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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:  „3A hovoril im mnoho v podobenstvách. Ajhľa, rozsievač vyšiel rozsievať.  4A keď rozsieval,  
niektoré zrná padli kraj cesty, i prileteli vtáci a pozobali ich. 5Iné padli na skalnatú pôdu, kde  
nemali mnoho zeme, rýchlo vzišli, pretože nemali hlbokej zeme. 6Ale keď vyšlo slnko, spálilo  
ich; a keďže nemali koreňa, uschli. 7Iné zase padli do tŕnia, tŕnie vyrástlo a udusilo ich. 8A iné 
padli do dobrej zeme a vydali úrodu: jedno stonásobnú, iné šesťdesiatnásobnú, iné tridsať-
násobnú. 9Kto má uši, nech počuje!

18Počujte teda podobenstvo o rozsievačovi!  19Ku každému, kto počúva slovo o kráľov-
stve, a nerozumie mu, prichádza ten zlý a uchytí, čo mu bolo zasiate do srdca; toto je zrno,  
ktoré bolo zasiate kraj cesty. 20A ktoré bolo zasiate do skalnatej pôdy, to je ten, čo počúva slovo  
a hneď ho s radosťou prijíma; 21nemá však koreňa v sebe, je len chvíľkový; len čo príde súže-
nie alebo prenasledovanie pre to slovo, hneď sa pohorší. 22A ktoré bolo zasiate do tŕnia, to je  
ten, čo počúva slovo, ale starosti sveta a klam bohatstva udusia to slovo, takže zostáva bez úžit-
ku. 23A ktoré bolo zasiate do dobrej zeme, to je ten, čo počúva slovo a rozumie mu; ten prináša  
úžitok, a jeden prináša stonásobný, iný šesťdesiatnásobný a iný tridsaťnásobný.“

Evanjelium Matúša 13,3–9.18–23

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

Milí bratia a milé sestry, vážení hostia, Pánu Bohu milý Cirkevný zbor!

Za dlhé stáročia existencie a pôsobenia Cirkvi v tomto svete sme sa naučili a už sme si zvykli, 
že sa slovo Božie káže. Je to pre nás, ktorí prichádzame do tohto chrámu Božieho, tak samozrejmé,  
ako keď roľník musí vždy nanovo každý rok na jar pripraviť pôdu, potom zasiať, starať sa o plodiny,  
aby mohol na jeseň zbierať úrodu a mať úžitok zo svojej celoročnej námahy. Mnohí z nás sme si zvykli 
brať pravidelne Bibliu do rúk a čítať si slovo Božie. Stalo sa to pre nás samozrejmosťou. Keď sa niečo 
pre nás stane samozrejmosťou či zvykom, ľahko potom skĺzneme do rutiny – bez rozmýšľania auto-
maticky vykonávame rôzne naučené a osvojené zručnosti nielen v materiálnej ale aj v duchovnej oblas-
ti. Preto je dôležité sa nejeden raz vo svojom živote zastaviť a položiť si dôležité otázky. Pri počutí  
prečítaného textu z Evanjelia podľa Matúša sú pred nás postavené aj nasledovné otázky: Ako často 
však skúmame pôdu svojho srdca? Ako často to slovo Božie – semeno, ktoré znie, aj má hlboký a 
jasný účinok v našom živote?

Cirkev je tam, kde sa slovo Božie káže a sviatosti sa prisluhujú. To je stará zásadná skutočnosť. 
Vo sviatostiach sa nám ponúka a zvestuje Božia milosť. V slove Božom sa nám zase ponúka Božia 
múdrosť. Božiu milosť potrebujeme preto, lebo sme hriešni. Božiu múdrosť zase potrebujeme na to, 
aby sme kráčali vo svetle Božích právd. To je všetko tak múdro vyrieknuté ale niekedy je to aj veľmi 
ťažké na pochopenie a porozumenie. Pre ilustráciu použijem a lepšie vysvetlenie použijem jeden prí-
klad.

Príklad: Dieťa sa previní voči rodičom. Má obavy prísť domov, zjaviť sa im na očiach. Po-
trebuje od nich precítiť ich prijatie a ich odpustenie – to je milosť. No to dieťa potrebuje od rodičov  
počuť aj ich slovo napomenutia, poučenia, radu do života – a to je múdrosť.

Pri hodnotení minulého roku sa zameriam na to, aby sme sa pozreli na pôdu, do ktorej sa sialo a 
bude siať semeno – teda na naše srdcia, ktoré majú prinášať mnohonásobnú úrodu.

Pán Ježiš povedal podobenstvo o rozsievačovi a štvorakej pôde ako základné podobenstvo pre 
nesenie zvesti Božieho slova do tohto sveta. Podobenstvo je nám všetkým veľmi dobre známe. Prečo 
toto podobenstvo ale Pán Ježiš Kristus povedal?

– Strana 1 –



Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovská Kokava Kňazská správa za rok Pánov 2012
Vypracoval a dňa 10.februára 2013 na výročnom konvente CZ Liptovská Kokava predložil:                                              Mgr. Mario Činčurák, zborový farár  

Povedal  ho vari  preto,  aby upozornil  učeníkov a všetkých tých,  ktorí  budú zvestovať Jeho 
slovo,  aby si  všímali  pôdu?  Aby zbytočne neplytvali  semenom,  ktoré  by padalo  na udupanú zem 
(cestu), na kamene, do tŕnia? – ak áno, potom by to znamenalo, že najprv by bolo dobré pozisťovať, 
ako vyzerá pripravenosť poslucháčov a až potom začať siať! Nie, preto nehovoril toto podobenstvo.

Povedal ho vari preto, aby rozsievač potom porovnával náklady na siatie s výnosmi? Zasial 
jedno vrece pšenice a úroda bola 20 vriec? – Ak to preto povedal, potom by znamenalo, že rozsievač 
má kontrolovať svoju úspešnosť! Išlo by o jeho vlastnú realizáciu, aby on vynikol. A zase by musel 
skúmať pôdu, do ktorej seje. A keď tá pôda nevyhovuje tu pod Kriváňom, tak treba hľadať lepšiu – 
niekde východnejšie, západnejšie či južnejšie, niekde na Zemplíne, či ako zvykneme hovoriť na „Dol-
niakoch“, aby siatie prinieslo zaručený úspech. Teda keď sa prenesieme do duchovnej oblasti a niekde 
sa zdajú poslucháči slabou a nedobrou pôdou, tak je treba ísť inde, aby siatie nevychádzalo nazmar. Ale 
ani toto nebol dôvod, prečo Pán Ježiš povedal toto podobenstvo. Čo urobíme, keď doma vlastné deti 
neposlúchajú, keď máte s nimi problém, keď im mnoho dobrého a múdreho poviete, keď im prejavu-
jete lásku a odpúšťate im a predsa nevidíte úžitok? Vymeníte deti? Nájdete si iné, ktoré by vyzerali, že 
budú mať vďačnejší prístup a budete vidieť hneď z nich úžitok? – Určite nie!

Pán Ježiš nehovorí, že siať semeno Božieho slova sa oplatí až vtedy, keď je pôda pripravená, 
keď ju preskúmame. Ani nehovorí, že siať sa oplatí iba tam, kde je záruka dobrých výnosov. On nekon-
troloval poslucháčov, s akým zámerom k Nemu prichádzali. Netriedil ich a nepovedal jedným: „Choď-
te preč, lebo vaše srdcia nie sú ešte pripravené na počúvanie – na siatie Božieho slova!“ 

Pán Ježiš v podobenstve chcel povedať, aká je odozva ľudských sŕdc práve na siatie Božieho 
slova a potom vo vysvetlení podobenstva pre učeníkov aj naznačil príčiny, ktoré charakterizujú reakcie 
ľudí. A tým nepriamo, či priamo hovorí aj o odozve našich sŕdc na zvesť Jeho slova a cez toto podo-
benstvo  môžeme vnímať aj  my príčiny,  ktoré  bránia  tomu,  aby bol  úžitok  –  úroda  z  tohto  siatia  
Božieho slova pri nás!

Pán  Ježiš  sám  pomenoval  príčiny,  ktoré  bránia,  aby semeno  zvestovaného  Božieho  slova 
prinieslo úrodu:

1.ku každému z nás prichádza ten zlý – satan;

2.v tomto svete je súženie a prenasledovanie;

3.v tomto svete pôsobia na nás starosti a klamstvo z bohatstva (majetku).

To sú tri základné príčiny, ktoré robia pôdu nášho srdca neschopnú k tomu, aby tam semeno 
zvestovaného Božieho slova dozrelo a prinieslo mnohonásobnú úrodu. A preto keď chceme byť pôdou 
schopnou na prijímanie semena Božieho slova, ktoré by potom prinášalo pri nás mnohonásobnú úrodu, 
musíme mať na pamäti tieto tri prekážky a zároveň prosiť nášho trojjediného Pána Boha o moc a pôso-
benie Jeho Svätého Ducha pri nás, aby On sám tieto prekážky od nás odstraňoval. 

Keď rozmýšľame o pôde – o štyroch druhoch pôdy – často myslíme na štyri typy poslucháčov. 
Akoby len každý štvrtý bol dobrou pôdou a tí ostatní traja predstavujú tie neužitočné druhy pôdy. Od-
kiaľ – od koho začneme počítať? Odpredu, či odzadu a či od stredu? – Nie, zle by sme takto zmýšľali. 

Štyri druhy pôdy môžu znamenať štyri rôzne odozvy na danú zvesť Božieho slova. Keď sa 
zvestuje slovo Božie, zvesť sa vždy dotýka určitých oblastí nášho života:

1.na prvom mieste je to spása, záchrana z Božej milosti pre každého jedného osobne;

2.potom však prichádzajú ďalšie situácie života, ktorých sa zvesť dotýka – je to život v man-
želstve, v rodine, v susedstve;

3.zvesť Božieho slova sa dotýka nášho aj vzťahu k financiám, k chudobným, ku ľuďom inej 
rasy;

4.zvesť Božieho slova prináša mnoho výziev – zmieriť sa s nepriateľmi, odpustiť, mať zodpo-
vednosť a záujem o svoj domáci Cirkevný zbor;

5.zvesť Božieho slova nás vedie k pravému životu kresťana – čítanie Biblie, ale aj vedenia a 
vychovávania svojich detí, a tiež mať pravidelný duchovný modlitebný život.
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Keď sa takto pozrieme do zrkadla Božieho slova, keď sa takto pozrieme aj na uplynulý rok 
2012, zrazu v tých všetkých oblastiach nášho života nedokážeme túto zvesť Božieho slova prijímať do 
úrodnej pôdy svojho srdca. Sú tam jednoducho zábrany, prekážky, ktoré bránia Božiemu slovu pôsobiť. 
Na mnohé veci si nárokujeme ako na svoje vlastné, na ktoré nesmie mať nikto dosah, dokonca ani Pán 
Boh. V tej chvíli zisťujeme, že pre jednotlivé oblasti života, do ktorých zasahuje zvesť Božieho slova, 
máme rozdielnu pôdu vo svojom srdci:

- úrodná pôda je pri počutí Božej milosti, keď sme Božím slovom formovaní v každom smere a 
ohľade nášho života – vtedy prinášame mnohonásobnú úrodu;

- udupaná pôda (cesta) je pri počutí zvesti o odpustení susedovi – odpustiť mu je pre nás tak ne-
prijateľné, ako zakorenenie semena v ubitej zemi;

- kamenistú pôdu pozorujeme pri sebe vtedy, keď počujeme o výzve k domácim pobožnostiam – 
rýchle nás to chytí: „Aké by to bolo úžasné si doma čítať z Písma a spolu sa modliť s našimi  
deťmi, rodičmi.“ Možno to aj začnete robiť, ale prídu protivenstvá, hundranie, že ide dobrý 
film, že … – a vzklíčené semeno vysychá;

- pôda s tŕním sa môže pri nás prejavovať aj vtedy, keď pociťujeme zodpovednosť za spoločen-
stvo zboru, keď sme vyzývaní ku účasti na chode zboru, na prácach, na spoločenstvách – ale 
prídu iné, na prvý pohľad príťažlivejšie veci – či sú to už koníčky, záujmy, priatelia – akési 
„lákavejšie“ ponuky, iným slovom povedané, zvody. A výzva Božieho slova je „prehlušená“ 
týmto rozrastajúcim sa tŕním.

Pre každého z nás teda zostáva to základné: Pozorovať sa v posolstve slova spásy, v zvesti 
kráľovstva nebeského a vidieť prekážky. Prekážky však nie sú trvalé – nie sú neodstrániteľné, lebo:

1.udupaná zem sa dá skypriť;

2.kamenie sa dá vyzbierať;

3.a tŕnie sa dá vytrhať aj s koreňmi.

A potom zem (srdce človeka) prinesie mnohonásobnú úrodu!
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2. Bohoslužobný život
„Kážte (zvestujte) evanjelium každému stvoreniu.“

Priemerná návštevnosť bohoslužobných stretnutí v uplynulom roku vo všetkých sledovaných 
hodnotách klesla, čím sme už druhý rok po sebe v mínusových číslach. Pokles návštevnosti sa prejavil 
ako pri adventných a pôstnych večierňach, tak aj pri slávnostných a večerných službách Božích. Naj-
väčší pokles sme zaznamenali na službách Božích, ktoré sa konali v pracovné dni (Sviatok apoštolov 
Petra a Pavla, 2.slávnosť Svätodušná, Pamiatka reformácie, Silvester, …). V minuloročnej správe som 
uviedol, že „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 pracovný deň,  
alebo aj nutný deň voľna po pracovnom týždni – určený teda na akýsi „oddych“ či „vyžitie“ a na 
svoje koníčky a záujmy.“ S hrôzou zisťujeme v posledných niekoľkých rokoch, že nielen koníčky a 
najrôznejšie záujmy zamestnávajú ľudí najmä v nedeľné a sviatočné dni, ale mestský spôsob života 
prichádza aj na dedinu – vidiek. Kým v minulosti bola práca, koníčky a nejaké športové aktivity na 
dedine „tabu“ (zakázané, neprijateľné), dnes mnohí neváhajú v nedeľný či vo sviatočný deň zobrať do 
ruky motorovú pílu alebo kosačku a doháňajú, čo nestihli počas týždňa. Pri tom všetkom pracovnom 
nasadení sme úplne zabudli na to, že Pán Boh nás nestvoril preto, aby sme celý život len pracovali, ale 
najmä preto, aby sme mali s našim Stvoriteľom, Vykupiteľom a Posvätiteľom najužšie spoločenstvo vo 
viere. Pán Boh totiž už pri stvorení sveta určil, že človek má šesť dní pracovať, ale siedmy deň má od-
počívať a zasvätiť Pánu Bohu a spoločenstvu s Ním. Koľkokrát sme toto Božie určenie v nedeľný či vo 
sviatočný deň počas minulého roka 2012 nenaplnili, si musí zodpovedať každý sám, a tiež vyvodiť z 
toho aj patričné ponaučenie.

a) Nedele a sviatky

Boli najväčšou a najrozsiahlejšou príležitosťou sejby Božieho slova do sŕdc tých, ktorí ste sem 
do chrámu Božieho prichádzali. Pestrosť spôsobov siatia zabezpečili viaceré zastupovania v zbore po-
čas mojej neprítomnosti (dovolenka, zborový zájazd, …). Veľmi záleží na kvalite siatia – najmä na 
príprave modlitebnej a biblickej. Žiaľ, nie vždy bolo dosť času na prípravu. Samozrejme veľmi záleží 
aj na pôde sŕdc, ako máme túto pôdu sami pripravenú na prijatie zvestovaného Božieho slova. Rôzne 
dokážeme prijímať tých, ktorí do našich sŕdc sejú Božie slovo. To, ako kto vyhovuje, mnohokrát záleží 
na vonkajších vplyvoch ako aj na spôsobe podávania zvesti dotyčného kazateľa. Vždy však ide o Božie 
slovo a o jeho siatie do našich sŕdc a nie o zhodnotenie výkonu kazateľa.

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 Štedrý večer, 1.slávnosť Vianočnú a 1.slávnosť Veľkonočnú sme s konfirmandmi a 
deťmi z DB nacvičili scénky, ktoré sa nám snažili priblížiť hlavný zmysel jednotlivých sviatkov. 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 259 členov, čo je o 19 menej ako v roku 
2011. V nedele a ostatné sviatky sa služby Božie konali 61–krát s priemernou účasťou 116 členov, čo je 
o 16 menej ako v roku 2011.

b) Večerné služby Božie
Večerné služby Božie sa v CZ v roku 2012 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 21x s priemernou účasťou 38 členov, čo je oproti roku 2011 pokles o 5 
členov.
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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 2012 mali večierne a oproti roku 2011 sme aj tu zaznamenali mierny pokles v náv-
števnosti na adventných a trochu väčší pokles na pôstnych 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.

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

Božie
4x
(0)

259
(–19)

32,13
(–2,19)

2. Nedele a sviatky 61x
(+2)

116
(–16)

14,39
(–1,91)

3. Večerné služby 
Božie

21x
(–1)

38
(–5)

4,72
(–0,59)

4. Pôstne
večierne

6x
(0)

41
(–8)

5,09
(–0,96)

5. Adventné
večierne

4x
(0)

40
(–5)

4,96
(–0,6)

3. Sviatosti
a) Krst svätý

„Kto verí a je pokrstený, bude spasený…“
Krst svätý je sviatosť, pri ktorej sa nad konkrétnym človekom, poväčšine dieťaťom, zvestuje 

posolstvo milosti. Je to vzácna chvíľa siatia posolstva spásy a zároveň chvíľa prosieb, aby Duch Svätý 
mocne pôsobil ako Radca a Pomocník. Ak myslíme na rodičov, ktorí prinášajú svoje deti ku krstu, 
musíme prosiť, aby ich pôda sŕdc bola pripravenou pôdou pre siatinu života. Lebo veľmi záleží na tom, 
čo rastie v ich osobnom duchovnom živote a na čo pozerajú ich deti.

Tak ako som v minuloročnej správe napísal, musím aj teraz nanovo pripomenúť a zdôrazniť, že 
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 8–krát, no len jedenkrát to bolo v rámci služieb Božích (večerných). Vždy to veľmi za-
bolí,  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 roku nám počet krstov opäť klesol, a dostali sme sa tak v štatistike do mínusových čísel v 
porovnaní s predchádzajúcim rokom. Naďalej v našom Cirkevnom zbore pretrváva pokles počtu naro-
dených detí, na čom sa podpísala najmä migrácia (sťahovanie) obyvateľov z vidieka do miest kvôli za-
mestnaniu.

Liptovská Kokava

rok 2012
porovnanie

s r.2011

Krsty 8 –1
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b) Večera Pánova

„Vezmite a jedzte … Pite z neho všetci …“
Je to tiež siatie posolstva Božej milosti na základe obete Jeho Syna. Táto sviatosť však nemá 

byť iba navodením skormúteného srdca nad vlastnou nehodnosťou hriechu. Má to byť zároveň aj 
slávenie stolovania s Kristom, ktorý je oslávený. Pri Večeri Pánovej nemôžu končiť naše myšlienky na 
Golgote pri vyrieknutom „Dokonané!“, ale musia ísť ďalej: „… a ja prídem a poberiem vás k sebe!“. 
Je to teda stolovanie s obetovaným, vzkrieseným a osláveným Pánom. 

Sviatosť Večere Pánovej bola v uplynulom roku 2012 prislúžená v chráme Božom deväťkrát, čo 
je rovnaký počet ako v roku 2011. V štatistike je oproti roku 2011 nárast počtu mužov, ale pokles počtu 
žien – komunikantov, ktorí pristúpili ku Večeri Pánovej (VP). Je veľmi smutné, že mnohí členovia 
Cirkevného zboru nepociťujú potrebu pristupovať ku stolu milosti. V domácnosti bola VP prislúžená 
len 8 (–5) 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 pri-
stúpiť ku stolu milosti. V tomto počte sú započítaní aj rodinní príslušníci, ktorí prijímali hod Pánov v  
domácnosti spolu ako rodina.

Liptovská Kokava muži ženy Spolu
Chrám Boží 175 (+30) 401 (–26) 576 (+4)
Domácnosť 2 (–2) 6 (–3) 8 (–5)
Nemocnica – ústavy 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Spolu 177 (+28) 407 (–29) 584 (–1)

4. Konfirmácia
„Buď verný až do smrti …“

Štrnásť rokov sejeme do pôdy detských sŕdc a zrazu sme v situácii, keď sa začneme obávať o 
klíčiace rastliny a ešte viac o pôdu v srdciach mladých ľudí. Akoby tá pôda zrazu menila charakter. Zdá 
sa byť udupaná od názorov kamarátov, tŕne dospievajúcej žiadostivosti dusia predošlé milé rozhodnu-
tia a zamierenia. Niekedy akoby to bol čas posledného siatia, ktoré sa prijíma len z nutnosti mať kon-
firmáciu už za sebou.

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. 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.

Konfirmácia sa v uplynulom roku 2012 konala 20.mája v Nedeľu po Vstúpení. Konfirmova-
ných bolo 5 dievčat. Jeden konfirmand nebol konfirmovaný. 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 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 vy-
smievajú. Aj preto sme vďační za každého jedného konfirmanda. V prvom ročníku, je 7 detí (katechu-
ménov).
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Liptovská Kokava
Deti Dospelí Spolu

Konfirmácia 5
(+5)

0
(–2)

5
(+3)

5. Pristúpili do cirkvi/zboru a vystúpili z cirkvi/zboru
Táto kolónka minulého roku zostala prázdna.
V uplynulom roku sa do Cirkevného zboru nikto neprihlásil, nikto neodhlásil, nikto nepristúpil 

a nikto nevystúpil.

Liptovská Kokava

rok 2012
Porovnanie

s r.2011

Pristúpili 0 0

Vystúpili 0 0

Prihlásili sa 0 –6

Odhlásili sa 0 –5

6. Bohoslužobné výkony
a) Sobáš

„Čo Boh spojil, človek nerozlučuj!“
V tomto prípade je to siatie pre manželstvo. Pôda sŕdc snúbencov je v takejto chvíli poznačená 

vzájomnou láskou. Vieme však, akými rôznymi vplyvmi a skúškami prechádzajú manželia vo svojom 
živote. Ak v nich nie je rozhodnosť dať priestor Božiemu slovu, z manželstva sa po čase vytráca spoji-
vo moci Božieho Ducha a neraz dochádza až k rozpadu manželského zväzku.

V minulom roku 2012 na spoločnú cestu životom nebol vyprevadený ani 1 manželský pár (čo je 
o 1 menej ako v roku 2011). Do budúcnosti budem rád, ak tí, ktorí majú záujem uzavrieť svoje man-
želstvo kresťanským spôsobom, aby sa ohlásili najmenej 2 mesiace pred sobášom z dôvodu pastorálnej 
prípravy snúbencov na manželstvo, ktoré pozostáva z niekoľkých stretnutí. Na mojich predchádzajú-
cich pôsobiskách sa mi totiž stalo, že prišli snúbenci požiadať na faru o sobáš dva týždne pred stanove-
ným termínom sobáša s tým, že pozvánky už sú rozoslané, všetko je pripravené, ale zabudli na vybave-
nie 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. 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 2012
porovnanie

s r.2011

Sobáše 0 –1
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b) Pohreby

„Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď by umrel, a nik neumrie naveky.“
Pri takýchto udalostiach sa Božie slovo seje pre živých. Tí, čo zomierajú sú už pripravení vydať 

počet – úrodu svojho života pred Pánom Bohom. V uplynulom roku sme siali božie slovo aj v 12–tich 
prípadoch rozlúčky (čo je o 2 viac ako v roku 2011). V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa v 
našom CZ v uplynulom roku rozlúčili s 5 mužmi (+3) a 7 ženami (–1). Chvíle lúčenia budú vždy smut-
né, ale nemusia byť beznádejné. Pán Ježiš Kristus nám vo svojom slove dáva napomenutie, povzbu-
denie a zároveň aj nádej, keď nám jasne hovorí, aby sme sa nestrachovali, ale verili. Pri rozlúčkach s 
našimi blízkymi si však môžeme oveľa intenzívnejšie uvedomovať, že zasievané slovo Pána Ježiša nás 
sprevádzalo nielen uplynulých rokoch,  ale  Kristovo slovo napomenutia,  povzbudenia a  nádeje nás 
sprevádza v každom jednom dni nášho časného života a tiež pri každej jednej rozlúčke s našimi drahý-
mi 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 2012
porovnanie

s r.2011

Pohreby 12 2

7. Biblická a vnútornomisijná práca v zbore
a) Biblické hodiny dospelých

Možno tieto chvíle na Biblických hodinách môžeme nazvať aj dôkladným preberaním semena 
Biblie. Môžeme ale aj hovoriť o vzdelávaní v Božom slove. 

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 8–11. Biblických 
hodín sa zúčastňovalo priemerne 10 členov nášho CZ.

Liptovská Kokava
počet priemer %

Biblické 
hodiny

15x
(+5)

10
(–1)

1,24
(–0,12)

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 obdobia sme modlitebné týždne usporiadali v rámci večierní alebo Biblickej hodiny.

Na začiatku roka 2012 sme mali v našom CZ Aliančný modlitebný týždeň s priemernou účas-
ťou 27 členov. Tento týždeň bol počas večierní v nedeľu (na začiatku a konci modlitebného týždňa a v 
stredu na Biblickej hodine.
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V týždni  medzi  5.a  6.pôstnou nedeľou sme mali  v  našom CZ pôstny modlitebný týždeň s 
priemernou účasťou 40 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 37 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
27

(–9)
3,35

(–1,09)

2. Pôstny modlitebný týždeň 3
40

(–2)
4,96

(–0,23)

3. Adventný modlitebný týždeň 3
37

(–1)
4,59

(–0,10)

c) Stretnutia mládeže

Toto siatie má byť pomocou pre tých, ktorí sa pripravujú ku konfirmácii, ale tiež pre tých, ktorí 
majú konfirmáciu už za sebou. Mladí ľudia by mali vytvárať spoločenstvo a zároveň toto spoločenstvo 
by im malo byť nápomocné pri ich otáznikoch a orientácii sa v otázkach života. Žiaľ, na stretnutia 
dorastu častokrát neprichádza nikto z tých, ktorí boli konfirmovaní v minulosti. Otázne je, nakoľko 
ešte rodičia môžu, chcú a prijímajú zodpovednosť za pôdu sŕdc svojich detí a ako ich povzbudzujú ku 
týmto stretnutiam pri Božom slove. Skúsenosť je taká, že kto si začne nachádzať výhovorky prečo nie 
do dorastu, mládeže, ten o takéto stretnutia nemá záujem. Môže nás to iba bolieť, ale nesmie to zne-
chutiť tých, ktorí tieto stretnutia pripravujú. 

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.

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. Akoby nemali žiadnu chuť a ani motiváciu urobiť niečo pre svoj 
duchovný život.

d) Práca žien (SEŽ)

SEŽ ako také v Cirkevnom zbore je organizované ale v uplynulom roku nemalo ani jedno stret-
nutie. V advente sme mali naplánované jedno stretnutie, ale pre služobné povinnosti domáceho brata 
farára a rovnako sestry seniorky, ktorá mala na stretnutí poslúžiť prednáškou bolo stretnutie preložené 
do nového roka. Ženy sa však zapojili do prípravy rôznych akcií v CZ (príprava občerstvenia na stret-
nutie s bratom farárom Viktorom Sabom, spoločné posedenie spevokolu, presbyterov a funkcionárov v 
lete vo farskej záhrade a po Vianočných sviatkoch v zborovej miestnosti, slávnosť 80–tého výročia po-
svätenia fary, …). Niekoľko žien sa zúčastnilo seniorátneho stretnutia žien v Liptovskom Ondreji.

e) Rodiny – RoS
Ku koncu roka 2012 sa nám s Božou pomocou podarilo začať so stretávaním Rodinného spolo-

čenstva (Rodín). Spoločne sme boli na stretnutí rodín v dvoch okolitých Cirkevných zboroch, kde táto 
práca už dlhší čas funguje (Hybe, Liptovský Peter). Pre manželov, snúbencov ale aj zamilovaných, ale 
aj  nezadaných  aj  v  tomto  roku  2013  pripravujeme  stretnutie,  ktoré  sa  uskutoční  dnes  popoludní 
(10.februára) v rámci Národného týždňa manželstva s hlavnou témou: „Vernosť nie je slabosť“. Pred-
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nášať bude sestra seniorka na tému: „Žena ako Boží dar – Ako Pán Ježiš zmenil pohľad spoločnosti na 
ženu“.

f) Mládežnícka hudobná skupina

V CZ nie je žiadne hudobné teleso.

g) Spevokol

Aj pri tejto službe môžeme hovoriť o siatí Božieho slova. Zborový spevokol rozsieva Božie 
slovo nacvičenými piesňami, ktorými obohacoval služby Božie pri rôznych sviatkoch a slávnostiach v 
domácom zbore ale aj mimo neho. Spevokol poslúžil na slávnosti konfirmácie, na slávnosti Zlatej kon-
firmácie,  zúčastnili  sme sa na Koncerte  spevokolov Liptova v Liptovskom Jáne,  poslúžili  sme pri 
poďakovaní za úrody zeme v Skanzene v Pribyline a pri 110–tom výročí posvätenia chrámu Božieho v 
Pribyline, na Vianočnom stretnutí v chráme Božom v Liptovskom Hrádku, pri 80–tom výročí posväte-
nia fary, na zborovom zájazde v poľskom Cieszyne a tiež počas sviatkov a iných príležitostí.

Nášmu zborovému Spevokolu prajem veľa Božieho požehnania, milosti, sily a vytrvalosti pri 
nacvičovaní piesní a pri reprezentovaní nášho Cirkevného zboru.

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)

Toto je asi najväčšia príležitosť, ako deťom do ich srdiečka zasiať semienko Božieho slova a 
zároveň cez deti evanjelizovať a misijne pôsobiť na rodičov – strednú generáciu v Cirkevnom zbore.

Detskú besiedku tak, ako v predchádzajúcich rokoch, aj v uplynulom roku 2012 viedla sestra 
Iveta Tarageľová, ktorej patrí moje veľké poďakovanie, že na svojich pleciach nesie takúto veľkú zod-
povednosť za rozosievanie Božieho slova do detských srdiečok.

Detskú besiedku navštevovali deti v roku 2012 vo veku 5–12 rokov v celkovom počte 24 detí, 
ale v priemere sa Detskej besiedky zúčastňuje približne 21 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 34–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 1.slávnosť Vianočnú, 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 2012 absolvovali letný biblický tábor na horárni Dúbrava.

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
Nezanedbateľným rozosievaním semienka Božieho slova je aj náboženská výučba na miestnej 

Základnej škole. V uplynulom roku 2012 (školské roky 2011/2012 a 2012/2013) som vyučoval evan-
jelické náboženstvo na tunajšej ZŠ v Liptovskej Kokave. V školskom roku 2011/2012 som vyučoval 
dve hodiny týždenne, kde v jednej skupine boli ročník 1.a 2. v počte 11 žiakov a v druhej skupine boli 
ročníky 3.a 4. v počte 9 žiakov. V školskom roku 2012/2013 vyučujem taktiež dve hodiny týždenne, 
kde v jednej skupine sú ročník 1.a 2. v počte 7 žiakov a v druhej skupine sú ročníky 3.a 4. v počte 13 
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 4x. Riešilo problémy duchovného a hospodárskeho 

života v zbore, tak ako mu to vyplýva z cirkevnej ústavy. 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 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, aby sa 
zúčastňovali nielen nedeľných služieb Božích, ale aj Biblických hodín, večierní, 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 
mohli 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, v súčastnosti tam máme 
umiestneného jedného nášho člena.

11. Mimoriadne príležitosti v zbore
Tu spomeniem aspoň niektoré významné udalosti a príležitosti v CZ v roku 2012.

Február 2012 – Pán Boh požehnal do farského príbytku nového člena farárskej rodiny – Patríciu;

Apríl a Máj 2102 – výmena kúrenia v chráme Božom;

Máj 2012 – stretnutie s bratom farárom Viktorom Sabom, ktorý absolvoval mierovú misiu v Afganis-
tane ako vojenský duchovný;

Máj 2012 – slávnosť konfirmácie;

Jún 2012 – slávnosť „Zlatej konfirmácie“;

Jún 2012 – zborový spevokol sa zúčastnil Koncertu spevokolov Liptova v Liptovskom Jáne;

Júl 2012 – Biblický tábor detí z detskej besiedky;

Júl 2012 – Dištriktuálny deň v Bardejove;

August 2012 – spoločné posedenie spevokolu, presbyterov a funkcionárov Cirkevného zboru vo far-
skej záhrade;

September 2012 – zborový zájazd do poľského Ciezsyna s vystúpením zborového spevokolu na služ-
bách Božích a tiež v Dziegielowie v cirkevnom dome sociálnych služieb;

September 2012 – slávnosť 80–tého výročia posvätenia fary spojené s návštevou niekoľkých členov 
Cirkevného zboru z Kokavy nad Rimavicou;

Október 2012 – zborový spevokol poslúžil na službách Božích pri poďakovaní za úrody zeme v Skan-
zene v Pribyline, kde brat farár Mgr. Mario Činčurák kázal;

Október 2012 – ženy z nášho CZ sa zúčastnili seniorátneho stretnutia žien v Liptovskom Ondreji;

December 2012 – 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 

– Strana 11 –



Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovská Kokava Kňazská správa za rok Pánov 2012
Vypracoval a dňa 10.februára 2013 na výročnom konvente CZ Liptovská Kokava predložil:                                              Mgr. Mario Činčurák, zborový farár  

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 sa nás bytostne dotýkali.

13. Pastorálna činnosť
Rozsievanie Božieho slova sa v tomto prípade deje osobným kontaktom. Za pastorálnu činnosť 

považujeme návštevy bratov a sestier v domácnostiach,  v nemocniciach,  či  v iných sociálnych za-
riadeniach 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 troma rokmi, uvedomujem si a aj 
vy to určite pochopíte, že človek potrebuje viac času ako dva či tri roky, aby postupne spoznal jednotli-
vých 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 10 pastorálnych návštev, niektoré spolu so sestrou kostolníčkou, 
alebo inými členmi nášho CZ. Na jednej návšteve som požehnal nové bývanie mladej rodiny a na ďal-
ších 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. V uplynulom roku som bol  zvolený za člena 
Vnútromisijného výboru Liptovsko–oravského seniorátu.

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
Rozsievanie Božieho slova sa v tu nedeje skrze zborového farára, ale prostredníctvom vydáva-

ných 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 odoberáme 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 obnovený časopis 
„Evanjelický východ“ a v našom CZ sme v roku 2012 prostredníctvom farského úradu odoberali pre 
našich členov 6 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. 
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18. Počet členov v zbore
Počet členov sa oproti roku 2011 zmenil. Prirodzený prírastok/úbytok členov zboru za uplynulý 

rok (pripočítanie pokrstených, prihlásených a pristúpivších a odpočítanie zosnulých, odhlásených a vy-
stúpivších) je –4 (mínus štyri).

Celkový počet duší v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Liptovská Kokava k 31.12.2012: 
806 (–4 oproti roku 2011).

II.

A. Hospodársky život zboru (osobitný referát)
1. Revízna správa za rok 2012

Pri pohľade na hospodárenie za rok 2012 zistíme, že Cirkevný zbor hospodáril so schodkom 
takmer viac ako 13.000,00 €, čo bolo spôsobené výmenou kúrenia v chráme Božom. Oproti plánované-
mu schodku 14.490,00 € bolo ušetrených viac ako 1.300,00 €. V porovnaní s rokom 2011 sme za-
znamenali vyššie príjmy v položke ofier a aj milodarov. Vo výdavkovej časti sa nám zase podarilo ušet-
riť  nemalé peniaze na energiách.  Vo výdavkovej  časti  boli  prekročené čiastky na opravy, kde sme 
museli neodkladne riešiť odvodnenie kotolne školy.

Pri tom všetkom potešujúco pôsobí pohľad na milodary, kde výška milodarov pri počte členov 
806 presiahla 8.700,00 € (+1.500 oproti roku 2011), čo na jedného člena zboru činí v priemere viac ako 
10,50 € za rok. Oproti minulému roku je to ale nárast o viac ako 1,50 € na osobu za rok. Pri oferách sa  
stále odzrkadľuje prechod na novú menu – Euro, lebo aj po štyroch rokoch používania tejto novej 
meny – Euro, všetko stále prepočítavame na bývalé slovenské koruny (SKK). Ofery v uplynulom roku 
boli vo výške viac ako 3.800,00 €, čo na jedného člena činí v priemere viac ako 4,70 € za rok a aj tu  
sme, podobne ako pri milodaroch, zaznamenali nárast v obetavosti o viac ako 0,80 € na osobu za rok.

Pri cirkevnom príspevku môžeme pozorovať, že sa stále nájdu aj takí členovia CZ, ktorí si ne-
splnili ani túto najzákladnejšiu povinnosť – uhradiť si cirkevný príspevok za príslušný kalendárny rok.

2. Rozpočet na rok 2013

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 platby za energie. Do budúcnosti potrebujeme nahromadiť 
nemalé finančné prostriedky na opravu vonkajšej fasády chrámu Božieho, ktorá je vážne poškodená na 
sakristii a tiež na múre od fary.

B. Stav majetku

C. Vykonané práce
Činnosť v CZ v roku 2012
V uplynulom roku sa v našom CZ konali brigády na výmene kúrenia v chráme Božom, čo bola 

hlavná úloha uplynulého roka.

D. Plánované práce a akcie
Informácie na rok 2013

Okrem iných prác na rok 2013 s Božou pomocou plánujeme dokončiť opravu omietky na garáži 
a humne; opraviť dlažbu na balkóne budovy FÚ, lebo zateká; zistiť príčinu zamokania múru na fare a 

– Strana 13 –



Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovská Kokava Kňazská správa za rok Pánov 2012
Vypracoval a dňa 10.februára 2013 na výročnom konvente CZ Liptovská Kokava predložil:                                              Mgr. Mario Činčurák, zborový farár  

odstránenie tejto príčiny; osadenie odtokových žľabov na dažďovú vodu od kostola – všetko sú to 
práce, ktoré sa nevykonali v roku 2012.

V tomto roku 2013 plánujeme tiež zborový zájazd. Tentokrát navštívime Cirkevný zbor Kokava 
nad Rimavicou, s ktorým sme nadviazali partnerstvo v roku 2012.

V duchovnej oblasti nás čaká: príprava Zlatej konfirmácie, (zborový zájazd), pokračovanie v 
stretávaní Rodinného spoločenstva, obnoviť stretávanie SEŽ. V roku 2013 je na Slovensku už po tretí-
krát organizovaný „Národný týždeň manželstva“ a v našom Cirkevnom zbore chceme s Božou pomo-
cou zorganizovať v dnešnú nedeľu, 10.februára 2013, podobné stretnutie, ako bolo v roku 2011.

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

III.

19. Záver
Zodpovedne pristupovať k Božiemu slovu nás vedie k zodpovednému životu v Cirkevnom 

zbore a ku zodpovednosti za našich blízkych.

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 rozsievanému semenu, zrnu – 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 2013?

Dovoliť, aby slovo Božie pôsobilo v nás a skrze nás v moci Ducha Svätého.

Na záver si uvedomme dve skutočnosti:

1.Vtedy, keď sejeme: 

„Nevidíš druhému do srdca! Rob svoje poslanie s láskou k rozsievanému seme-
nu Božieho slova. Boh dáva vzrast!“

2.Vtedy, keď prijímame siatie: 

„Uvažuj  do akého základu tvojho srdca sa rozosievané Božie  slovo dostáva! 
Nehodnoť a nekritizuj tých, čo rozsievajú. Zamysli sa nad pôdou svojho srdca, do ktorej 
semeno Božieho slova padá!“

Mgr. Mario Činčurák
zborový farár
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IV.

20. Prílohy
Tabuľka – „Štatistické dáta“

Tabuľka – „Vyučovanie náboženstva“
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