli v približne naplánovaných hodnotách.

Pri tom všetkom potešujúco pôsobí pohľad na milodary, kde výška milodarov pri počte členov 
810 presiahla 7.200,00 €, čo na jedného člena činí v priemere viac ako 9,00 € za rok. Oproti minulému 
roku je to ale pokles o viac ako 2,50 € na osobu za rok. Pri oferách sa stále odzrkadľuje prechod na 
novú menu – Euro, lebo aj po troch rokoch používania tejto novej meny – Euro, všetko stále prepočíta-
vame na bývalé slovenské koruny (SKK). Ofery v uplynulom roku boli vo výške viac ako 3.100,00 €, 
čo na jedného člena činí v priemere viac ako 3,90 € za rok a aj tu sme, podobne ako pri milodaroch, za-
znamenali pokles v obetavosti o viac ako 1,60 € na osobu za rok.

Pri cirkevnom príspevku môžeme pozorovať, že sa stále nájdu aj takí členovia CZ (je ich 26 – 
čo je o 14 viac ako v roku 2010), ktorí si nesplnili ani túto najzákladnejšiu povinnosť – uhradiť si 
cirkevný príspevok za príslušný kalendárny rok.

2. Rozpočet na rok 2012
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.  
Najväčšou položkou vo výdavkovej časti je výmena kúrenia v chráme Božom. K tomuto kroku sme sa 
rozhodli preto, aby sme docielili vyššiu účinnosť a najmä nižšiu spotrebu elektrickej energie, ktorá tvo-
rí veľké percento nákladov na prevádzku chrámu Božieho a teda aj celého Cirkevného zboru. Podľa 
koncoročného výkazu je to takmer 1/3 všetkých výdavkov za rok 2011.

B. Stav majetku

C. Vykonané práce
Činnosť v CZ v roku 2011
V uplynulom roku sa v našom CZ konali brigády na oprave komínov na farskej budove, od-

kopali sme zosunutú zem od garáže a z väčšej časti sme opravili fasádu na garáži, osadili sme rúry na 
odtok dažďovej vody od kostola, zrekonštruovali sme kúpeľňu na fare, dali sme opraviť menšiu záva-
du na organe v chráme Božom,...

D. Plánované práce a akcie
Informácie na rok 2012

Okrem iných prác na rok 2012 s Božou pomocou plánujeme vymeniť kúrenie v chráme Božom; 
dokončiť opravu omietky na garáži a humne; opraviť dlažbu na balkóne budovy FÚ, lebo zateká; zistiť 
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príčinu zamokania múru na fare a odstránenie tejto príčiny; osadenie odtokových žľabov na dažďovú 
vodu od kostola.

V tomto roku 2012 plánujeme tiež zborový zájazd, ale rozhodnutie je ponechané na nové pre-
sbyterstvo.

V duchovnej oblasti nás čaká: príprava Zlatej konfirmácie, (zborový zájazd), začať stretávanie 
Rodinného spoločenstva, príprava koncertu na Veľkú noc, obnoviť stretávanie SEŽ. V roku 2012 je na 
Slovensku už po druhýkrát organizovaný „Národný týždeň manželstva“ a v našom Cirkevnom zbore 
chceme s Božou pomocou zorganizovať na budúcu nedeľu, 19.februára 2012, v zborovej miestnosti 
podobné stretnutie, ako bolo v roku 2011.

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

III.
19. Záver

Ďakujem všetkým vám, ktorí ste v zodpovednosti za svoje životy, za životy svojich rodín, za 
náš Cirkevný zbor:

1.mysleli na modlitbách na prácu a službu v zbore, vo svojich rodinách, v obci;
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.sa nebojíte pýtať;
5. prichádzate do spoločenstiev (služby Božie, Biblické hodiny, detská besiedka, dorast, 

spevokol, …) kvôli slovu Božiemu;
6.svojou službou vo viere ste napomáhali neseniu Božieho slova – zvlášť ďakujem spolu-

pracovníkom na DB, spevokole a tým, ktorí ste svojimi darmi poslúžili na ktorých-
koľvek zborových stretnutiach;

7.otvárali svoje peňaženky a boli ste štedrými darcami pri rôznych príležitostiach.
Aká je naša úloha na rok 2012?
Na začiatku tejto správy som citoval text z Písma svätého, ktorý má upriamiť našu pozornosť 

na to, čo je dôležité a podstatné v našom každodennom živote. Žiť navzájom tak, ako je hodné evan-
jelia Kristovho. Je to úloha nielen pre rok 2012, ale je to úloha do celého nášho života. Tá úloha znie:  
Byť svetlom sveta a byť soľou zeme.

Pán Ježiš hovorí, že sme a vždy máme byť takým svetlom, ktoré sa nedá skryť, lebo naše svetlo 
musí svietiť pred ľuďmi. Sme soľou, ktorá nesmie stratiť svoju chuť. Ak nebudeme svietiť, ak nebu-
deme mať tú správnu chuť, tak potom nie sme na nič súci, len aby nás vyhodili a pošliapali. Nádejou  
však ostáva, že samotný Pán Boh nás chráni a sprevádza. A keďže sme od Pána Boha mnoho prijali,  
máme aj veľa toho vo svojom živote Pánu Bohu splácať.

Mgr. Mario Činčurák
zborový farár
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IV.
20. Prílohy

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